
 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

 

 

 

ADRIANA KARLA DE LIMA  

 

 

 

Estudo dos efeitos inotrópicos e toxicológicos de extratos 
da Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray em mamíferos 

 

 

 

 

 

 

ARACAJU 

2013 

  



 
 

ADRIANA KARLA DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo dos efeitos inotrópicos e toxicológicos de 
extratos da Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray 

 em mamíferos 
 

 

 

 

Tese apresentada ao Núcleo de Pós-
Graduação em Medicina da Universidade 
Federal de Sergipe como requisito parcial à 
obtenção do grau de Doutor em Ciências da 
Saúde. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Antonio Conde Garcia 

 

ARACAJU 

2013 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DA SAÚDE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
 
 

 
 

L732e 

 
Lima, Adriana Karla de 
     Estudo dos efeitos inotrópicos e toxicológicos de extratos da 

Tithonia diversifolia (Hemsl) A. Gray em mamíferos / Adriana Karla 
de Lima. – Aracaju, 2013. 
167 f. : il. 
 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Antonio Conde Garcia. 
 

Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) – Universidade 
Federal de Sergipe, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, 
Núcleo de Pós-Graduação em Medicina. 

 
                      

1. Tithonia diversifolia 2. Contratilidade miocárdica 3. Plantas 
medicinais 4. Canais de cálcio tipo L; 5. Fluorescência; 6. 
Toxicidade 7. Fisiologia I. Título. 

 
                                     CDU 612.174:582.998.16   

 
 
 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho foi realizado no Laboratório de 

Biofísica do Coração (LBC), do Departamento de 

Fisiologia, do Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde, da Universidade Federal de Sergipe e também 

no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da 

Universidade Tiradentes, tendo recebido recursos 

financeiros e logísticos das Centrais Elétricas 

Brasileiras (ELETROBRAS, Processo 

#23113.009351/03-67), da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Sergipe (FAPITEC/SE 

Processo #07/2008) e do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq/Processo Edital Universal 14/2008, Processo # 

478581/2008-4). O CNPQ/UFS concedeu a Larissa 

Habib Mendonça Gois, Bolsa de Iniciação Científica. 

  



 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha família, 

pelo apoio, compreensão e amor incondicional. 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Confesso o meu agradecimento a Deus, por ter me permitido alcançar esta 

grande vitória; 

Agradeço a minha mãe, Arlene Felix de Lima, pela dedicação e amor, não 

medindo esforços para me proporcionar uma boa educação. Sempre presente nos 

momentos mais importantes da minha vida, esta vitória também é sua. Aos amados 

filhos Arthur Enrik e Marina Lima de Almeida e ao meu esposo, Enrik Barbosa de 

Almeida que, com muita paciência e amor, aguardaram a finalização desta etapa da 

minha vida acadêmica; 

Faço um agradecimento especial ao meu orientador, Prof. Dr. Eduardo 

Antonio Conde Garcia, pela competência científica, disponibilidade e generosidade, 

revelando-se, desde o primeiro encontro, em 2005, um exemplo a ser seguido de 

dedicação à ciência feita com responsabilidade. Sei que abdicou do seu tempo de 

lazer e descanso com seus amigos e familiares para o sucesso desta tese; 

Confesso meu agradecimento a Larissa Habib Mendonça Gois, Larissa 

Mirelle de Carvalho, Suedy Mascarenhas Souza, Gustavo Santiago Dimech e Rose 

Nely Pereira-Filho, pela assistência técnica durante a execução das etapas desta 

tese, ao Prof. Dr. Jader dos Santos Cruz do LAMEx/Departamento de Bioquímica e 

Imunologia/ICB/UFMG e ao Prof. Me. e doutorando Antonio Nei de Santana Gondim, 

da Universidade Estadual da Bahia/Guanambi, pela realização das medidas de 

corrente iônica, à Profa. Dra. Silvia Guatomosim, à doutoranda Me. Aline Alves Lara, 

à Profa. Dra. Sandra Lauton Santos, à mestranda Valéria Alves Fernandes, pela 

realização e interpretação das medidas com a técnica de fluorescência confocal, ao 

amigo e Prof. Dr. Ricardo Luiz Cavalcanti Albuquerque Junior e à Profa. Dra. 

Marcelia Garcez Dória de Melo, pela colaboração que deram aos estudos 

toxicológicos do extrato da T. diversifolia; 

Agradeço a todos os participantes do Laboratório de Biofísica do 

Coração/DFS/CCBS/UFS muito especialmente à Profa. Dra. Carla Maria Lins de 

Vasconcelos, Profa. Dra. Evaleide Diniz de Oliveira, Me. Raquel Moreira de Britto e 

Me. Rejane Cardoso Souza, pelo convívio agradável e pelas discussões científicas 

que nortearam este trabalho e pela ajuda que recebi para realizar os experimentos 

desta tese; 



 
 

Agradeço a Marcli Costa da Silveira Libório, pelo suporte administrativo, ao 

Sr. Oswaldo Andrade dos Santos, do Biotério Central da UFS e à Profa. Dra. 

Bárbara Simioni Leite, coordenadora do Biotério da Universidade Tiradentes, pela 

presteza, cortesia e boa vontade em disponibilizar os animais empregados neste 

trabalho; 

Agradeço ainda aos amigos que, de alguma forma, contribuíram estimulando-

me e compreendendo minhas ausências, bem como aos colegas do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências da Saúde do Núcleo de Pós-Graduação em 

Medicina/UFS, pelo companheirismo e amizade. 

  



 
 

RESUMO 

Estudo dos efeitos inotrópicos e toxicológicos de extratos da Tithonia diversifolia 

(Hemsl.) A. Gray em mamíferos, Adriana Karla de Lima, Aracaju/SE, 2013 

 
Extratos das folhas da Tithonia diversifolia (TD) têm sido empregados nas Américas 
do Sul e Central, Ásia e África como agentes antimaláricos entre outros usos. Seus 
possíveis efeitos sobre o coração e sua toxicidade, contudo, não estão relatados. 
Estas lacunas comprometem a expectativa de os derivados da planta virem a 
interessar à indústria de fitoterápicos e por esta razão, o presente trabalho visou 
complementar tais lacunas, trazendo para o conhecimento as propriedades 
inotrópicas e toxicológicas de derivados das folhas desta planta. Os estudos 
inotrópicos foram realizados com a fração aquosa (FAq) e em átrio esquerdo isolado 
de cobaia montado em cuba para órgão. Os átrios foram estirados a 1 gf e 
estimulados com pulsos de corrente supralimiares. A força atrial foi captada 
isometricamente e armazenada em computador. A ação da FAq foi avaliada 
adicionando-a ao banho. Para estudos com célula isolada, foram obtidos 
cardiomiócitos pela técnica de dissociação proposta por Shioya (2007). O efeito da 
FAq sobre a corrente de cálcio tipo L (ICa,L) foi estudado em cardiomiócitos 
ventriculares de rato e os de camundongo foram usados para estudar os transientes 
de cálcio subcelular, empregando-se, para isso, a sonda fluorescente Fluo4-AM. Os 
registros foram feitos com microscopia confocal de varredura a laser. A toxicidade 
aguda (TxA) e subaguda (TxS) do extrato bruto da TD (EB) foi avaliada em ratos de 
acordo com as regras da OECD. Resumidamente: os animais foram separados por 
gênero em grupos controle e tratados. Nos estudos de TxA, os animais do grupo 
controle receberam água destilada, enquanto que os dos grupos tratados 
receberam, p.o., 2,5 g/kg e 5,0 g/kg de EB. Os efeitos foram monitorados por 14 
dias. Na avaliação referente à TxS, os grupos tratados receberam, p.o., durante 30 
dias, 0,125 g/kg/dia ou 0,250 g/kg/dia de EB. Os animais foram observados para 
sinais de alterações fisiológicas e/ou comportamentais. Em seguida, foram 
anestesiados, o sangue coletado e depois eutanasiados para a histopatologia dos 
órgãos. Os resultados mostraram que a FAq deprime a contratilidade atrial e que 
concentrações acima de 2 g/l induzem o alternância mecânica, sugerindo que ela 
leva à disfunção dos canais liberadores de cálcio existentes no retículo 
sarcoplasmático. Para avaliar a ação da FAq sobre a ICa,L, foi estudada a sua ação 
sobre a curva concentração-efeito para o CaCl2. Neste estudo, a FAq produziu 
aumento da CE50 de 1,207 ± 0,139 mM para 2,846 ± 0,035 mM (n = 4, p < 0,05). A 
incubação do átrio com 1,3 g/l de FAq aboliu completamente o ‘overshoot’ de força 
do fenômeno de Bowditch (n = 4, p < 0,05), indicando que ela reduz ICa,L. Esta 
hipótese foi igualmente suportada no fato de que a fração diminuiu a fluorescência 
para o cálcio subcelular de 6,9 ± 0,4 u.a. (n = 53) para 5,3 ± 0,3 u.a. (n = 51; 
p < 0,01) e também porque, quando empregada a 80 g/ml, ela reduziu a densidade 
da ICa,L de 10,00 ± 1,22 A/F para 7,80 ± 1,19 A/F (n = 4, p < 0,05). A FAq produziu 
bloqueio de condução no nódulo atrioventricular. O mecanismo de ação da FAq não 
envolveu receptores muscarínicos, opióides, nem canais para potássio, mas está 
baseado na diminuição da ICa,L. A avaliação da TxA e TxS mostrou que o EB é de 
baixa toxicidade pois sua DL50 foi maior do que 5,0 g/kg. O EB não alterou o 
consumo de água ou de comida, mas nos animais tratados com 0,250 g/kg/dia 
houve ganho de peso, sugerindo retenção hídrica, pois o peso dos órgãos não se 



 
 

modificou. Neutropenia, eosinofilopenia, linfocitose e monocitose foram observadas 
na TxA, mas na TxS ocorreu leucopenia, neutropenia e monocitopenia. A análise 
bioquímica na TxA mostrou redução da ureia plasmática, porém aumento da 
aspartato e da alanina aminotransferases, fosfatase alcalina, bilirrubinas total e 
direta, proteína total, globulina, sódio e ácido úrico. Resultados semelhantes foram 
encontrados nos estudos sobre a TxS, exceto para ureia, que se manteve constante 
e para glicose, creatinina, albumina e potássio, cujos níveis sanguíneos 
aumentaram. A histopatologia mostrou sinais de injúria hepática e renal. Concluimos 
que a FAq reduz a ICa,L  como consequência ela é inotrópica negativa e induz BAV. 
Ela interfere com o sistema hematopoiético e promove lesão hepática e renal sem 
causar mortalidade e induz reação inflamatória tissular. 
 
Descritores: Tithonia diversifolia; contratilidade miocárdica; plantas medicinais; 
canal de cálcio tipo L; fluorescência; toxicidade. 
 

  



 
 

ABSTRACT 

Study of inotropic and toxicologic effects produced by extracts obtained from Tithonia 

diversifolia (Hemsl.) A. Gray leaves in mammalians, Adriana Karla de Lima, 
Aracaju/SE, 2013 

 

Extracts from Tithonia diversifolia (TD) have been widely employed in Central and 
South America, Asia and Africa to help in the treatment of malaria, a disease to 
which millions of people are subjected in tropical countries. In spite of this, we were 
not able to find any scientific report dealing with their effects on the heart muscle 
functioning or describing their toxic effects. Such gaps are barriers for the TD 
derivatives to become a phytotherapic agent. Therefore, we have planned this study 
aiming to clarify the inotropic and toxicological effects of TD derivatives. Their effects 
on the muscle inotropism were investigated in isolated guinea pig atrium mounted in 
an organ chamber containing Tyrode solution oxygenated by carbogen mixture (5% 
CO2, 95% O2). The atria were stretched (1 gf) and stimulated at 2 Hz with 
suprathreshold electrical pulses. Their contractile forces were captured 
isommetrically and stored in computer to be analysed off line. The effect of AqF was 
determined after this fraction be added to the organ bath. The evaluation concerned 
to its effect on the L-type calcium current (ICa,L) was carried out in ventricular 
cardiomyocytes isolated according to the steps described by Shioya (2007). The 
intracellular calcium transients were also studied in these cells previously loaded with 
FLUO4-AM and monitored by confocal microscopy. The acute (ATx) and subacute 
(STx) toxicities of the crude extract of TD (CE) were evaluated in rats according to 
the steps proposed by OECD (2001a,b). Briefly: animals were separated by gender 
to create one control group and two treated groups. For the ATx study, the animals 
pertaining to the control group received orally only distilled water, whereas rats 
pertaining to the treated groups received, respectively, 2.5 g/kg and 5.0 g/kg of CE 
administered in a unique dose. The animals involved in the study were monitored for 
abnormal signals during 14 days. In the STx evaluation, the animals of the two 
treated groups received, respectively, 0.125 g/kg/day CE and 0.250 g/kg/day CE 
during 30 days. Animals were carefully observed for signals representing 
physiological and/or behavioral abnormalities. At the end of each toxicological 
protocol, the animals were anaesthetized for collecting blood and after that they were 
euthanized for the removal of organs. Our results showed that AqF depresses the 
atrial contractility in a dose-dependent fashion. However, concentrations greater than 
2 g/l cause ‘mechanical alternans’, indicating that AqF can disturb the dynamics of 
the calcium release channels, which are present in the sarcoplasmic reticulum 
membrane. The effect of AqF on the L-type calcium current (ICa,L) was studied by 
recording how this fraction changes the inotropic effect produced by increasing 
concentrations of CaCl2. Our data showed that 2 g/l AqF increased the CaCl2 EC50 
from 1.207 ± 0.139 to 2.846 ± 0.035 mM (n = 4, p < 0.05), suggesting that AqF is 
able to reduce ICa,L. Such conclusion was reinforced by testing the Bowditch 
phenomenon in atria incubated with 1.3 g/l AqF. In these experiments, AqF 
completely abolished the force ‘overshoot’, which is normally seen in the positive 
staircase Bowditch phenomenon. The depressant effect of AqF on the ICa,L was also 
supported by the decrease of intracellular fluorescence related to the subcellular 
calcium from 6.9 ± 0.4 (n = 53) to 5.3 ± 0.3 u.a. (n = 51; p < 0.05). In fact, direct 



 
 

measurements of ICa,L performed in patch clamped cardiomyocytes, confirmed the 
depressant effect of AqF on ICa,L. In these experiments, 80 g/ml of AqF reduced the 
density of ICa,L from 10.00 ± 1.22 to 7.80 ± 1.19 A/F (n = 4, p < 0.05). An expected 
consequence for the ICa,L reduction is the increase of the time required for the 
myocardial electrical wave to cross the atrioventricular node. Electrocardiograms 
from isolated guinea pig hearts confirmed the reduction of ICa,L because in the 
presence of AqF the heart presented a complete atrioventricular block (AVB). There 
was no involvement of potassium channels, neither the muscarinic nor the opioids 
receptors in the AqF myocardial depressant effect. We can conclude that the 
depressant effects of AqF in the myocardium contractility are due to a reduction of 
ICa,L. Studies concerned to the ATx and STx showed that the CE does not promote 
any signal of pain, abnormal behavior or mortality in the rats (DL50>5.0 g/kg). In STx, 
CE does not change water or food intakes, but in the animals treated with 0.250 
g/kg/day a gain of weight occurred, suggesting water retention in the animal’s body. 
Neutropenia, eosinopenia, lymphocytosis, and monocytosis were observed in treated 
animals during the ATx study. In animals pertaining to the STx study it was seen 
leucopenia, neutropenia, and monocytopenia. In ATx evaluation, the biochemical 
profile of the blood showed a reduction in the plasmatic urea but the aspartate and 
alanine aminotransferases, alkaline phosphatase, total and direct bilirubin, total 
protein, globulin, sodium, and uric acid increased. Similar results were found in the 
STx study, except for the urea that remained unchanged and for the glucose, 
creatinin, albumin, and potassium that presented an increase in their serum levels. 
These findings advise for precaution when TD derivatives were proposed as a 
therapeutic agent. We conclude that AqF reduces ICa,L leading to a negative 
inotropism and an AVB. The CE interferes with the hematopoietic system and 
promotes injuries for the liver and kidneys leading to a non-inflammatory tissue 
reaction.  
 

Keywords: Tithonia diversifolia; myocardium contractility; medicinal plants; calcium 
channels L- type; fluorescence; toxicity. 
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da célula com 80 g/ml de FAq. Nota-se a redução da amplitude da 
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(n: número de células estudadas; p > 0,05; 22 ± 2ºC; estimulação: 
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capacitância celular e medida em cardiomiócito ventricular durante o 

controle, após incubação com a FAq e depois do washout. Painel B: 

Curso temporal do efeito depressor da FAq sobre a densidade da 

corrente de cálcio tipo L. Painel C: Resultado geral obtido em um 

grupo de células mostrando o efeito da FAq sobre a corrente de cálcio 

tipo L (n: número de células estudadas; *p < 0,05; 25 ± 2ºC; 

estimulação: pulsos supralimiares, 1 Hz; 1 ms)..................................... 
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Figura 12 - Efeito da FAq sobre a curva corrente vs. voltagem obtida 

em cardiomiócito ventricular submetido à voltagem controlada para 

estudar corrente de cálcio. Painel A: cursos temporais da corrente de 

cálcio tipo-L obtidos em diferentes voltagens, tanto em situação 

controle como após a incubação do cardiomiócito com 80 g/ml de 

FAq. Painel B: Redução da corrente de cálcio tipo-L produzida pela 

FAq. A densidade da corrente no controle está mostrada para 

comparação (n = 4; *p < 0,05; 25 ± 2ºC). Painel C: Condutância do 

canal de cálcio tipo-L determinada pela equação de Boltzmann, em 

situação controle e após a incubação com FAq (80 g/ml) (n = 4; 

*p < 0,05; 25 ± 2ºC)............................................................................... 
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Figura 13 - Registros representativos do efeito da FAq sobre o 

eletrocardiograma do coração isolado de cobaia obtidos em coração 

eletricamente estimulado. Painel A: ECG controle. Painel B: Bloqueio 

atrioventricular completo produzido pela FAq (0,8 g/l). Painel C: 

Desaparecimento do bloqueio atrioventricular observado durante o 

washout da FAq. Resultados semelhantes foram obtidos em cinco 

corações estudados (n = 5; 34 ± 0,1ºC; st: estímulo; P, QRS e T: 

ondas eletrocardiográficas)..................................................................... 
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Figura 14 – Secções histológicas (hematoxilina/eosina) mostrando, 

em tecido hepático, sinais de toxicidade aguda (A e B) e subaguda (C 

a F) induzidos pelo EB. G e H: aspectos do parênquima hepático 

normal. A: esteatose hepática focal mostrando no detalhe gordura 

citoplasmática; B: alterações degenerativas de hepatócitos; C: 

alterações degenerativas gordurosas (setas); D: degeneração vacuolar 

hidrópica; E: acumulação citoplasmática de pigmento amarronzado 

consistente com bilirrubina; F: corpos apoptóticos (setas)..................... 
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Figura 15 – Secções histológicas (hematoxilina/eosina) mostrando, 

em tecido renal, sinais de toxicidade aguda (A e D) e subaguda (E, F e 

H) induzidos pelo EB. G: aspecto do parênquima renal normal; H: 

alargamento do espaço de Bowman; I: espaço de Bowman normal 

para comparação (controle). A: alterações degenerativas dos tubos 

contornados proximais (*); B: espessamento da membrana basilar 

arteriolar (círculo); C: intensa acumulação de material eosinofílico 

amórfico e proteináceo nos túbulos contornados distais (plm); D: 

infiltrado focal de linfócitos inflamatórios; E: alargamento do espaço de 

Bowman (pontilhado); F: acumulação tubular focal de material 

proteináceo (seta).................................................................................... 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

  

3T3-L1 Linhagem de adipócitos 

[Ca]i Concentração do cálcio citoplasmático 

A/F Ampère/Farad 

AC Adenilato ciclase 

ACh Acetilcolina 

ALP Fosfatase alcalina 

ALT Alanina aminotransferase 

AMPc 3’-5’-monofosfato de adenosina 

AMP cíclico 

AST Aspartato aminotransferase 

ATP Trifosfato de adenosina 

BAV Bloqueio atrioventricular 

Bax Proteína pró-apoptótica da família Bcl-2 

Bcl-2 Proteína do linfoma de células B2 

bpm Batimentos por minuto 

CHCM Concentração de hemoglobina corpuscular média 

CHRM1 Gene do receptor colinérgico M1 

CHRM2 Gene do receptor colinérgico M2 

CHRM3 Gene do receptor colinérgico M3 

CHRM4 Gene do receptor colinérgico M4 

CHRM5 Gene do receptor colinérgico M5 

CI50 Concentração inibitória 50% 

CICR  “Calcium-induced calcium release” 

Liberação de cálcio induzida por cálcio 

CIM Concentração inibitória mínima 

DB Solução base Digest Buffer 

DHPR Canais da diidropiridina 

DL50 Dose Letal para 50% dos animais testados 

DMSO Dimetilsufóxido 

E.P.M. Erro padrão da média 



 
 

EB Extrato bruto hidroalcoólico das folhas de T. diversifolia 

EGTA Etileno glicol bis-β-aminometiléster-N,N,N’,N’-ácido tetraacético 

eNOS Óxido nítrico sintase presente no endotélio 

F Fluorescência num dado tempo t 

F/F0 Fluorescência num dado tempo t/Fluorescência no tempo t=0 

(fluorescência controle) 

F0 Fluorescência no tempo t=0 (fluorescência controle) 

FAq Fração aquosa das folhas de T. diversifolia 

FCA Cepa do Plasmodium falciparum 

Fluo4-AM 2-{[2-(2-{5-[bis(carboximetil)amino]-2-metilfenoxi}etoxi)-4-(2,7-difluoro-

6-hidroxi-3-oxo-3H-xanteno-9-il)fenil](carboximetil)amino}ácido acético 

acetoximetil éster 

FNT-α Fator de necrose tumoral 

G/Gmax Condutância a uma dada voltagem/Condutância máxima 

GBM8401 Linhagem de células do glioblastoma multiforme 

Gi Proteína G inibidora 

Gq Proteína ativadora da proteína quinase C 

Gs Proteína G estimuladora 

HCM Hemoglobina corpuscular média  

HeLa Linhagem de células do carcinoma do colo uterino humano 

HEPES N-[2-hidroxietil] piperazina-N’-[2-ácido etanosulfônico] 

HepG2 Linhagem de células do hepatoma 

HIV Vírus da imunodeficiência humana 

HL-60 Linhagem de células da leucemia promielocítica 

HSV Vírus do herpes simples 

HT29 Linhagem de células do adenocarcinoma de cólon 

i.p. Via intraperitoneal 

ICa,L Corrente de cálcio tipo-L 

ICa,L/C Densidade de corrente de cálcio tipo-L (corrente/capacitância) 

IL-6 Interleucina 6 

Kir Canais para potássio do tipo com retificação de entrada 

Kdr Canais para potássio do tipo com retificação retardada 

LDL Lipoproteínas de baixa densidade 



 
 

MKN-1 Linhagem de células do carcinoma gástrico 

mN miliNewton 

MS Ministério da Saúde 

NCX Trocador sódio/cálcio 

NF-κB Fator nuclear de transcrição  

NO Óxido nítrico 

OMS Organização Mundial da Saúde 

P, QRS, T Ondas do eletrocardiograma 

PKA Proteína quinase A 

PPAR Receptores ativados por proliferadores de peroxissomos 

PRi Intervalo PR do eletrogardiograma 

PRs Segmento PR do eletrocardiograma 

QTi Intervalo QT do eletrogardiograma 

RS Retículo sarcoplasmático 

RyR Canais para rianodina 

SERCA  “Sarcoendoplasmic reticulum Ca2+-ATPase” 

ATPase de cálcio do retículo sarcoplasmático 

TD Tithonia diversifolia (Hesml) A. Gray 

TEA-Cl Cloreto de tetraetilamônio 

TnC Troponina C 

TnI Troponina I 

TnT Troponina T 

U373 Linhagem de células do glioblastoma humano 

VCM Volume corpuscular médio 

α-AR Receptores alfa adrenérgicos 

β-AR Receptores beta adrenérgicos 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Dos primórdios da fitoterapia ao isolamento de fitofármacos 

Durante milhares de anos, os produtos naturais, especialmente as plantas 

medicinais, tiveram papel fundamental para o tratamento das doenças humanas. A 

escolha e a forma de preparo destas plantas foram repassadas oralmente de 

geração a geração. Foram também transmitidos na forma de registros documentais 

tais como os contidos nas tabuletas de argila da biblioteca de Nínive do rei 

Assurbanipal (668-626, a.C.) e no Papiro de Ebers (1550 a.C.), este um dos mais 

importante documentos da história da Medicina e da Farmácia. Nele, estão 

catalogadas cerca de 7000 substâncias de natureza vegetal e animal e 800 

formulações para o tratamento de doenças (LAURENTI, 1991; PINTO et al., 2002). 

Dentre as personalidades que mais contribuíram para a História Natural, 

destacam-se o médico e filósofo grego Hipócrates (460-350 a.C.), que coligiu dados 

para formar um guia para a escolha de remédios (Natura medicatrix, “A cura pela 

natureza”) e Teofrasto (371-287 a.C.), discípulo de Aristóteles, que contribuiu de 

forma significativa para o estudo das plantas medicinais. Teofrasto registrou a 

utilização da Papaver somniferum, planta conhecida como papoula ou ópio e de 

onde se extrai o alcalóide morfina, seu princípio ativo, componente químico presente 

no exsudato (látex) que escorre das cápsulas da planta quando estas são 

submetidas a incisões. Por muito tempo, o látex em pó foi usado para o alívio de 

dores e como indutor de sono. O desenvolvimento da química orgânica possibilitou 

elucidar a estrutura química da morfina e determinar suas características 

farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Atualmente, ela é considerada o protótipo dos 

analgésicos opióides (DUARTE, 2005; GOLAN et al., 2009; WACHTEL-GALOR; 

BENZIE, 2011).  

Outros exemplos podem ser citados, tais como a digoxina, utilizada no 

tratamento de insuficiência cardíaca, que foi isolada da Digitalis purpurea 

(dedaleira); a salicina, extraída da Salix alba (salgueiro), que acabou sendo 

quimicamente transformada em ácido acetilsalicílico, um potente antitérmico, anti-
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inflamatório, analgésico e anti-agregante plaquetário (GOLAN et al., 2009; VIEGAS 

JR et al., 2006). 

 

1.2 Importância do grupo dos fitoderivados na farmacopeia moderna 

 A contribuição dos produtos naturais para o arsenal terapêutico atual tem sido 

muito importante. Brandão et al. (2010) relataram que 52% do total de 

medicamentos encontrados no mercado entre 1981 e 2002 derivavam direta ou 

indiretamente de produtos naturais (vegetais, microrganismos e organismos 

marinhos).  

Atualmente, os fitoterápicos e fitofármacos estão entre as drogas disponíveis 

para tratar cerca de 87% das enfermidades humanas, entre elas as bacterianas, 

distúrbios da coagulação, parasitárias, imunopatias e cânceres (NEWMAN; CRAGG; 

SNADER, 2003). 

 

1.3 Tipos de abordagens para investigação com plantas medicinais 

 A literatura científica destaca três tipos de abordagens investigativas para a 

pesquisa com plantas medicinais. São elas: (1) randômica, caracterizada pela 

seleção de plantas de acordo com sua disponibilidade; (2) quimiotaxonômica ou 

filogenética, na qual, sendo obtida uma resposta positiva com um dado composto da 

planta, então se aprofundam as investigações de outros membros da mesma família 

ou do mesmo gênero vegetal; (3) etnofarmacológica ou etnobotânica, que é 

caracterizada como sendo o estudo de plantas medicinais que estejam relacionadas 

com um conhecimento terapêutico tradicional. Nesta abordagem, a seleção e a 

forma popular de preparação de derivados das plantas orientam os pesquisadores 

sobre o procedimento mais adequado para ser usado no laboratório. Assim, a 

etnofarmacologia revelou-se como uma das mais promissoras formas de pesquisa 

científica em produtos naturais por diminuir o tempo e os custos da pesquisa. Este 

tipo de abordagem experimental é também chamado de abordagem etnodirigida 

(ALBUQUERQUE; HANAZAKI, 2006; SIMÕES et al., 2010).  

Dentre os tipos de estudos etnofarmacológicos, merecem destaque os 

levantamentos etnobotânicos, que visam catalogar botânica e farmacologicamente 
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as plantas de uma determinada região, a fim de servir como orientação para estudos 

(DE SOUZA et al., 2004; ELISABETSKY; SHANLEY, 1994; GÜRDAL; KÜLTÜR, 

2013; HARBORNE; WILLIAMS, 2000; LETO et al., 2013; NEWMAN; CRAGG; 

SNADER, 2003; NJOROGE; BUSSMANN, 2006; NOVY, 1997; SEMENYA et al., 

2012). 

 

1.4 Razões para a escolha da T. diversifolia como objeto de estudo 

Valendo-nos de uma abordagem do tipo etnofarmacológica, escolhemos 

como objeto para o nosso estudo a planta Tithonia diversifolia (TD) uma vez que se 

trata de vegetal utilizado na Medicina Popular e facilmente encontrado. A decisão 

para estudar plantas medicinais foi também justificada pelo fato de que estudos da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), realizados na década de 90, mostraram que 

65-80% da população dos países em desenvolvimento têm nas plantas medicinais a 

única fonte de acesso terapêutico (RATES, 2001a,b; VEIGA-JUNIOR et al., 2005; 

SILVEIRA; BANDEIRA; ARRAIS, 2008; VINATORU, 2001). 

Tem sido dito que o Brasil possui a maior diversidade biovegetal do mundo. 

Este fato inconteste aliado a existência de uma ampla diversidade etnológica, 

científica e tecnológica, estimula a agregação de valor aos produtos naturais e foi 

uma das razões que justificaram o projeto de pesquisa aqui desenvolvido. 

 O estímulo que tivemos para enfrentar o estudo com produtos naturais se 

deveu também ao fato de que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde 

(MS), tem dado sinais de ter percebido a importância que os fitoterápicos podem ter 

nos programas de atenção primária à saúde. Para isto ele tem normatizado e 

proposto definições sobre plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos, bem 

como sobre as características de qualidade na produção dos medicamentos 

(Resolução de Diretoria Colegiada 48, de 16/03/2004 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA).  

O incentivo ao envolvimento da pesquisa científica com produtos naturais tem 

sido objeto de política governamental, tal como se pode deduzir do Decreto nº 5.813, 

de 22 de junho de 2006 do Ministério da Saúde que apresentou a Política Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) (BRASIL, 2006 a,b). 
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 A PNPMF reforça ainda o estímulo para a realização de pesquisas científicas 

que visem garantir o acesso seguro e eficaz dos pacientes aos produtos naturais. 

Assim, o governo brasileiro tem apoiado os esforços para elucidar o mecanismo de 

ação de derivados de plantas medicinais, com vistas a se obter confirmação da sua 

eficácia terapêutica. Este importante argumento foi de grande valor quando 

formulamos nosso projeto experimental.  

 A TD foi escolhida para a nossa investigação porque é empregada como 

fitoterápico, porque é um vegetal facilmente encontrado nas regiões do nosso país e 

porque tem apresentado potencialidades terapêuticas importantes. 

 

1.5 Importância terapêutica dos derivados da T. diversifolia 

 A TD é conhecida como margaridão e tem sido utilizada para o tratamento de 

diarreias, febres, hepatite, malária e ascaridíase (COS et al., 2002; FERRO, 2006; 

GU et al., 2002; OWOYELE et al., 2004). Estudos comprovaram que extratos e/ou 

moléculas isoladas desta planta possuem ação real como antimalárico, anti-

ulcerogênico, anti-inflamatório e anticancerígeno (CHAGAS-PAULA et al., 2011; 

GOFFIN et al., 2002; GU et al., 2002; LEE et al., 2011a; LIAO et al., 2011; 

MUGANGA et al., 2010; RÜNGELER et al., 1998). 

 

1.6 A janela de oportunidade para justificar este estudo 

 Apesar da variedade de ações produzidas pelos derivados de TD, a literatura 

científica não registra qualquer trabalho investigativo concernente à ação de 

derivados da TD sobre o músculo cardíaco. Entretanto, ensaios preliminares 

conduzidos no Laboratório de Biofísica do Coração do Departamento de Fisiologia 

da Universidade Federal de Sergipe mostraram que o extrato bruto (EB) dessa 

planta reduz de forma dependente de concentração, a força de contração do átrio 

esquerdo de cobaia.  

 Assim, o presente trabalho apoiado nos argumentos acima mencionados, foi 

desenvolvido. O seu propósito foi múltiplo: (1) Contribuir para o preenchimento do 

vazio literário em termos do conhecimento dos efeitos produzidos pelo EB e por 

fração aquosa (FAq) obtidas das folhas de TD sobre a contratilidade do miocárdio de 
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mamíferos; (2) Propor um mecanismo para a ação do composto ativo presente no 

EB e na FAq; (3) Realizar estudo sistemático para determinar o potencial de 

toxicidade aguda e subaguda do EB obtido das folhas da TD. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Efeitos biológicos de derivados das plantas da família Asteraceae 

A família Asteraceae, da qual a TD é um dos membros, é um dos grupos 

sistemáticos mais numerosos das Angiospermas, compreendendo cerca de 1100 

gêneros e 25000 espécies. Nesta família, são encontradas plantas de aspectos 

variados, como arbustos, ervas de pequeno porte e árvores (JOLY, 1998). No Brasil, 

a família está representada por 196 gêneros e cerca de 1900 espécies (BARROSO 

et al., 1991; HATTORI et al., 2008). Estão descritos na literatura muitos efeitos 

biológicos de plantas desta família como a seguir comentaremos. 

 

2.1.1 Efeitos sobre o miocárdio 

Wan et al. (2011) mostraram que a administração i.p. de extratos da 

Carthamus tinctorius, planta usada na medicina tradicional chinesa para o 

tratamento de isquemia cerebral ou miocárdica, protegeu o miocárdio de ratos 

tratados diminuindo a resposta inflamatória mediada pelo FNT-α (fator de necrose 

tumoral) e pela interleucina-6 (IL-6), inibindo a proteína Bax e estimulando a Bcl-2 

ambas reguladoras da apoptose no tecido cardíaco.  

Rašković et al. (2011) mostraram que a silimarina, complexo formado por 

cinco principais componentes entre eles a silibinina, exerce efeito cárdio e 

hepatoprotetor contra os efeitos nocivos induzidos pela doxorrubicina administrada a 

ratos Wistar. 

Ma et al. (2011), estudando os efeitos da Rhodiola algida, Saussurea 

involucrata, mostraram que a Saussurea involucrata (Kar. et Kir.) Sch.-Bip exibe 

atividade anti-hipóxica e que os componentes ativos estão principalmente no extrato 

obtido com éter de petróleo. 
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Ojha et al. (2010) avaliaram o potencial cardioprotetor da Inula racemosa 

contra injúria miocárdica provocada por isquemia-reperfusão. Os autores concluíram 

que a I. racemosa restaurou a capacidade antioxidante do miocárdio, inibiu a 

peroxidação lipídica e melhorou a função cardíaca, demonstrando o efeito 

cardioprotetor e antioxidante desta planta. 

A busca no banco de dados PUBMED, utilizando os descritores “asteraceae 

myocardium heart” resultou na recuperação de 202 trabalhos que dentre eles, 

podem ser destacados como exemplo: Asgary et al. (2008); Aslan et al. (2010); Han 

et al. (2009); Hazarika et al. (2010); Huang et al. (2010); Katsuda et al. (2009); 

Küçükgergin et al. (2010); Musabayane et al. (2008); Ozkol, Tülüce e Koyuncu 

(2012); Tien et al. (2010); Ray et al. (2010); Sheykhzade et al. (2008); Sunmonu e 

Afolayan (2010); Wang et al. (2009); Wu et al. (2010a,b). 

 

2.1.2 Efeito anticancerígeno 

Park et al. (2013) mostraram que dos extratos da Artemisia asiatica Nakai 

(Asteraceae) pode ser isolado a eupatilina (5,7-dihidroxi-3',4',6-trimetoxiflavona). 

Esta substância tem manifestado atividade antitumoral contra vários tipos de 

tumores cancerosos, incluindo o câncer gástrico. Os resultados sugerem que este 

composto inibe a proliferação das células da linhagem MKN-1 do carcinoma 

gástrico, atuando por meio da ativação da caspase-3 e também por reduzir a 

potencialidade metastática do tumor via inibição da atividade do fator nuclear de 

transcrição NF-κB, seguida por redução da expressão de metaloproteinases que são 

mediadas por citocinas pró-inflamatórias. 

Cho et al. (2012), estudando a Pluchea indica, mostraram que o extrato bruto 

aquoso foi capaz de reduzir a proliferação e a viabilidade de células de glioblastoma 

multiforme (GBM8401) - o tipo mais comum e letal de tumor primário do cérebro. 

Também antagonizou o carcinoma do colo uterino humano (HeLa), quando as 

células neoplásicas foram submetidas por 48h a este extrato. 
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Khay et al. (2012) mostraram que a Vernonia cienerea apresentou uma potente 

atividade citotóxica contra células HT29 do adenocarcinoma de cólon e células 

HepG2 do hepatoma. Sugeriram a possibilidade de que esta ação se deva à 

presença de uma lactona sesquiterpênica (8-alfa-tigloiloxi-hirsutinolídeo-13-O-

acetato). 

Haq et al. (2013) mostraram que a Aster thomsonii C. B. Clarke inibiu a 

produção de óxido nítrico e a proliferação de células cancerosas com uma CI50 na 

faixa de 1,2 a 7,8 µg/ml. Sugeriram o estudo dessa planta em virtude do seu 

potencial anticâncer. 

Li et al. (2012b) isolaram lactonas sesquiterpênicas da Inula helenium e da Inula 

japonica entre elas a isoalantolactona e a santamarina, que exibiram significativa 

atividade inibitória sobre o crescimento de células cancerígenas e sugeriram que a 

presença de um anel alfa-exometileno-gama-lactona é necessário para que ocorra 

esta atividade. 

Moon (2012) mostrou que o extrato clorofórmico da Carpesium rosulatum Miq 

exibiu significante atividade citotóxica que estava associada à presença de duas 

lactonas sesquiterpênicas (2alfa,5-epoxi-5,10-dihidroxi-6-angeloiloxi-9beta-

isobutiloxi-germacrano-8alfa,12-olídeo e a 2beta,5-epoxi-5,10-dihidroxi-6alfa,9beta-

diangeloiloxi-germacrano-8alfa,12-olídeo). 

A busca no banco de dados PUBMED, utilizando os descritores “asteraceae 

cancer” resultou na recuperação de 656 trabalhos, dentre os quais podemos 

destacar como exemplo: Brandon-Warner et al. (2012); Gupta et al. (2012); Kouamé 

et al. (2012); Li et al. (2012c); Lim et al. (2012); Massaoka et al. (2012); Saikali et al. 

(2012); Strapasson et al. (2012); Thomas et al. (2012); Tomimori et al. (2012); Xu et 

al. (2012); Youn et al. (2012); Zhao et al. (2012c). 
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2.1.3 Outras atividades:  

2.1.3.1 Efeito anti-hipertensivo 

A busca no banco de dados PUBMED, utilizando os descritores “asteraceae 

hypertension” resultou na recuperação de 77 trabalhos, dentre os quais podemos 

destacar como exemplo: Abrogoua et al. (2012); Alvarez et al. (2011); De Souza et 

al. (2011); Han et al. (2012); Hassan e Hugouvieux-Cotte-Pattat (2011); Hough et al. 

(2010); Jin et al. (2011); Kim et al. (2010); Kováčik et al. (2012); Lagemann, Dunkel e 

Hofmann (2012); Li et al. (2011); Nie et al. (2012); Rodrigues e Silva et al. (2012); 

Salahdeen e Murtala (2012); Unger (2010); Wang et al. (2011a); Yin et al. (2012); 

Zhang et al. (2010); Zhao et al. (2011); Zhou et al. (2010). 

 

2.1.3.2 Efeito anti-inflamatório 

A busca no banco de dados PUBMED, utilizando os descritores “asteraceae 

antiinflammatory” resultou na recuperação de 750 trabalhos, dentre os quais 

podemos destacar como exemplo: D'Almeida et al. (2012); De Souza et al. (2012); 

Frolov, Sotskaia e Kruglova, (2012); González-Castejón, Visioli e Rodriguez-Casado, 

(2012); Kang et al. (2012); Li et al. (2012a,c); Lim et al. (2012); Lu et al. (2012a,b); 

Modesto et al. (2012); Saikali et al. (2012); Saklani et al. (2012); Tao et al. (2012); 

Wei et al. (2012); Wen et al. (2012); Yi et al. (2012); Youn et al. (2012); Zhang et al. 

(2012); Zhao et al. (2012b). 

 

2.1.3.3 Efeito anti-diarréico 

A busca no banco de dados PUBMED, utilizando os descritores “asteraceae 

diarrhoea” resultou na recuperação de 50 trabalhos, dentre os quais podemos 

destacar como exemplo: Astudillo-Vázquez et al. (2008); Atta e Mouneir (2005); 

Becker, Kuhn e Hardewig-Budny (2006); Biller (2007); Huang et al. (2008); Ivanov et 

al. (1992); Llama-Palacios, López-Solanilla e Rodríguez-Palenzuela (2005); Nergard 
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et al. (2005); Siegel et al. (1978); Swoboda et al. (2004); Teke et al. (2007); Wehr et 

al. (2010); Wu, Wu e Chau (2009). 

 

2.2 Efeitos biológicos de derivados da T. diversifolia 

2.2.1 Aspectos botânicos e etnofarmacológicos 

A TD é um arbusto perene que cresce de dois a cinco metros, conhecida 

popularmente como margaridão, cinco-pontas, mão-de-Deus ou girassol mexicano 

(FERRO, 2006; GU et al., 2002; OWOYELE et al., 2004) (Fig 1 e 2). Pertence a 

família Asteraceae e é originária do México, porém está amplamente distribuída na 

América Central e do Sul, na Ásia e foi introduzida na África como planta 

ornamental. No Brasil, ela pode ser encontrada em todo o território (LA DUKE, 1982; 

PEREIRA et al., 1997).  

Estudos farmacobotânicos das folhas e inflorescências da TD relataram a 

presença de tricomas glandulares que secretam e armazenam, principalmente, 

lactonas sesquiterpênicas. 

Ambrósio et al. (2008), analisando as folhas da TD, obtiveram vários compostos 

do material botânico por meio da lavagem das folhas com diclorometano. Este 

procedimento revelou a presença de 14 lactonas sesquiterpênicas, um diterpenóide, 

e um flavonóide, os quais foram quimicamente identificados. Neste mesmo estudo, 

foi também descrita a ação fagoinibidora destes compostos, testando-os frente a 

larvas do lepidóptero Chlosyne lacinia. 

Duarte e Empinotti (2012), estudando as características microscópicas das 

folhas e caules de TD, identificaram a presença de estômatos anomocíticos, 

mesofilo dorsiventral e vários feixes vasculares colaterais dispostos em círculo na 

nervura central. O destaque maior foi dado à identificação anatômica de três tipos de 

tricomas, o tector, o glandular capitado e o não capitado. 
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Tradicionalmente, a medicina popular usa essa planta para o tratamento de 

malária, para combater processos inflamatórios, diabetes, diarreia, amebíase, febre, 

ascaridíase e hepatite (CHAGAS-PAULA et al., 2011; COS et al., 2002; GU et al., 

2002; HUI et al., 2009; OWOYELE et al., 2004)  

 

 

Figura 1 – Aspectos das folhas e flores da Tithonia 

diversifolia, Parque Albano Franco (Parque da 
Sementeira), Aracaju, SE, Brasil. Foto: Eduardo 
Garcia, 2009 

 

 

Figura 2 – Aspectos das folhas Tithonia diversifolia, 
Parque Albano Franco (Parque da Sementeira), 
Aracaju, SE, Brasil. Foto: Eduardo Garcia, 2009 
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2.2.2 Composição química identificada em extratos da T.diversifolia 

Dentre as classes químicas de metabólitos secundários presentes no gênero 

Tithonia, no qual existem 13 espécies, podemos destacar os flavonóides e as 

lactonas sesquiterpênicas (AMBRÓSIO et al., 2008). Estes compostos foram 

identificados em exemplares da TD cultivados tanto na cidade de Ribeirão Preto-SP 

(PEREIRA et al., 1997), como em Nan-Tou, na ilha de Taiwan (KUO; CHEN, 1998). 

No estudo fitoquímico das folhas desta planta, Tona et al. (1998) identificaram a 

presença de outros metabólitos secundários, tais como flavonóides, taninos, 

esteróides, triterpenóides e saponinas.  

Os efeitos biológicos acima mencionados têm estimulado a identificação e a 

quantificação dos princípios ativos presentes nas partes aéreas e terrestres da TD 

(GOFFIN et al., 2003; ZIÉMONS et al., 2004, 2005). Assim, já foram encontrados, 

entre outros, os seguintes compostos: tagitininas A-F, guaianolídeo, epoxitifruticina, 

heliangolídeo, tirotundina, tirotundina-3-O-metileter, deacetilviguiestina, 1β-

metoxidiversifolina, 1β-metoxidiversifolina 3-O-metileter, 4β-10α-dihidroxi-3-oxo-8β-

isobutiroiloxiguaia-11(13)-en-6,12-olídeo, luteolina, nepetina, hispidulina e 

sesquiterpenos germacranos (1-acetiltagitinina A) e guaianolídeos (8-

isobutiriloxicumambranolídeo) (GU et al., 2002; KURODA et al., 2007; KUO; CHEN, 

1998; PEREIRA et al., 1997; SARMA et al., 1987). 

 

2.2.3 Atividades biológicas de extratos e compostos isolados da T. diversifolia 

2.2.3.1 Atividade antimalárica 

Bordoloi, Barua e Ghosh (1996) isolaram e identificaram dos caules da TD um 

análogo ao ácido artemisínico, que é um precursor da artemisina. Este composto é, 

na realidade, um dos princípios ativos utilizados para o tratamento da malária na 

medicina tradicional chinesa. 
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Madureira et al. (2002), em estudo etnobotânico conduzido nas ilhas São Tomé 

e Príncipe, investigaram a atividade antimalárica de plantas usadas pela medicina 

tradicional. Concluíram que a TD apresenta uma evidente atividade antiplasmódica 

contra uma cepa de P. falciparum resistente à cloroquina. A resistência desta cepa 

se constitui atualmente num dos maiores problemas de saúde pública nas ilhas de 

São Tomé e Príncipe, bem como em várias partes da África. Este fato realça a 

importância dos extratos ou derivados de planta que tenham atividade 

antiplasmódica. 

Maregesi et al. (2010) estudaram um conjunto de plantas medicinais usadas 

para tratar malária no distrito de Bunda, na Tanzânia. Eles pesquisaram atividade 

contra o P. falciparum bem como contra o vírus da imunodeficiência humana tipo 1 

(HIV-1, cepa IIIB), cepa IIIB e contra o virus tipo 2 (HIV-2, cepa ROD). Informaram ter 

observado atividade antiplasmódica no extrato metanólico da TD, entre outras 

plantas estudadas. Entretanto, não relataram para a TD qualquer atividade antiviral 

para as cepas de HIV empregadas.  

Stangeland et al. (2011) realizaram estudo etnobotânico de algumas plantas 

usadas para o tratamento da malária no sub-condado de Nyakayojo no Sudoeste de 

Uganda, região de alta incidência de malária. Relataram que as crianças e as 

mulheres grávidas se constituem nos dois grupos mais vulneráveis para esta doença 

e que neles é comum o uso de plantas como recurso terapêutico. A investigação foi 

feita por meio de entrevistas realizadas com parteiras da região que relataram o uso 

da TD entre outras plantas. Contudo, os autores não chegaram a estudar a eficácia 

dos tratamentos baseados nas plantas relatadas. 

Resultados melhores foram encontrados por Muganga et al. (2010) para os 

extratos metanólico (CI50 = 1,5 ± 0,4 g/ml) e diclorometânico (CI50 = 0,7 ± 0,2 g/ml) 

das folhas desta planta. Neste estudo, ficou comprovada a ação destes extratos 

frente a cepas de P. falciparum sensíveis à cloroquina com CI50 de 8,1 ± 3,3 e 

1,1 ± 0,3 g/ml, respectivamente. 

Elufioye e Agbedahunsi (2004) estudaram a ação do extrato etanólico das 

partes aéreas da TD em camundongos suíços albinos infectados com malária. 

Usaram cloroquina ou pirimetamina como controles positivos. Concluíram os autores 
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que a TD era capaz de promover redução da parasitemia em estágios prematuros e 

crônicos da doença e que o período de sobrevivência médio dos camundongos 

tratados com o extrato, mas que apresentavam infecção crônica, foi pequeno. Este 

achado sugere que existe um efeito tóxico em virtude da administração subcrônica 

do extrato. Nas doses de 400 mg/kg/dia, a capacidade do extrato da TD de suprimir 

a parasitemia foi semelhante a da cloroquina e a da pirimetamina. 

Goffin et al. (2002) investigaram as propriedades anti-maláricas da TD contra 

cepas de P. falciparum. Relataram que o extrato etérico das partes aéreas da planta, 

coletada em São Tomé e Príncipe, apresentou boa atividade anti-plasmódica, com 

uma CI50 para a cepa FCA de 0,75 g/ml. Reportaram que o fracionamento deste 

extrato, guiado por bioensaio, levou ao isolamento da lactona sesquiterpênica 

tagitinina C e que este produto era o componente ativo contra o plasmódio, 

apresentando uma CI50 para cepa FCA de 0,33 g/ml. Concluíram acrescentando 

que esta lactona apresenta propriedades citotóxicas. 

 A busca no banco de dados PUBMED, utilizando os descritores “Tithonia 

diversifolia malaria” resultou na recuperação de seis trabalhos. Apenas o trabalho de 

Elufioye et al. (2009) não foi acima comentado por se tratar de um estudo de caráter 

puramente toxicológico. 

 

2.2.3.2 Atividade antiulcerogênica 

Sánchez-Mendoza et al. (2011), estudando a ação anti-ulcerogênica de 

extratos das folhas de TD obtidos com os solventes hexano, diclorometano e 

metanol, e também estudando o efeito da tagitinina C isolada dos extratos, 

mostraram que estes derivados, em especial o extrato diclorometânico (100 mg/kg) e 

a tagitinina C (10 mg/kg), foram capazes de exercer efeito úlceroprotetor na mucosa 

gástrica com eficiência de 90% e 100%, respectivamente. Ainda neste trabalho, o 

efeito gastroprotetor da tagitinina C foi maior do que o da carbenoxolona, fármaco 

tradicionalmente utilizado para o tratamento de úlceras gástricas. 
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A busca no banco de dados PUBMED, utilizando os descritores “Tithonia 

diversifolia ulcer” ou “Tithonia diversifolia anti-ulcer” resultou apenas do artigo acima 

mencionado. 

 

2.2.3.3 Atividade anti-inflamatória 

Rüngeler et al. (1998) relataram que extratos da TD são muito usados na 

América Central para o tratamento de hematomas e feridas. Os autores estudaram a 

atividade anti-inflamatória das seguintes lactonas sesquiterpênicas: diversifolina, 

diversifolina metiléter e tirotundina. Buscaram determinar os seus efeitos sobre a 

ciclooxigenase1, fosfalipase A2 ou sobre o fator de transcrição NF-κB. 

Demonstraram que as lactonas sesquiterpênicas não alteraram as enzimas do ácido 

araquidônico, mas inibiram a ativação do fator NF-κB. Por isto, disseram que a 

síntese dos mediadores inflamatórios, tais como, citocinas e quemorcinas sofre 

redução. Concluíram que a atividade inibitória das lactonas sesquiterpênicas se 

deve à alquilação dos resíduos cisteínicos que estão localizados provavelmente, no 

domínio do DNA referente ao NF-κB. 

Herrera et al. (2007) mostraram que três diferentes lactonas sesquiterpênicas 

isoladas das folhas da TD foram capazes de inibir, de forma significativa, a geração 

de ânions superóxidos (O2
-) originários de neutrófilos ativados pelo acetato de 

miristato de forbol. Este fato sugere que os compostos testados podem ser eficazes 

na inibição de processos inflamatórios. 

Owoyele et al. (2004), realizando estudos experimentais com as folhas da TD, 

mostraram que o extrato metanólico, em concentrações maiores que 50 mg/kg, 

administradas por via oral, possuía as seguintes atividades: 1) redução da formação 

do edema de pata induzido por carragenina; 2) diminuição da formação de 

granuloma subcutâneo provocado por implantes de bolas de algodão; 3) aumento do 

tempo de resposta à dor medido em placa quente. Os autores relatam que os 

resultados obtidos demonstram a eficácia do extrato na redução da resposta 

inflamatória, tanto na sua fase aguda, quanto na crônica. 
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Chagas-Paula et al. (2011) relataram que extratos polares das folhas da TD 

eram ricos em ácidos clorogênicos, mas não continham lactonas sesquiterpênicas. 

Disseram ainda que o “pool” de ácidos clorogênicos apresentou atividade anti-

inflamatória. Contudo, eles não inibiram o edema de pata de camundongo, mas 

inibiram a migração de neutrófilos. Concluíram os autores dizendo que os ácidos 

clorogênicos da TD têm atividade anti-inflamatória e preconizaram que os extratos 

polares apresentam importante potencial para o desenvolvimento de fitoterápicos 

anti-inflamatórios.  

A busca no banco de dados PUBMED, utilizando os descritores “Tithonia 

diversifolia antiinflammatory” recuperou três trabalhos. 

 

2.2.3.4 Atividade antiviral e citoprotetora 

Cos et al. (2002) mostraram que o extrato bruto etanólico das folhas da TD não 

possuía atividade citoprotetora contra o vírus da imunodeficiência humana tipo 1 

(HIV-1). Todavia, após um procedimento de partição líquido-líquido, utilizando como 

solventes o éter de petróleo e o acetato de etila, a fração residual aquosa mostrou 

uma significante atividade antiviral. 

Chiang et al. (2004), testando a atividade antiviral e antileucêmica de plantas 

medicinais usadas tradicionalmente em Taiwan, mostraram que a TD suprime a 

replicação dos vírus HSV1 e HSV2 com uma CI50 < 100 g/ml. Nas concentrações 

que inibem a infecção viral, o extrato testado não mostrou efeito citotóxico. 

Chagas-Paula et al. (2012) e Maregesi et al. (2010) reportaram que a TD 

possui, entre outros efeitos, o efeito antiviral e relataram que a toxicidade dos 

compostos isolados da planta ainda permanece para ser esclarecida afirmando que 

o mecanismo de ação tóxica não foi ainda determinado. 

A busca no banco de dados PUBMED, utilizando os descritores “Tithonia 

diversifolia antiviral” recuperou quatro trabalhos. 
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2.2.3.5 Atividades amebicida, leishmanicida, antiespasmódica e antidiarréica 

Tona et al. (1998), estudando plantas utilizadas no Congo para tratamento de 

diarreia, selecionaram 36 delas para que fosse realizado um “screening” fitoquímico 

e uma avaliação do efeito amebicida de cada uma. Dentre as escolhidas, estava a 

TD. Estes autores afirmaram que o extrato aquoso das folhas de TD possuía uma 

potente ação amebicida com uma concentração inibitória mínima (CIM) de 62,5 

g/ml, podendo este efeito respaldar o uso popular desta planta para o tratamento 

de diarreias. Estes autores mencionam que CIM menor que 100 g/ml já revela um 

importante efeito.  

Tona et al. (1999), num ensaio com 38 plantas medicinais pertencentes a 

diferentes famílias e selecionadas pelo uso terapêutico tradicional como agente 

antidiarréico, concluíram que, entre outras plantas, a TD atua como antidiarréico 

porque é bactericida, amebicida e antiespasmódica. 

Tona et al. (2000) observaram que os efeitos amebicida e antiespasmódico 

estavam relacionados com a fração polifenólica do extrato e não com as frações que 

continham saponinas ou alcalóides. 

Ambrósio et al. (2007) estudaram a ação leishmanicida de um extrato obtido da 

lavagem das folhas de TD com diclorometano e de outras dez moléculas isoladas do 

extrato. Das dez moléculas estudadas, oito eram lactonas sesquiterpênicas, uma era 

um flavonóide, que foi identificado como hispidulina e a outra um diterpeno, 

identificado como ácido ent-caurenóico. Estes derivados foram testados frente a 

formas promastigotas de Leishmania major. Após 48 h de ensaio, a CI50 do efeito 

antiproliferativo foi calculada para estes compostos. Para tal, foram contadas as 

células vivas, utilizando-se um hemocitômetro e a microscópia óptica. Uma potente 

ação leshimanicida foi observada, tanto para o extrato (CI50 = 1,5 μg/ml), quanto 

para três das oito lactonas sesquiterpênicas testadas, a saber: tagitinina F, 

epoxitagitinina C e tagitinina C (CI50 = 3,0; 4,7 e 5,8 μg/ml, respectivamente). Os 

efeitos revelaram-se importantes, quando comparados ao da higromicina B, que, 

tomada como controle positivo, apresenta uma CI50 de 8,0 μg/ml. Verificou-se ainda 

que o extrato era mais potente do que os compostos dele isolados. Neste mesmo 

estudo, através do uso da microscopia eletrônica de varredura, observou-se que os 
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parasitas, tratados por 6 h com este extrato, tiveram sua morfologia drasticamente 

alterada. Esta alteração se caracterizou por redução do tamanho dos parasitas e por 

alteração de sua forma tipicamente fusiforme com a perda de parte dos seus 

flagelos. 

Ezeonwumelu et al. (2012) estudaram o efeito antidiarréico da TD em ratos 

Wistar. Os autores usaram dois modelos experimentais baseados em óleo de 

mamona e um modelo de teste para trânsito gastrointestinal, usando carvão como 

marcador. Os resultados mostraram que o extrato aquoso das folhas da TD reduziu 

a eliminação de fezes úmidas, porém com frequência ligeiramente maior do que 

aquela vista nos animais tratados com loperamida (controle positivo) e que o volume 

do conteúdo intestinal foi menor, quando comparado com o controle negativo 

(animais tratados com água destilada). Concluíram que o extrato aquoso das folhas 

de TD exerce um notável efeito antidiarréico. 

A busca no banco de dados PUBMED, utilizando os descritores “Tithonia 

diversifolia antiamoebic”, “Tithonia diversifolia antileishmania”, “Tithonia diversifolia 

antispasmodic” e “Tithonia diversifolia antidiarrhoeal” recuperou no total seis 

trabalhos. 

 

2.2.3.6 Atividade antiproliferativa e anticancerígena 

 Wu et al. (2001) isolaram das folhas de TD três compostos: acetiltagitinina E, 

tagitinina F e hispidulina. Os autores observaram que as duas tagitininas isoladas 

mostraram citotoxicidade seletiva para células da linhagem HepG2 do carcinoma 

hepático. 

 Gu et al. (2002) mostraram que o fracionamento, guiado pela atividade, de um 

extrato de acetato de etila obtido das partes aéreas da TD, e no qual se usou um 

antiproliferativo com células Col2 do câncer uterino humano, permitiu que fossem 

isolados três novos sesquiterpenóides (2α-hidroxitirotundina, titofolinolideo e 3α-

acetoxidiversifolol) e oito lactonas sesquiterpênicas conhecidas (3β-acetoxi-8β-

isobutiriloxireinosina; tagitinina C; 1β-2α epoxitagitinina C; 4α-10α-dihidroxi-3-oxo-8β-
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isobutiriloxiguaia-11(13)-en-12-6α-olídeo; 3α-acetoxi-4α-hydroxi-11(13)-eudesmen-

12-óico ácido metiléster; 17,20-dihidroxigeranilnerol; tagitinin A e tirotundina). Os 

compostos isolados foram avaliados para determinar o seu potencial como 

anticancerígeno, não só porque demonstraram atividade antiproliferativa em células 

Col2, mas também pelo seu potencial de induzir diferenciação celular em células 

HL - 60 da leucemia promielocítica. Os compostos foram investigados quanto as 

suas habilidades para inibir lesões pré-neoplásticas induzidas por 7,12-

dimetilbenz[a]antraceno em cultura de glândula mamária. A tagitinina C e 1β-2α 

epoxitagitinina C apresentaram significante atividade antiproliferativa. O 

titofolinolídeo 3β-acetoxi-8β-isobutiriloxireinosina e a 4α-10α-dihidroxi-3-oxo-8β-

isobutiriloxiguaia-11(13)-en-12-6α-olídeo induziram diferenciação nas células HL-60. 

A 3β-acetoxi-8β-isobutiriloxireinosina inibiu fortemente a formação de lesão nos 

ensaios de glândula mamária. 

Liao et al (2011) investigaram a atividade antitumoral da TD sobre células do 

glioblastoma. Reportaram que a tagitinina C foi o principal componente inibidor 

destas células e que esta substância se constitui no componente fitoquímico mais 

abundante na planta. Relataram que, tanto o extrato metanólico quanto a tagitinina 

C, produziram uma vigorosa inibição nos estudos de viabilidade in vitro. Além do 

mais, encontraram que estes derivados promoveram uma inibição da survivina, que 

é um fator de resistência na terapia contra o câncer e concluíram que os achados 

por eles obtidos sugeriam que tanto o extrato metanólico, quanto a tagitinina C eram 

eficazes para tratar o glioblastoma. 

Liao et al. (2012) relataram que a tagitinina C é o principal composto 

sesquiterpenóide isolado das folhas da TD. Em Taiwan, ocorre elevada morbidade e 

mortalidade por hepatoma fato que motivou o interesse dos investigadores para 

descrever a ação anti-hepatoma produzida pelo extrato metanólico das folhas de TD, 

comparando-a com pacientes tratados com tagitinina C. Os autores encontraram 

que tagitinina C isolada da TD foi capaz de ativar as caspases 3 e 8, sugerindo que 

o efeito antiproliferativo de ambos os ensaios era dependente da apoptose induzida 

pela ativação das caspases. 

Lee et al. (2011a), trabalhando com o extrato metanólico da TD, confirmaram a 

atividade antiproliferativa contra células U373 do glioblastoma humano. Os autores 
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encontraram que o efeito anti-glioblastoma ocorreu por uma via independente da 

apoptose. Os resultados por eles obtidos sugeriram que a tagitinina C destrói as 

células U373 usando uma via que é dependente da autofagia. 

A busca no banco de dados PUBMED, utilizando os descritores “Tithonia 

diversifolia antiproliferative” e “Tithonia diversifolia anticancer” recuperou no total 

sete trabalhos. 

 

2.2.3.7 Atividade antidiabética 

Miura et al. (2002; 2005), avaliando o efeito antidiabético dos extratos 

etanólico e aquoso de TD administrados nas doses de 500 mg/kg e 1500 mg/kg, 

respectivamente, observaram que eles reduziam o nível de glicose no sangue de 

ratos com diabetes do tipo II. Este efeito, contudo, não ocorreu quando os animais 

não eram diabéticos. O mecanismo de ação proposto pelos autores se baseou na 

redução da resistência à insulina. 

Lin (2012), estudando duas lactonas sesquiterpênicas, a tirotundina e a 

tagitinina A, isoladas do extrato de acetato de etila obtido das folhas de TD, mostrou 

que estes compostos atuam como agonistas dos receptores ativados por 

proliferadores de peroxissomos (PPAR), que são receptores envolvidos com o 

metabolismo de açúcares e lipídeos. Por este motivo, o autor enfatizou que esta 

planta medicinal tem potencial para se tornar num agente útil para o tratamento do 

diabetes mellitus. 

Zhao et al. (2012a), procedendo o isolamento químico de extrato das partes 

aéreas da TD, encontraram três sesquiterpenos germacrânicos e outros 11 

sesquiterpenos. Concluíram que dois dos sesquiterpenos germacrânicos (1β-

hidroxidiversifolina-3-O-metiléter, 1β-hidroxitirotundin-3-O-metiléter) aumentaram 

significativamente o “uptake” de glicose por adipócitos da linhagem 3T3-L1, 

demonstrando a atividade antihiperglicêmica dos compostos testados. 

A busca no banco de dados PUBMED, utilizando os descritores “Tithonia 

diversifolia antidiabetic” recuperou três trabalhos. 
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2.2.4 Efeitos tóxicos de extratos da T. diversifolia 

A busca por investigação que tratasse dos aspectos toxicológicos da TD 

revelou somente três estudos que seguem abaixo resumidos. 

Elufioye et al. (2009) observaram que doses variando entre 400 a 1600 mg/kg 

do extrato etanólico das partes aéreas da planta, foram capazes de exercer ação 

tóxica sobre os rins e o fígado de ratos. Os autores descreveram os achados obtidos 

num estudo investigativo realizado em um único dia e onde determinaram 

parâmetros hematológicos e anátomo-patológicos dos animais estudados. 

Fakunle e Abatan (2007) utilizaram um suco das folhas de TD (1:10 p/v), 

administrado por via oral a ratos Wistar nas doses de 100, 200 ou 400 mg/kg/dia por 

14 dias. O estudo objetivou avaliar os efeitos tóxicos sobre parâmetros 

hematológicos, bioquímicos, bem como sobre a histologia dos órgãos fígado, baço, 

rins e pulmões. Os resultados indicaram que este tipo de extrato, na dose de 200 

mg/kg/dia reduziu o hematócrito, a hemoglobina e o número de hemácias. As doses 

de 200 e 400 mg/kg/dia aumentaram o valor do volume corpuscular médio das 

hemácias. Em relação aos parâmetros bioquímicos, os animais que receberam a 

dose de 400 mg/kg/dia apresentaram aumento dos níveis séricos de proteínas totais, 

albumina, ALP, ALT e bilirrubina total. Somente na dose de 100 mg/kg/dia é que os 

autores verificaram aumento no valor médio da AST. Em relação ao estudo 

histopatológico, eles relataram que o tecido renal apresentou degeneração difusa e 

necrose das células do epitélio tubular. Por isso, sugeriram que o potencial tóxico da 

TD não pode ser ignorado. 

Ezeonwumelu et al. (2012) estudaram a toxicidade aguda do extrato bruto 

aquoso das folhas de TD. Os experimentos foram realizados segundo a metodologia 

descrita por Lorke (1983). Eles utilizaram ratos Wistar. O procedimento experimental 

foi conduzido em duas fases, na primeira, diferentes grupos receberam as doses de 

100, 500 e 1000 mg/kg do extrato (n=3/grupo). Na segunda, novos grupos, com 

somente um animal, receberam doses de 2500, 5000 e 10000 mg/kg. Todos os 

grupos de animais foram observados por até 24 horas para determinar a mortalidade 

e alterações comportamentais. Os autores não relataram morte ou sinais de 

toxicidade e por isso concluíram que a DL50 deveria ser maior do que 10000 mg/kg. 
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2. 3 Revisão da literatura sobre as características mecânicas e elétricas do coração 

2.3.1 Resumo da história sobre a eletricidade animal e a contratilidade muscular 

 Os estudos sobre a eletricidade animal tiveram sua origem, em 1791, com o 

trabalho pioneiro de Luigi Galvani, professor da Universidade de Bologna e membro 

da “Accademia delle Scienze”. Seus estudos foram realizados em patas de rãs e 

levaram o cientista a propor a existência de uma “eletricidade animal intrínseca” i.e., 

uma eletricidade que estava armazenada na estrutura dos músculos estudados. 

Acreditava Galvani que este conteúdo elétrico era fundamental para a produção dos 

processos de condução nervosa e de contração muscular. Os trabalhos de Galvani, 

sumarizados e discutidos no livro que publicou e que se tornou famoso com o título 

“De Viribus Electricitatis in Motu Musculari Commentarius”, afastaram da ciência a 

ideia de fluidos misteriosos e de “espíritos” existentes nos animais e levaram à 

fundação de uma nova ciência, a eletrofisiologia (GALVANI, 1791, 1841, 1937; 

GHERARDI, 1841). Hoje se sabe que as informações que se propagam no sistema 

nervoso são geradas e transmitidas por fenômenos elétricos que são próprios das 

células nervosas e musculares (BERNE et al., 2004; BERNADI, 2000; PICCOLLINO, 

1997).  

 Alessandro Volta à época um jovem e brilhante médico da Universidade de 

Pavia, interessou-se, em 1792, pelos estudos de Galvani. Analisando os 

experimentos realizados por Galvani, Volta, contudo, concluiu de modo diverso do 

que havia sido proposto por Galvani. Para Volta, os músculos da rã, apesar de 

capazes de reagir à eletricidade externa, tal como faziam os eletroscópios, careciam, 

eles mesmos, de uma fonte intrínseca de eletricidade. Ele advogava que a 

eletricidade necessária para produzir a resposta muscular ou nervosa era originada 

nos metais que, normalmente, eram usados para conectar os nervos ou músculos 

da rã (VOLTA, 1918a,b). A controvérsia entre Galvani e Volta se constituiu, 

indubitavelmente, numa das discussões mais produtivas da história da ciência. Dela 

decorreu que, na tentativa de provar sua hipótese, Volta acabou por inventar a 

primeira bateria elétrica desenvolvida pelo homem e que ficou conhecida como pilha 

de Volta. Esta permitiu que fossem desenvolvidos os conhecimentos sobre a 

eletricidade, a eletroquímica e o eletromagnetismo. Os fundamentos da 

eletrofisiologia, por outro lado, vieram, sobretudo, dos estudos de Galvani. Estes 
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culminaram, na metade do século XX, com os estudos realizados por Nernst 

versando sobre os potenciais elétricos de repouso das células vivas (NERNST, 

1888, 1908) e por Hodgkin, Huxley e Katz que trouxeram à luz os fundamentos do 

funcionamento dos tecidos excitáveis, sobretudo no que tange à formação do 

potencial de ação (HODGKIN, 1937a,b, 1938, 1939, 1951, 1964, 1972, 1976, 1992; 

HODGKIN; HUXLEY, 1939, 1952a,b,c,d; HODGKIN; HUXLEY; KATZ, 1952; 

HODGKIN; KATZ, 1949; HODGKIN; KEYNES, 1955; HUXLEY, 1959, 2002; 

MARTONOSI, 2000; LING, 1982). Além do mais, Hodgkin e Huxley muito 

contribuíram para o desenvolvimento da tecnologia que é conhecida como “patch 

clamp” (NEHER; SAKMANN, 1976). 

 Dois séculos após a contenda entre Galvani e Volta, o exame das hipóteses 

trazidas pelos contendores, agora feita à luz da compreensão moderna sobre a 

excitabilidade elétrica dos nervos e dos músculos, mostrou que ambas as 

proposituras estavam corretas. 

O final do século XIX e a primeira metade do século XX foram períodos de 

grandes descobertas sobre o funcionamento dos nervos e músculos. Nestes tecidos, 

foram isolados e caracterizados os filamentos de miosina e de actina e descritos os 

sistemas reticulares, que depois ficaram conhecidos como retículo sarcoplasmático. 

Foram descobertos os túbulos T e se descreveu o papel do Ca+2 na contratilidade 

muscular (MARTONOSI, 2000). 

 

2.3.2 Elementos estruturantes da contração muscular 

O coração é responsável por distribuir sangue aos tecidos, fornecendo-lhes 

nutrientes essenciais para suportar o metabolismo e remover os catabólitos que dele 

são formados. O coração, como todos os tecidos biológicos, é constituído por 

células. Anatomicamente, ele se apresenta com quatro câmaras, sendo dois átrios e 

dois ventrículos. Este conjunto funciona como bomba, que ao se contrair, gera a 

pressão necessária para impulsionar o sangue através dos vasos sanguíneos 

(COSTANZO, 2004; CARVALHO, 1999). 
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Na realidade, no coração existem duas bombas acopladas em série: o 

coração direito e o coração esquerdo. Cada uma delas é formada por um átrio e um 

ventrículo que se conectam por meio de valvas átrio-ventriculares unidirecionais, o 

que apenas permite que o fluxo de sangue se dê em um único sentido, a saber, dos 

átrios para os ventrículos e destes para as artérias. O coração direito propele 

sangue para os pulmões, a fim de que nele se processem as trocas entre o oxigênio 

e o dióxido de carbono. O coração esquerdo, por sua vez, envia sangue para os 

demais órgãos e tecidos do corpo, constituindo o que se chama de circulação 

arterial sistêmica. O músculo cardíaco, embora estriado, é, todavia, involuntário. O 

seu funcionamento é controlado por um marcapasso intrínseco que sofre modulação 

oriunda não somente de parâmetros de estiramento do miocárdio, mas também de 

comandos provenientes do sistema nervoso autônomo (BERNE; LEVY; KOEPPEN, 

2004). 

No coração existem quatro tipos de músculos, a saber: o atrial, o ventricular, 

as fibras musculares formadoras dos tecidos nodais marcapasso e as fibras 

musculares pertencentes aos sistemas de condução atrial e ventricular. Os átrios 

são câmaras contráteis, porém de alta complascência sendo, por isso, chamadas de 

câmaras de volume, enquanto que os ventrículos são câmaras contráteis de baixa 

complascência e, por isso, chamadas de câmaras de pressão. As fibras de 

condução atrial estão localizadas nos feixes de Kent, Thorel, Wenckebach e 

Bachmann, enquanto que, nos ventrículos, elas estão no feixe de His, nos seus 

ramos direito e esquerdo e nas fibras de Purkinje. O sistema nervoso atua sobre o 

coração modulando-lhe a frequência e a força de contração (GUYTON; HALL, 

2006). 

No átrio direito, situa-se o nódulo sinusal, que é formado por um conjunto de 

células musculares especializadas que se localiza próximo à desembocadura da 

veia cava superior. Esta estrutura é responsável pelo automatismo (cronotropismo) 

cardíaco e, por isso, ela é chamada de marcapasso cardíaco (CARVALHO, 1999). 

As células do marcapasso são encarregadas de promover a auto-estimulação do 

órgão. Isto é feito a partir da geração espontânea e repetitiva de potenciais de ação 

que se propagam para comandar a atividade cardíaca (CONDE-GARCIA, 1998). 

Próximos ao seio coronariano localizam-se o nódulo atrioventricular e o tronco do 
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feixe de Hiss. Este parte do nódulo átrio-ventricular e se estende para a musculatura 

ventricular, após sofrer divisão e formar uma extensa rede de condução sobre o 

endocárdio (Fibras de Purkinje) (CARVALHO, 1999). 

O miocárdio é um tecido excitável de estrutura complexa. Suas células não 

têm propriedades elétricas uniformes em todas as regiões do órgão. Apesar disso, 

os impulsos elétricos podem espalhar-se pelo coração fazendo-o funcionar 

organizadamente para poder, assim, gerar a força muscular necessária para propelir 

o sangue. Esta organização se faz por um comando elétrico que se encarrega de 

disparar a contração muscular (CONDE-GARCIA, 1998). 

 

2.3.3 Potencial de ação do músculo cardíaco 

Um dos aspectos que diferenciam o músculo cardíaco do músculo 

esquelético, é que, o potencial de ação cardíaco não é iniciado pelo comando dos 

nervos. No coração, a atividade nasce na estrutura encarregada do automatismo. 

Esta, normalmente, é o nódulo sinusal. Outra característica importante na 

diferenciação entre o funcionamento dos dois tecidos é o fato de que o potencial de 

ação do miocárdio tem duração muito maior do que o do músculo esquelético. 

Enquanto este dura cerca de 10 ms, o do miocárdio dura entre 150 e 500 ms. 

Durante a maior parte do tempo relativo à duração do potencial de ação 

miocárdico, as células que o exibem estão despolarizadas. É durante esta fase, 

conhecida como platô do potencial de ação, que ocorre a maior e mais expressiva 

entrada de cálcio para o interior das células. Este evento precipita o 

desenvolvimento de uma cascata de sinalização intracelular que acaba por gerar a 

contração da musculatura cardíaca (GUYTON; HALL, 2006; KATZ, 1977). A corrente 

elétrica de entrada, transportada pelo cálcio se faz principalmente pela abertura dos 

canais tipo-L para cálcio (BRETTE et al., 2006; McDONALD, 1982). O platô dos 

potenciais de ação miocárdicos é também sustentado por uma desativação de 

canais que apresentam retificação com corrente de entrada, os assim chamados 

canais para potássio do tipo Kir (“inward rectifier channels”). A reativação destes 

canais, somada à abertura dos canais do tipo Kdr (“delayed rectifier channels”) para 
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potássio leva à repolarização da célula, evento em que o potencial intracelular 

recupera seus valores negativos existentes na fase de repouso (CONDE-GARCIA, 

1998; GUYTON; HALL, 2006; JOHNSON, 1998). 

Em frequências cardíacas normais (em torno de 70 bpm), o fenômeno da 

contração muscular compreende cerca de 40% do ciclo cardíaco. Em frequências 

três vezes maiores, este período chega a 65%, significando que, para frequências 

cardíacas elevadas, o tempo para o enchimento das câmaras do coração se torna 

menor, comprometendo o débito cardíaco e, consequentemente, a eficiência desta 

bomba. 

 

2.3.4 Estrutura contrátil da célula miocárdica 

A contração muscular está associada qualitativa e quantitativamente a 

disposições estruturais peculiares das proteínas conhecidas como miofilamentos. 

Estes são de dois tipos: os filamentos finos, compostos por actina, troponinas e 

tropomiosina, e os filamentos grossos, compostos por miosina. Estas proteínas 

estão arrumadas para formar a estrutura anatômica e funcional da contração 

muscular, denominada de sarcômero (BERS, 2001; JOHNSON, 1998). O padrão 

estriado das células do músculo cardíaco resulta do padrão repetitivo dos 

sarcômeros (BERNE et al, 2004; SILVERTHORN, 2003). 

O sarcômero é demarcado, na microscopia eletrônica, por linhas escuras, 

chamadas de linhas Z. A cada lado da linha Z, existe uma linha clara contendo 

filamentos finos de actina. Esta zona é chamada de banda I (isotrópica), porque não 

desvia a luz polarizada. A área entre duas bandas I, dentro do mesmo sarcômero e 

que contém os filamentos grossos de miosina, é chamada de banda A 

(anisotrópica). Ela tem um padrão escuro e se caracteriza por desviar a luz 

polarizada. O filamento fino da actina se estende da linha Z para o centro do 

sarcômero, sobrepondo-se a uma porção dos filamentos grossos. A área escura, 

nos extremos da banda A, representa a região de sobreposição entre os filamentos 

grossos e finos. Uma área clara presente no centro do sarcômero é chamada de 

banda H. Esta representa a porção da banda A que contém apenas os filamentos 
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grossos de miosina. Uma linha escura, chamada de linha M, pode ser visualizada no 

centro do sarcômero e nela estão proteínas críticas para a organização e 

alinhamento dos filamentos grossos do sarcômero (BERNE et al., 2004; VASSALO; 

STEEMON, 1999). 

A separação de duas fibras musculares cardíacas adjacentes é realizada por 

membranas celulares que foram chamadas de discos intercalares. A membrana 

juncional entre duas células contíguas tem aspectos morfológicos, biofísicos e 

fisiológicos muito próprios. Nestas membranas, têm sido descritas zonas de fusão 

em que as membranas celulares apostas parecem coladas e que a experimentação 

tem demonstrado que elas são o sítio da baixa resistência elétrica que se verifica 

entre as células adjacentes (junção “gap”). Entre as regiões especializadas estão os 

desmossomos, representados pelo fascia e pela macula adherens. Estas estruturas 

são responsáveis pela conexão mecânica entre as células do tecido cardíaco, 

enquanto que os nexi estão relacionados com os processos de comunicação 

intercelular, permitindo que pequenos íons, moléculas e corrente elétrica possam 

transitar entre os citoplasmas das células acopladas (DE MELO, 1982). Esta 

propriedade garante a fácil propagação do potencial de ação por todo o músculo 

cardíaco (SILVERTHORN, 2003). Assim, o miocárdio pode ser considerado como 

um sincício fisiológico. Os átrios se separam dos ventrículos por um tecido fibroso, 

não-excitável, onde estão sustentadas as valvas atrioventriculares (mitral e 

tricúspide) (GUYTON; HALL, 2006). 

 

2.3.4.1 Retículo sarcoplasmático, sarcolema e túbulos transversos. 

Uma rede intracelular de tubos tem uma função crítica na regulação 

intracelular do Ca+2. Ela é conhecida como retículo sarcoplasmático (RS). Sua 

principal característica é a capacidade de armazenar Ca+2, retirando-o do mioplasma 

por meio de uma poderosa bomba de Ca+2 chamada de SERCA 

(“sarcoendoplasmic reticulum calcium ATPase”) (LYTTON; WESTLIN; HANLEY, 

1991). No coração, a isoforma da SERCA existente é a SERCA 2a 

(TOYOFUKU et al., 1992). Durante a primeira fase da contração muscular, 
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quando há o aumento progressivo e rápido da concentração de cálcio no 

citoplasma, as cisternas do RS abrem seus canais liberadores de cálcio, permitindo 

que estes íons cheguem às miofibrilas, que são responsáveis, em última instância, 

pelo desenvolvimento da força muscular. Nos ventrículos, ao contrário dos átrios, o 

plasmalema sofre periódicas e numerosas invaginações para o interior da célula, 

formando os túbulos T (AYETTEY; NAVARATNAM, 1978). Com isso, o potencial de 

ação propagado chega mais rapidamente ao interior do cardiomiócito, permitindo um 

aumento significativo da velocidade de liberação do cálcio estocado no RS. Este 

evento é de fundamental importância para que as células se contraiam como um 

todo, maximizando-lhe a expressão da força produzida. Ao lado dos túbulos T, 

existem as cisternas do RS, formando estruturas que ficaram conhecidas como 

díades e tríades. Estas estruturas ocupam de 20 a 50% da área da superfície dos 

túbulos T e nelas estão as unidades funcionais do mecanismo de acoplamento 

excitação-contração que são chamadas de “couplons” (ALMERS; FINK; PALADE, 

1981; BERS, 2001; GUYTON; HALL, 2006).  

Os couplons são formados por cerca de 10 a 25 canais de Ca+2 tipo-L, 

também conhecidos como canais da diidropiridina (DHPRs). Eles se postam em 

frente a cerca de 100 canais para rianodina (RyRs), contidos na membrana da 

cisterna do RS (BERS, 2001, 2002). Wibo, Bravo e Godfraind (1991) sugeriram uma 

estequiometria diferente. Nela, um RyR se acoplaria com dois DHPRs, em células 

musculares esqueléticas, e quatro RyR se acoplariam com dez DHPRs, em miócitos 

ventriculares de mamíferos (SAITO et al., 1988; WAGENKNECHT et al., 1989). 

Estudos recentes relatam que fatores como mudanças estruturais, expressão 

protéica e transdução de sinal nos túbulos T podem estar relacionados com o 

funcionamento adequado da célula cardíaca, mostrando assim a complexidade 

presente nesta estrutura (BRETTE; ORCHARD, 2003). 

No interior do RS pode-se encontrar, entre outras, uma proteína que 

apresenta alta capacidade e baixa afinidade para se ligar aos Ca2+. Ela é conhecida 

como calsequestrina e uma de suas funções é minimizar a energia necessária para 

o bombeamento dos íons cálcio para o interior do RS (BERS, 2001, 2000; 

MELDOLESI; POZZAN, 1998). 
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Existem alguns mecanismos de segurança para níveis elevados de Ca+2 no 

citosol. Eles têm como objetivo impedir o ciclo de retroalimentação positiva que 

poderia causar a depleção irreversível de Ca+2 do RS, levando a um aumento 

exagerado da concentração de cálcio no citoplasma o que, por certo, 

desestabilizaria a membrana dos lisossomas, matando a célula. Entre os 

mecanismos de segurança conhecidos estão: a) os que inibem a liberação do Ca+2 

contido no RS por reduzir o tempo de abertura dos RyRs; b) os que estimulam o 

bombeamento do Ca+2 para dentro do RS, ativando a SERCA; c) os que atuam na 

quantidade disponível de ATP necessária para que a atividade da SERCA possa 

existir. Este último fenômeno tem particular importância no miocárdio isquêmico, 

quando a diminuição da concentração de ATP reduz a recaptação de Ca+2, 

comprometendo o relaxamento diastólico das células (GOLAN, 2009). Já a inibição 

da SERCA é realizada por uma proteína de membrana denominada fosfolamban. A 

presença de altos níveis de 3’-5’-monofosfato de adenosina (AMPc) intracelular 

estimula a proteína quinase A (PKA) a fosforilar a fosfolamban, impedindo que ele 

iniba a atividade de bombeamento da SERCA (SCHWINGER et al., 1999). 

 

2.3.4.2 Funções mitocondriais 

Em mamíferos, 35% do volume das células musculares ventriculares são 

ocupados por mitocôndrias. Estas organelas são responsáveis pela produção de 

energia, sintetizando ATP a partir dos processos bioquímicos relacionados com a 

cadeia respiratória. Esta energia é proveniente da via aeróbica de metabolização 

tanto da glicose, como dos ácidos graxos (VASSALO; STEEMON, 1999). 

Além de gerar energia para a contração muscular, as mitocôndrias possuem 

um papel direto, ainda que pequeno, no acoplamento excitação-contração da célula 

miocárdica. A mitocôndria possui um sistema uniporte de Ca+2 que serve para 

capturar o íon para o interior da organela, contribuindo, assim, para reduzir sua 

concentração citoplasmática e, por isso, para o relaxamento da célula muscular 

cardíaca. Esta contribuição, contudo, é de 1 a 2% do total de Ca+2 que é recaptado 

durante o relaxamento muscular (BERS, 2002; BASSANI; BASSANI; BERS, 1994). 
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2.3.4.3 O fenômeno da contração e do relaxamento no músculo cardíaco 

As miofibrilas possuem cerca 1500 filamentos de miosina e 3000 de actina 

que são proteínas polimerizadas. Cada filamento grosso contém cerca de 300 

moléculas de miosina, além de outras proteínas como a titina e a proteína-C. Cada 

cadeia pesada de miosina, com peso molecular de 450 kDa possui uma -hélice 

longa e uma cabeça globular, esta com atividade ATPásica. A cabeça da miosina 

forma pontes cruzadas que interagem com a actina, durante o processo de geração 

de força muscular (BERS, 2001). 

No momento em que a concentração de Ca+2 intracelular atinge 

aproximadamente 10-5 M acontece a ligação deste íon com a troponina C (TnC), 

contida nos filamentos finos. Este filamento é formado por duas cadeias de uma 

proteína globular, a actina-G, que, polimerizada, dá origem a uma proteína 

filamentar chamada de actina-F. A tropomiosina é uma proteína longa, flexível, 

dobrada em -hélice e que cobre sete monômeros de actina (LEHRER; GOLITSINA; 

GEEVES, 1997). Um complexo de troponinas se liga à tropomiosina. Cada complexo 

é formado por três subunidades: a TnC, que é a subunidade que se liga ao Ca+2, a 

troponina-T (TnT), que é a subunidade que se liga a tropomiosina e a troponina-I 

(TnI), que é a subunidade com função inibidora e que promove a dissociação do 

complexo TnC/Ca+2. A TnI, próximo de sua região amino-terminal, interage com a 

região carboxi-terminal de ambas TnT e TnC. Esta interação depende da ligação do 

Ca+2 ou do magnésio em seu sítio (FLICKER; PHILLIPS; COHEN, 1982, apud 

BERS, 2001). Sabe-se que, no repouso, a carboxila terminal da TnI se liga 

especificamente à actina e isso impede que a cabeça da miosina possa interagir 

com actina. Quando o Ca+2 se liga a amina terminal da TnC, esta parte da TnC se 

liga à carboxila terminal da TnI, causando a sua dissociação da actina. Essa 

mudança na interação TnC-TnI é percebida pela TnT que, então, promove o 

movimento da tropomiosina, expondo o sítio de ligação da miosina e permitindo a 

interação desta proteína com a actina (BERNE et al., 2004). 

Em músculo ventricular, a CE50 relativa à interação entre o Ca+2 e a TnC é de 

aproximadamente 600 nmol/l e o coeficiente de Hill ≥ 4,6. A sensibilidade do 

miofilamento ao Ca+2 é atribuída a alguns fatores, tais como, a fosforilação da TnI 
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pela PKA, o baixo pH e o tamanho do sarcômero, que, ao ser aumentado no seu 

maior comprimento, estabelece que um aumento no enchimento durante a diástole 

resulta em uma maior força de contração ventricular, devido ao aumento do 

estiramento do sarcômero expondo um maior número de sítios de ligação para o 

Ca+2 na TnC (lei de Frank-Starling) (GOLAN, 2009; BERNE, 2004). 

Para que o relaxamento e o enchimento diastólico possam ocorrer é 

necessário que a concentração intracelular de Ca+2 diminua, a fim de promover a 

dissociação do complexo Ca2+/TnC. Isto é conseguido por intermédio de cinco 

mecanismos principais: a) ativação da Ca2+ATPase/SERCA na membrana do RS, 

promovendo a recaptação do Ca+2 para o RS; b) ativação da Ca2+ATPase 

sarcolemal, permitindo a saída do íon para o meio extracelular; c) ativação do 

trocador sódio/cálcio (NCX) presente na membrana celular, que, utilizando a energia 

do gradiente eletroquímico, transporta três íons sódio para o meio intracelular e um 

íon Ca+2 no sentido inverso. Este mecanismo pode também operar em sentido 

reverso, contribuindo assim tanto para a elevação, quanto para a diminuição da 

concentração do Ca+2 intracelular, modulando, desta maneira, a contração ou o 

relaxamento; d) remoção do Ca+2 citoplasmático feita pelo sistema uniporte 

mitocondrial. 

 

2.3.5 Participação de receptores no processo de contração do músculo cardíaco 

 Neto, Rascado, Bendhack (2006), revisando o papel de receptores β 

adrenérgicos (β-AR) no sistema cardiovascular, realçaram que estes receptores 

integram uma cadeia de eventos formada por três elementos, a saber: os β-AR, uma 

proteína GS de acoplamento e a adenilato ciclase (AC), esta responsável pela 

produção do AMPc. A AC se apresenta sob nove isoformas diferentes, sendo que a 

isoforma tipo V ocorre apenas no coração. Todas as isoformas podem ser ativadas 

pela forscolina (MANOLOPOULOS; SAMET; LELKES, 1995). O mecanismo de ação 

do AMPc está relacionado com a PKA, uma enzima capaz de fosforilar diversos 

substratos intracelulares (HANKS; HUNTER, 1995; WALSH; VAN PATTEN, 1994). O 

AMPc pode também ligar-se diretamente a canais iônicos da membrana plasmática, 

ativando-os. No endotélio, a ativação dos β-AR eleva os níveis de Ca+2 
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citoplasmático, promovendo a ligação deste íon com a calmodulina. Uma vez 

formado este complexo, ele se liga a óxido nítrico sintase presente no endotélio 

(eNOS), levando à produção de óxido nítrico (NO).  

A ativação dos β-AR na musculatura lisa vascular produz, como 

consequência, a ativação da PKA, levando à redução da concentração 

citoplasmática de Ca+2 e à dimimuição da atividade da calmodulina, fatores que 

resultam no relaxamento da musculatura vascular. Os β-AR se apresentam sob 

quatro isoformas (β1, β2, β3 e β4). Os agonistas β-AR são classificados em não-

seletivos (isoprenalina), seletivos β1 (xamoterol, atenolol, bisoprolol, betaxolol, 

practolol e CFP20712A), seletivos β2 (terbutalina, salbutamol e ICI 118551), 

seletivos β3 (SR59230A) e seletivos β4 (bupranolol e CGP20712A). Estes agonistas 

são usados como broncodilatadores ou como estimulantes cardíacos. 

Inicialmente, os receptores adrenérgicos foram classificados genericamente 

como α-AR e β-AR. Posteriormente, Landes et al. (1967) identificaram os subtipos β1 

e β2. Os do tipo β1 eram prevalentes no miocárdio e quando estimulados produziam 

uma resposta inotrópica e cronotrópica positiva. Os β2 são mais abundantes nos 

músculos liso e esquelético, sendo neles responsáveis pelo relaxamento muscular. 

As catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, ativam com potência igual os β1-AR, 

porém, os β2-AR são mais facilmente ativados pela adrenalina. Com o isolamento do 

gene responsável pela expressão dos β3-AR (ARCH, 2002; EMORINE et al., 1989; 

GRANNEMAN; LAHNERS; CHAUDHRY, 1993; KAUMANN, 1989), foi também 

identificado um receptor atípico, semelhante ao β1-AR, mas com baixa afinidade 

para os antagonistas. Este receptor foi denominado de β4-AR (ARCH; KAUMANN, 

1993; KAUMANN, 1997). Os β3-AR foram encontrados no tecido adiposo 

(LAFONTAN, 1994), gastrointestinal (MANARA; CROCI; LANDI, 1995), musculatura 

lisa brônquica (MARTIN; ADVENIER, 1995) e miocárdio humano (GAUTHIER et al., 

1996, 1998). 

 O coração também possui receptores alfa adrenérgicos dos tipos α1 e α2. Nos 

músculos lisos, os adrenoreceptores α1 aumentam a concentração de Ca+2 

citoplasmático e favorecem a fosforilação da calmodulina. Além disso, eles 

aumentam a fosforilação da cadeia leve da miosina e favorecem a interação actina-

miosina levando à contração muscular. No coração, eles aumentam o inotropismo e 
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a excitabilidade do miocárdio (GOLAN, 2009). Os receptores α2 se encontram nos 

terminais nervosos simpáticos do coração e também nas células pós-sinápticas 

(BERKAN et al., 2006). Eles atuam ativando a proteína inibitória Gi, que exerce 

múltiplas ações, entre as quais estão: a inibição da adenilil ciclase – o que reduz os 

níveis de AMPc -, a ativação dos canais de potássio Kir – o que hiperpolariza a 

membrana - e a inibição de canais para Ca+2. Estes efeitos favorecem a diminuição 

da liberação do neurotransmissor simpático (GOLAN, 2009; GOODMAN; GILMAN, 

2005; STEVENSON, 2003).  

 Os receptores muscarínicos são ativados pela acetilcolina (ACh) que forma 

complexo com proteína G na membrana celular. Eles receberam esta designação 

por serem mais sensíveis à muscarina do que à nicotina. A ACh é um 

neurotransmissor encontrado nos terminais pré e pós sinápticos do sistema 

parassimpático. 

Os receptores muscarínicos pertencem a uma classe de receptores chamada 

de metabotrópicos que utilizam a proteína G no seu mecanismo de sinalização. O 

uso de agonistas e antagonistas radioativos permitiu que cinco subtipos de 

receptores muscarínicos tivessem sido encontrados. Eles foram designados de M1 a 

M5 (ISHII; KURACHI, 2006). Os receptores M1 são expressões do gene CHRM1 e 

são encontrados nos gânglios autonômicos, nas glândulas salivares e no estômago. 

São seus agonistas, acetilcolina, oxotremorina, muscarina, carbacol, entre outros. 

Entre os antagonistas, estão, atropina, escopolamina, difenilidramina, torazina, 

toxina da cobra Mamba, pirenzepina, clorpromazina e haloperidol (GOLAN, 2009; 

RANG et al., 2004). 

Os receptores muscarínicos M2 estão localizados no coração. Quando 

ativados, eles reduzem a frequência cardíaca, que está sob o comando do nódulo 

sinusal. Além disso, também diminuem a força de contração do músculo atrial e 

reduzem a velocidade de condução do impulso elétrico que atravessa o nódulo 

atrioventricular. O efeito inotrópico que produzem sobre o músculo ventricular, é 

também negativo, porém é menor do que os efeitos observados nos átrios. A 

ativação dos receptores muscarínicos M2 reduz o AMPc na célula, inibindo os 

canais de cálcio tipo L e aumentando o efluxo de potássio. Eles são a expressão do 

gene CHRM2 e são seus agonistas, entre outros: acetilcolina, metacolina, carbacol, 
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enquanto que os seus antagonistas são, a atropina, hiosciamina, torazina, 

difenilidramina, ipratrópio, triptamina e clorpromazina, entre outros. 

Os receptores muscarínicos M3 se localizam na musculatura lisa dos vasos 

sanguíneos e nos pulmões. É um receptor acoplado à proteína Gq e sua atividade 

media a elevação do cálcio intracelular. Tipicamente, eles produzem contração do 

músculo liso, levando a broncoconstricção. Nos vasos, no entanto, a ativação dos 

M3 aumenta a síntese de óxido nítrico, levando ao vasorelaxamento. São seus 

agonistas, entre outros: acetilcolina, betanecol, carbacol, pilocarpina, entre outros. 

São seus antagonistas, atropina, hiosciamina, difenilidramina, ipratrópio, entre 

outros. Esta proteína é expressada pelo gene CHRM3. 

Os receptores muscarínicos M4 e M5 são encontrados no sistema nervoso 

central. Eles são produtos dos genes CHRM4 e CHRM5 e têm como agonistas a 

acetilcolina, o carbacol e a oxotremorina, sendo antagonista de ambos a atropina, a 

difenilidramina, o ipratrópio, entre outros. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Geral 

 Avaliar os efeitos inotrópicos, eletrocardiográficos, eletrofisiológicos e tóxicos 

de extratos da TD, propondo um mecanismo de ação para explicá-los. 

 

3.2 Específicos 

 Obter o extrato bruto hidroalcoólico e a fração aquosa a partir de 

folhas da TD, determinando os rendimentos extrativos; 

 Determinar as principais classes químicas de metabólitos secundários 

do extrato bruto e da fração aquosa; 

 Caracterizar, em miocárdio atrial de cobaia, os efeitos inotrópicos da 

fração aquosa; 

 Avaliar a participação de receptores muscarínicos, opióides e de 

canais para potássio no efeito inotrópico da fração aquosa; 

 Determinar o mecanismo da ação inotrópica da fração aquosa; 

 Caracterizar o efeito da fração aquosa sobre o eletrocardiograma do 

coração isolado de cobaia; 

 Avaliar a toxicidade aguda e subaguda do extrato bruto hidroalcoólico 

da TD; 

 Contribuir para ampliar os conhecimentos sobre os efeitos biológicos 

associados ao gênero Tithonia. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material vegetal 

As folhas de TD foram coletadas, durante o verão, no horto medicinal do 

Parque Augusto Franco, Empresa Municipal de Serviços Urbanos, Prefeitura 

Municipal de Aracaju, Sergipe, Brasil (10º56’51.04”N, 37º03’10.30”O). Uma exsicata 

foi confeccionada e depositada no Herbário Dárdano de Andrade Lima, localizado no 

Instituto Agronômico de Pernambuco, Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária 

do Estado de Pernambuco, Recife, Brasil. A identificação do material vegetal foi 

realizada pela pesquisadora Maria Olívia de Oliveira Cano, Ph.D., e registrada sob 

número 70.204 (Anexo A). 

 

4.2 Preparação dos extratos e frações da T. diversifolia 

As folhas de TD foram lavadas, secadas em estufa (48 ± 2°C, 5 dias) dotada 

de circulação de ar quente e processadas antes de serem submetidas à extração 

exaustiva pela técnica da remaceração (SIMÕES et al., 2010). Utilizou-se para isso 

uma mistura de água:etanol (1:1 v/v, 29 ± 2°C), visando a obtenção de extrato bruto 

hidroalcoólico (EB). Para o preparo das frações desse extrato, 400 g de EB foram 

ressuspensos em água destilada e submetidos ao método de extração por partição 

líquido-líquido, utilizando-se a seguinte sequência de solventes: hexano, clorofórmio, 

acetato de etila e água. Após este procedimento, o material restante foi filtrado para 

a retirada dos resíduos insolúveis, obtendo-se assim a fração aquosa (FAq). Os 

solventes foram evaporados em evaporador rotativo sob pressão reduzida (Laboreta 

4000, Heidolph, UK) e, em seguida, as fases sólidas foram estocadas a -21°C até 

que fossem utilizadas nos experimentos. 
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4.3 Análise fitoquímica 

A investigação sobre as classes químicas de metabólitos secundários 

existentes no EB e na FAq, foi realizada usando-se os métodos descritos por 

Harbone (1984, 1998); Markham (1982); Neu (1956); Robertson (1955); Sharma e 

Bakhashi (1991); Wagner e Bladt (1996) e Wallenfels (1950). Com eles, foi 

investigada a presença de taninos hidrolisáveis, catequinas, proantocianidinas 

condensadas, ácido gálico, flavonóides, saponinas, cumarinas, fenilpropanóides, 

derivados do ácido cinâmico, alcalóides, triterpenóides/esteróides, monoterpenos, 

sesquiterpenos, diterpenos, iridóides, glicosídeos cardíacos e açúcares. 

O perfil fitoquímico foi determinado por cromatografia de camada delgada 

executada em placas contendo sílica gel (Merck® art. 105553, UV, faixa de variação 

= 250–366 nm, Merck, Darmstadt, Alemanha), utilizando fases móveis, reagentes e 

padrões químicos apropriados. 

 

4.4 Animais e pareceres de comitês de ética 

4.4.1 Animais usados na investigação do mecanismo de ação da fração aquosa 

sobre a contratilidade do miocárdio 

Os experimentos relacionados com os efeitos inotrópicos da FAq foram 

realizados em átrio esquerdo isolado de cobaias machos (Cavia porcellus). As 

medidas de fluorescência relativas ao estudo do transiente de cálcio subcelular 

foram feitas em cardiomiócito de camundongo C57BL/6J (Mus musculus), 

empregando-se microscopia confocal com varredura à laser, enquanto que as 

correntes de cálcio tipo-L foram avaliadas em cardiomiócito ventriculares de rato 

(Ratus novergicus), usando-se a técnica de “patch clamp” na configuração “whole 

cell”.  

Todos os protocolos experimentais foram previamente submetidos e 

aprovados por Comitês de Ética em Uso Animal. As autorizações destes comitês 

foram assim registradas: (1) CEPA/Universidade Federal de Sergipe, protocolo no. 

44/2007 (Anexo B), aprovando o plano de estudos sobre os efeitos inotrópicos e 
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eletrofisiológicos; (2) CEPA/ Universidade Federal de Sergipe, protocolo no. 

073/2010 (Anexo C), aprovando a proposta de experimentos sobre as medidas de 

corrente de cálcio tipo-L e também os estudos com fluorescência para avaliar o 

comportamento dos transientes de cálcio intracelular. 

 

4.4.2 Animais usados na investigação dos efeitos tóxicos produzidos pelo extrato 

bruto  

 Este estudo experimental recebeu aprovação prévia do Comitê de Ética em 

Uso Animal (CEUA/UNIT) e foi registrado sob o número 051009 (Anexo D). Noventa 

e seis ratos Wistar (Rattus norvegicus) adultos machos e fêmeas nulíparas e não-

grávidas, pesando de 250 a 300g e 200 a 240g, respectivamente, com idades 

variando entre dois e três meses, foram obtidos do biotério da Universidade 

Tiradentes (UNIT), Aracaju, Sergipe, Brasil. 

 

4.5 Solventes, sais e substâncias 

 Clorofórmio P.A., acetato de etila P.A., etanol P.A. e álcool etílico (VETEC 

Química Fina, Rio de Janeiro, RJ, Brasil); 

 Cloreto de potássio (KCl), glicose (C6H12O6), bicarbonato de sódio (NaHCO3) 

e o cloreto de cálcio (CaCl2), adquiridos da MERCK S.A (Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil), cloreto de magnésio (MgCl2) e fosfato de sódio monobásico 

(NaH2PO4), adquiridos da VETEC Química Fina (Brasil) e cloreto de sódio 

(NaCl), adquirido da QUIMIS (São Paulo, SP, Brasil); 

 Cloreto de tetraetilamônio (TEA), sulfato de atropina, reserpina (metil-

reserpato 3,4,5, trimetoxibenzóico ácido éster), acetilcolina (ACh), naloxona, 

EGTA (etileno glicol bis-β-aminometilester-N,N,N’,N’-ácido tetraacético), 

HEPES (N-[2-hidroxietil] piperazina-N’-[2-ácido etanosulfônico]), cloreto de 

césio (CsCl), cloreto de bário (BaCl2), hidróxido de césio (CsOH), colagenase 

tipo II comprada da Worthington Biochemical Corporation (Freehold, NJ, 

Estados Unidos), protease tipo XIV, ácido láctico, ácido pirúvico, DMEM 
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(“Dulbecco’s modified Eagle’s medium” com 25 mM de HEPES, L-glutamina, 

4500 mg de glicose, sem bicarbonato de sódio, Catálogo SIGMA No. D1152), 

dextrose, EDTA (ácido etilenodiaminotetraacético), albumina bovina e DMSO 

(dimetilsulfóxido), foram obtidos da SIGMA-ALDRICH (St. Louis, MO, Estados 

Unidos), enquanto que a heparina foi adquirida da ROCHE (Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil), Fluo-4 AM foi adquirido da MOLECULAR PROBES (Eugene, OR, 

Estados Unidos).  

 

4.6 Água e soluções 

4.6.1 Água ultrapura 

Água ultrapura foi obtida com o sistema Milli-Q® Academic A10 (Quantum EX 

Ultrapure Organex, Q-Gard 1, Millipore S.A.S., Molsheim, França) 

 

4.6.2 Soluções usadas  

Tabela 1 - Solução de Tyrode modificada por Conde-Garcia 

(citada por Britto et al., 2011) 

Substâncias Concentração (mM) 
  
NaCl 120,00 

KCl 2,70 

MgCl2 0,90 

NaHCO3 11,90 

CaCl2 0,50 

Glicose 5,50 

NaH2PO4 0,40 
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Tabela 2 - Solução de Tyrode modificada por Dorigo et al. (1990)  

Substâncias Concentração (mM) 
  
NaCl 120,00 

KCl 2,70 

MgCl2 0,90 

NaHCO3 11,90 

CaCl2 1,37 

Glicose 5,50 

NaH2PO4 0,40 

 

Tabela 3 - Solução de Tyrode modificada 

Substâncias Concentração (mM) 
  
NaCl 120,00 

KCl 2,70 

MgCl2 0,90 

NaHCO3 11,90 

CaCl2 1,80 

Glicose 5,50 

NaH2PO4 0,40 
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4.6.3 Soluções para a dissociação enzimática do miocárdio 

4.6.3.1 Solução base “Digest Buffer” (DB) 

Tabela 4 - Solução base “Digest Buffer” (DB) 

Substâncias Concentração (mM) 
  
NaCl 130,00 

KCl  5,40 

HEPES 25,00 

MgCl2 0,50 

Glicose 22,00 

NaH2PO4 0,33 

(a) O pH 7,4 foi ajustado com NaOH (1 M) 
(b) Nota: A partir da solução especificada nesta tabela, 

foram feitas as soluções de I a IV abaixo 
mencionadas. 

 

4.6.3.2 Solução I 

Adicionou-se para cada 15 ml de solução DB (Tabela 4) EGTA (100 M). 

4.6.3.3 Solução II 

Adicionou-se para cada 15 ml de solução DB (Tabela 4), 15 mg de 

colagenase tipo II, 0,9 mg de protease XXIII, 0,9 mg tripsina de pâncreas bovino e 

45 µl de cloreto de cálcio a 0,1 M, para se obter uma concentração de cálcio na 

solução de 0,3 mM. 

 

4.6.3.4 Solução III 

Adicionou-se para cada 15 ml de solução DB (Tabela 4), 15 mg de 

colagenase tipo II, 0,9 mg de protease XXIII, 0,9 mg tripsina de pâncreas bovino e 

105 µl de cloreto de cálcio a 0,1 M, para se obter uma concentração de cálcio na 

solução de 0,7 mM. 
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4.6.3.5 Solução IV 

Adicionou-se para cada 15 ml de solução DB (Tabela 4), 30 mg de albumina e 

180 µl de cloreto de cálcio a 0,1 M, para se obter uma concentração de cálcio na 

solução de 1,2 mM. 

 

4.6.3.6 Solução V 

Adicionou-se para cada 10 ml de solução de Tyrode modificada (Tabela 3), 

cujo cálcio estava a 1,8 mM, 20 mg de albumina. 

4.6.4 Soluções usadas na determinação das correntes de cálcio em cardiomiócito 

4.6.4.1 Solução externa e solução interna 

Tabela 5 - Solução externa 

Substâncias Concentração (mM) 
  
NaCl 140,00 

KCl  5,40 

NaH2PO4 0,33 

MgCl2 0,50 

CaCl2 1,80 

HEPES 4,00 

Glicose 11,00 

O pH 7,4 foi ajustado com NaOH 

 

Tabela 6 - Solução interna 

Substâncias Concentração (mM) 
  
NaCl 5,00 

CsCl 120,00 

TEA-Cl 20,00 

EGTA 5,00 

HEPES 10,00 

O pH 7,2 foi ajustado com CsOH 
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4.7 Protocolo experimental empregado para investigar os efeitos da fração aquosa 

de T.  diversifolia sobre a contratilidade atrial 

Cobaias pesando entre 300 e 700 g foram sacrificadas por golpe aplicado 

sobre a região crânio cervical (NOTSU et al., 1992). Em seguida, o tórax do animal 

foi rapidamente aberto para a remoção do coração que foi mergulhado em solução 

de Tyrode (Tabela 1 ou 2) e mantido em temperatura ambiente (29 ± 2°C). Esta 

solução foi aerada com mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2) com a 

finalidade de fornecer oxigênio à preparação e de estabilizar o pH da solução. 

O átrio esquerdo foi retirado e suas extremidades amarradas com fio de 

algodão a hastes metálicas, estando uma delas fixada ao fundo de uma cuba para 

órgão isolado (5 ml, 29 ± 0,1°C) que continha solução de Tyrode, e a outra 

conectada a um transdutor de força isométrico (HP FTA 10-1 Sunborn, HP 8805B, 

Chicago, Illinois, Estados Unidos). O transdutor permitiu a conversão proporcional da 

força atrial, em pulso elétrico (transdutor mecano-elétrico), enquanto que as hastes 

metálicas garantiram a inextensibilidade necessária às medidas isométricas. Os 

átrios foram estirados para terem uma tensão de repouso de 10 mN e, em seguida, 

foram estimulados por meio de uma estimulação de campo que empregava pulsos 

elétricos retangulares e supralimiares a uma frequência de 2 Hz e fornecidos à 

preparação por meio de um par de eletrodos de prata (BRITTO et al., 2011) 

mergulhados na solução de Tyrode, porém sem manter contato direto com o 

miocárdio atrial. O pulso de estimulação, com duração de 0,5 a 2 ms, foi fornecido 

por um Digitimer 3072 Stimulator (Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 3BE, 

Inglaterra) e controlado por um Digitimer D4030 Programmer (Welwyn Garden City, 

Hertfordshire, AL7 3BE, Inglaterra).  

Os sinais analógicos de voltagem correspondentes à força atrial captada pelo 

transdutor foram enviados a um amplificador (HP 8805B, carrier amplifier, Chicago, 

Illinois, Estados Unidos) e, em seguida, digitalizados com a ajuda de conversor A/D 

(DATAQ DI-205, DI-400, WINDAQ PRO ACQUISITION Ohio, Akron, Estados 

Unidos) para então serem gravados em computador a fim de permitir processamento 

“off-line” (Fig. 3) 
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Figura 3 - Esquema da montagem experimental para determinação da força de 
contração isométrica do átrio esquerdo de cobaia. O átrio foi montado em cuba para 
órgão isolado (5 ml, solução de Tyrode, 95 % de O2 + 5 % de CO2, 29 ± 0,1ºC, 
tensão de repouso: 1 gf). A força foi medida com um transdutor isométrico (HP 
FTA10) acoplado a um amplificador (HP 8805B). Os sinais foram enviados a um 
polígrafo (HP 7754 A) e, depois de digitalizados por um conversor analógico–digital 
(A/D, DI 400), foram armazenados em computador. O átrio foi estimulado 
eletricamente (estimulação: 2 Hz; voltagem supralimiar, duração: 0,5 ms; Digitimer 
D3072 e Digitimer D4030). 

 

4.8 Avaliação experimental do envolvimento de receptores muscarínicos, opióides e 

de canais para potássio no mecanismo de ação do efeito inotrópico produzido pela 

fração aquosa de T. diversifolia 

Para determinar se no mecanismo de ação da FAq sobre a contratilidade do 

músculo cardíaco poderia haver a participação de receptores muscarínicos, opióide 

ou de canais para potássio, foram obtidas experimentalmente curvas concentração-

efeito para a FAq cujas concentrações variaram de 0,01 a 1,6 g/l. Estas curvas 

foram obtidas em situação controle, bem como após a incubação da preparação 

com 1,5 µM de atropina ou então com 120 µM de naloxona para estudar o 

envolvimento dos receptores muscarínicos e opióides, respectivamente. Um 

protocolo semelhante foi utilizado para avaliar se os canais para potássio poderiam 

estar envolvidos nos efeitos inotrópicos da FAq. Neste caso, os canais de potássio 
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foram bloqueados inespecificamente, usando-se 20 mM de TEA-Cl. A acetilcolina foi 

usada, como controle positivo, para testar a eficácia do bloqueio dos receptores 

muscarínicos. 

 

4.9 Protocolos experimentais para investigar o efeito da fração aquosa sobre a 

entrada de cálcio nas células miocárdicas 

4.9.1 Avaliação baseada na curva concentração-resposta para o cloreto de cálcio 

Usando o método descrito anteriormente para montar o átrio esquerdo de 

cobaia em cuba para órgãos isolados, a preparação atrial foi banhada com Tyrode 

Conde-Garcia (Tabela 1) e desafiada por aumentos progressivos da concentração 

de cálcio no meio extracelular (0,6 a 8 mM). Procurou-se, com este procedimento, 

promover um aumento progressivo na intensidade da corrente de entrada de cálcio 

que ocorre nas células do miocárdio. O estudo foi conduzido em situação controle, 

i.e., na ausência de FAq no banho e também numa situação teste, após a adição de 

2 g/l de FAq ao meio externo. 

 

4.9.2 Avaliação baseada no fenômeno de Bowditch 

 Para investigar a participação das correntes de entrada transportadas por 

cálcio no mecanismo de ação relacionado com o efeito inotrópico da FAq, foi usado 

também o protocolo experimental proposto por Nayler e Merrillees (1971). A 

concepção teórica para esta abordagem se baseia no fato de que, durante a 

elevação da frequência de estimulação, ocorre um aumento da força de contração 

miocárdica, tal como mostrado pioneiramente por Bowditch (1871). Posteriormente, 

Nayler e Merrillees, trabalhando com cálcio radioativo, concluíram que o aumento na 

intensidade da força atrial se devia a um aumento na entrada deste íon nas células 

miocárdicas.  

 O protocolo proposto por Nayler e Merrillees pode ser assim resumido: (1) O 

átrio esquerdo, obtido de cobaia reserpinizada (5 mg/kg, via intraperitoneal, 24 h 
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antes do experimento) foi montado em cuba para órgão isolado e mantido em 

solução de Tyrode a 29 ± 1oC oxigenada, tendo sido estimulado eletricamente a uma 

frequência de 20 bpm; (2) A preparação foi, em seguida, estimulada a frequências 

40; 60; ou 80 bpm durante 150 s para que fosse determinado o incremento de força 

atrial (‘overshoot’ de força) devido ao fenômeno de Bowdicth (escada positiva); (3) A 

estimulação elétrica foi então interrompida por 100 s antes de ser religada a uma 

frequência de 20 bpm. Estas etapas foram realizadas na ausência (situação 

controle) e na presença de 1,3 g/l de FAq (situação teste). 

 

4.9.3 Isolamento dos cardiomiócitos ventriculares 

 Cardiomiócitos ventriculares de camundongos C57BL/6J e de ratos foram 

isolados enzimaticamente, conforme descrito por Shioya (2007) e cujas etapas da 

técnica podem pode ser assim resumidas: 

 (1) Camundongos C57BL/6J (6 a 12 semanas de idade) ou ratos (200 a 350 

g) fornecidos pelo biotério da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brasil) foram heparinizados (8.000 UI/kg, i.p.) e anestesiados com 

pentobarbital sódico (300 mg/kg, i.p.) sendo, em seguida, eutanasiados; 

 (2) O tórax foi aberto, o coração exposto e rapidamente excisado, sendo 

imediatamente resfriado em Solução DB gelada (Tabela 4);  

 (3) O coração removido do tórax teve sua aorta canulada e conectada a um 

sistema de perfusão do tipo pressão constante (70 cmH2O);  

 (4) O coração foi perfundido por 3 a 5 min com Solução I, mantida à 

temperatura ambiente, a fim de remover o sangue contido nos vasos coronários, 

reduzir a concentração extracelular de cálcio, interromper as atividades do 

marcapasso cardíaco e cessar a contratilidade do órgão, de modo a facilitar a 

dissociação das células; 

 (5) O coração foi perfundido por cerca 5 min com Solução II mantida a 

37 ± 0,1oC, para iniciar o processo de digestão enzimática do miocárdio;  
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 (6) Em seguida, o coração foi fragmentado em placa de Petri; 

 (7) Os fragmentos foram suavemente agitados em Solução III contida em tubo 

Falcon (50 ml), usando-se para isto uma pipeta de transferência. O tubo contendo o 

miocárdio ventricular foi então mantido em banho-maria a 37 ± 0,1oC por 15 a 20 

min; 

 (8) O miocárdio fragmentado e agitado foi então filtrado em rede de nylon 

para a remoção dos “debris”; 

 (9) Em seguida, o material foi centrifugado por cerca de 180 s a 300 rpm; 

 (10) O sobrenadante foi desprezado e o “pellet” de células foi ressuspenso na 

Solução IV contida em tubo Falcon (10 ml). Esta etapa visou a elevação do nível de 

cálcio extracelular e também oferecer albumina como alvo secundário da ação 

enzimática. Nesta situação, as células permaneceram em banho-maria a 37 ± 0,1oC 

por cerca de 5 minutos; 

 (11) O material foi recentrifugado por cerca de 180 s a 300 rpm, o 

sobrenadante foi removido e o “pellet” ressuspenso em Solução V. Nela, as células 

permaneceram até serem usadas no experimento. 

 

 4.9.4 Avaliação baseada na fluorescência do cálcio intracelular 

Neste estudo, foram usados cardiomiócitos ventriculares de ratos isolados de 

acordo com as etapas propostas por Shioya (2007) e que estão abaixo descritas. As 

células foram carregadas por 30 min, a uma temperatura de 25 ± 2°C, com 5 µM de 

Fluo4-AM dissolvidos em DMSO. O Fluo4-AM é uma sonda fluorescente quando 

excitada com laser de argônio (488 nm) O comprimento de onda da fluorescência 

muda quando a sonda se combina com o cálcio. Em seguida, as células carregadas 

com a sonda foram lavadas com uma solução contendo 1,8 mM de Ca+2 para 

remover o excesso externo de Fluo4-AM. 
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Durante o estado de repouso, quando os cardiomiócitos não estavam 

recebendo estímulos elétricos, a intensidade da fluorescência basal (F0) foi 

estabelecida. O transiente de cálcio subcelular foi medido tanto nos cardiomiócitos 

mantidos em situação controle, quanto nas células submetidas à situação teste que 

foram mantidas em meio externo contendo 80 g/ml de FAq. Os transientes de 

cálcio foram produzidos por estimulação do campo elétrico, usando-se pulsos 

retangulares supralimiares (1 Hz; 0,2 ms) entregues à preparação biológica por meio 

de um par de eletrodos de platina. 

Um microscópio confocal (Meta LSM 510, Zeiss GmbH, Jena, Alemanha) com 

objetiva de imersão em óleo (63X) e acoplado a um sistema de varredura a laser foi 

utilizado para a obtenção das imagens de fluorescência. O Fluo4-AM foi excitado a 

488 nm (laser de argônio) e a intensidade emitida pelo corante foi medida em 510 

nm. Para registrar o transiente de cálcio, os miócitos foram escaneados com laser 

em varredura linear de 512 pixels. O posicionamento da linha de varredura foi 

definido de forma aleatória ao longo do eixo longitudinal da célula, porém evitando-

se cruzar a região do núcleo celular. O escaneamento das células foi realizado a 

cada 1,54 ms. Em seguida, os resultados do escaneamento sequencial foram 

reunidos para criar uma imagem bidimensional colocando-se a informação de tempo 

na abcissa. 

O processamento da imagem digital foi realizado com o auxílio de software 

escrito em linguagem de programação IDL (Research Systems, Boulder, CO, 

Estados Unidos). A fluorescência (F) correspondente aos níveis intracelulares de 

cálcio foi normalizada em função da fluorescência de repouso (F0), a fim de 

expressar a fluorescência pela a relação F/F0. 
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4.9.5 Avaliação baseada na medida direta das correntes de cálcio tipo L 

4.9.5.1 Medida das correntes de cálcio tipo-L empregando a técnica do “patch 

clamp” 

As correntes de cálcio tipo-L foram medidas em cardiomiócitos ventriculares 

de ratos, isolados pela técnica de dissociação de Shioya (2007) anteriormente 

descrita. Para a determinação das correntes iônicas empregou-se a técnica de 

“patch clamp” na configuração “whole cell” (HAMILL et al., 1981). Resumidamente:  

(1) Cardiomiócitos dissociados foram transferidos para uma câmara de 

perfusão onde permaneceram superfundidos com Solução Externa (Tabela 5);  

(2) As pipetas foram enchidas com Solução Interna (Tabela 6);  

(3) Os experimentos foram realizados à temperatura ambiente (25 ± 2°C), 

usando-se um amplificador EPC-9.2 (HEKA Electronics, Rheinland-Pfalz, Alemanha) 

e pipetas com resistência variando entre 0,5 e 1,5 MΩ;  

(4) Os cardiomiócitos que mostraram ter resistência em série maior do que 

6 MΩ foram desprezados; 

(5) A compensação da resistência em série foi fixada em 40 a 50%;  

(6) Os registros de corrente foram filtrados com filtro passa-baixo (2,9 kHz) e 

então digitalizados a 10 kHz antes de serem armazenados em computador;  

(7) Após alcançar a configuração “whole cell”, esperou-se de 3 a 4 minutos 

antes de se iniciar o protocolo de pulsos para o registro das correntes. Esse tempo 

visou permitir que a Solução Interna da pipeta ocupasse o meio intracelular;  

(8) A ICa,L foi registrada na presença de 1,8 mM de cálcio extracelular (Solução 

Externa);  

(9) Para a análise do curso temporal do efeito da FAq sobre os canais de 

cálcio tipo-L, as ICa,L foram elicitadas a cada 10 s, aplicando-se à célula pulsos de 

voltagem gerados a partir de um potencial inicial (“holding potential”) de  - 80 mV;  
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(10) Inicialmente a voltagem foi elevada para -40 mV onde permaneceu neste 

nível por 50 ms, a fim de inativar os canais rápidos para sódio e os canais tipo-T 

para cálcio;  

(11) Depois, a voltagem intracelular foi elevada para 0 mV, mantendo-se 

neste nível por 300 ms, tempo necessário para o pleno desenvolvimento da ICa,L;  

(12) Este protocolo foi repetido em situação controle, durante a ação da FAq 

(80 µg/ml) e também, após o washout desta fração;  

(13) Os dados foram convertidos para densidade de corrente, dividindo-se os 

valores da intensidade de corrente obtidos numa dada célula pela capacitância da 

célula estudada (ICa,L/C, onde C é a capacitância da célula). 

Para estudar a relação corrente vs voltagem, a ICa,L foi elicitada por pulsos 

despolarizantes de 300 ms que variaram de -50 até +50 mV com incrementos de 10 

mV. As curvas de ativação foram obtidas com o auxílio da equação de Boltzmann 

expressada sob a seguinte forma: G/Gmax = 1/{1+exp[(V-V0.5)/k]}, onde V 

representa a voltagem-teste aplicada; V0,5 a voltagem na qual 50% da condutância 

máxima foi alcançada e k representa o fator de inclinação. 

 

4.10 Efeitos da fração aquosa sobre o eletrocardiograma do coração isolado 

Cobaias de ambos os sexos, previamente heparinizadas foram eutanasiadas 

por golpe na região cervical. A caixa torácica foi aberta e o coração removido e 

montado em sistema de perfusão aórtica do tipo Langendorff de fluxo constante 

(8 ml/min, HAAKE F1, Offenburg, Alemanha). Para isso, foi utilizada uma solução de 

Tyrode modificada e previamente filtrada à exaustão em filtro Millipore (diâmetro = 

0,45 m, Millipore®, Billerica, Massachusetts, USA), a fim de prevenir a ocorrência 

de microembolia coronariana (HARRISON; RAYMOND, 1951). Os experimentos 

foram realizados a 34  0,5ºC (HAAKE F1, Offenburg, Alemanha) e a solução de 

perfusão foi aerada e teve o seu pH equilibrado com mistura de carbogênica (95 % 

de O2 e 5 % de CO2). Dois eletrodos de aço inoxidável foram fixados no apêndice 

atrial direito para estimular o coração entregando pulsos de corrente (Digitimer 
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D4030 Programador, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 3BE, Inglaterra). 

Foram usados pulsos retangulares isolados da terra (DIGITIMER DS2, Welwyn 

Garden City, Hertfordshire, AL7 3BE, Inglaterra). A frequência de estimulação foi 

regulada para ser 20% mais elevada do que a frequência espontânea do 

marcapasso do coração estudado. 

Para o registro do eletrocardiograma, os corações foram mantidos submersos 

em solução de Tyrode contida em um Becker de 50 ml. Os potenciais elétricos 

gerados pelo coração foram captados com a ajuda de três eletrodos de 

Ag/AgCl/NaCl 1M mantidos imersos na solução de Tyrode contida no Becker. Os 

sinais elétricos foram amplificados (HP 8811B ECG Amplificador, Estados Unidos) e 

monitorados na tela de um cardioscópio (EMAI RX10, São Paulo, Brasil). Foram 

também digitalizados num conversor analógico/digital (Dataq DI-205, DI-400, PRO 

Windaq Acquisition, Akron, Ohio, Estados Unidos) e armazenados em computador 

para processamento “off line”. 

Nos traçados eletrocardiográficos foram avaliados os intervalos PR (PRi) e QT 

(QTi) em corações mantidos à frequência constante. As medidas foram feitas 

inicialmente com coração perfundido com solução Tyrode (controle), em seguida 

com a solução teste (Tyrode + 0,8 g/l de FAq) para depois serem realizadas durante 

o “washout”. 

 

4.11 Avaliação toxicológica do extrato bruto da T. diversifolia 

4.11.1 Procedimentos gerais 

Os animais foram agrupados de acordo com os seus pesos de modo que a 

variação não excedesse a 10% em torno da média de peso de um dado grupo. 

Ratos machos e fêmas foram divididos em grupos controle e tratados. Cada um 

deles, foi identificado numericamente e todos foram mantidos a 22 ± 3ºC, em 

ambiente com ciclo claro/escuro de 12/12 h e com umidade relativa de 50 a 70%. 

Eles tiveram livre acesso à água e à ração (Labina®, Purina, Brasil) e foram 

mantidos nestas condições por uma semana antes do início dos experimentos a fim 
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de que se aclimatassem com os parâmetros do laboratório e com a manipulação 

necessária para que recebessem cuidados. 

Os animais destinados aos estudos de toxicidade aguda e subaguda foram 

submetidos à coleta de amostras de sangue feita por punção cardíaca. Depois foram 

removidos diversos órgãos de cada um deles para avaliação anatomopatológica. 

Estes órgãos foram mantidos em solução de formalina tamponada e enviados para 

exame em laboratório especializado. 

 

4.11.2 Toxicidade aguda 

 O método empregado para estudar a toxicidade aguda do EB seguiu, com 

ligeiras modificações, as recomendações propostas pela Organização para a 

Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD, 2001a). Ratos machos e 

fêmeas foram divididos em três grupos de 6 animais para cada gênero. Os animais 

foram mantidos em jejum durante uma noite e na manhã do dia seguinte. Os animais 

do grupo controle receberam, por via oral, água destilada, enquanto que os animais 

pertencentes aos grupos tratados receberam 2,5 ou 5,0 g/kg de EB. Cuidou-se para 

que o volume da solução administrada não excedesse a 10 ml/kg de peso corporal. 

Os animais tiveram livre acesso à água. Após receberem as doses de EB, os 

animais foram cuidadosa e individualmente observados nos tempos 0, 15, 30 e 60 

min e, em seguida, a cada 4 horas durante as primeiras 24 horas. Depois disso, eles 

foram observados diariamente durante 14 dias. Os seguintes sinais foram avaliados: 

alteração na pele, pêlo, olhos, membranas mucosas, respiração, sistema 

circulatório, respostas autonômicas, sistema nervoso central, atividade 

somatomotora, padrões comportamentais (e.g. angústia, ansiedade), analgesia, 

contorções abdominais, bem como piloereção e sialorréia. Atenção especial foi dada 

ao calafrio, convulsões, salivação, vômitos, diarreia, sonolência, letargia, coma, 

sinais urinários, tônus muscular e reflexos nervosos. Além disso, o peso corporal e a 

ocorrência de mortalidade dos animais foram monitorados durante o período de 14 

dias que se seguiu após o tratamento agudo. O consumo de ração e água foi 

medido diariamente. Após 14 dias, os ratos foram anestesiados com 70 mg/kg de 

ketamina e 12mg/kg de xilazina administrados por via intraperitoneal. O volume 
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máximo injetado dessa mistura foi de 0,5 ml para os animais machos e 0,3 ml para 

as fêmeas. Após a anestesia dos animais, foram coletadas amostras de sangue e 

depois os animais foram necropsiados para avaliação histopatológica. 

 

4.11.3 Toxicidade subaguda 

 O protocolo de investigação da toxicidade subaguda do EB em ratos seguiu 

as etapas sugeridas pela OECD (2001b). Nelas animais machos e fêmeas foram 

aleatoriamente divididos em três grupos de dez ratos. Os animais pertencentes ao 

grupo controle somente receberam água destilada administrada oralmente, 

enquanto que os ratos dos grupos teste foram tratados com EB administrado por 

gavagem nas doses de 0,125 ou 0,250 g/kg/dia, durante um período de 30 dias. O 

volume de cada dose administrada não excedeu a 10 ml/kg de peso corporal. O 

peso dos animais e o consumo de alimento e água foram medidos diariamente. 

Durante todo o período de teste, os animais tiveram livre acesso à comida e água. 

Sinais de anormalidade, bem como alterações comportamentais semelhantes 

àquelas descritas no estudo e toxicidade aguda, foram pesquisadas e registradas ao 

longo dos 30 dias de estudo. Ao fim dos 30 dias, os animais foram mantidos em 

jejum durante a noite, porém tiveram livre acesso à água. Na manhã do 31° dia, eles 

foram anestesiados pela administração intraperitoneal de uma mistura composta por 

70 mg/kg de ketamina e 12 mg/kg de xilazina, sendo os volumes máximos injetados 

de 0,5 ml para machos e 0,3 ml para fêmeas. Uma vez sob anestesia, foram obtidos 

eletrocardiogramas e coletadas amostras de sangue, visando a análise 

hematológica e bioquímica. Por fim, os animais foram necropsiados sendo deles 

removidos diversos órgãos para avaliação histopatológica. 

 

4.11.4 Análises hematológica e bioquímica 

 Nas amostras de sangue coletadas por punção cardíaca ao fim da avaliação 

da toxicidade aguda e subaguda do EB, foram realizadas análises hematológicas 

usando-se, para isto, um analisador hematológico automático Sysmex Xs1000i 
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(Sysmex America, Inc., Mundelein, IL, Estados Unidos). Foram determinados os 

seguintes parâmetros sanguíneos: contagem de hemácias, hemoglobina, 

hematócrito, volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média 

(HCM), concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM), contagem de 

plaquetas e de leucócitos. A contagem diferencial dos leucócitos foi feita após corar 

o sangue e examiná-lo com a ajuda de microscópio ótico. Em cada caso, foram 

contadas 100 células. Para as análises bioquímicas, o sangue foi centrifugado a 

3500 rpm durante 10 minutos a fim de se obter o soro sanguíneo, que foi então 

armazenado a -21ºC. Nestas amostras, foram medidos os seguintes parâmetros: 

glicose, ureia sanguínea, creatinina, aspartato aminotransferase (AST), alanina 

aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (ALP), bilirrubina total e direta, proteína 

total, albumina, globulina, potássio, sódio e ácido úrico. Os resultados foram obtidos 

usando-se um analisador Architect C8000 (ABBOTT, Saint-Laurent, Québec, 

Canadá). 

 

4.11.5 Análise histopatológica 

 Para realizar as análises histopatológicas nos estudos de toxicidade aguda e 

subaguda, os seguintes órgãos foram removidos de ratos eutanasiados: coração, 

pulmões, fígado, baço, cérebro, rins, estômago, testículos, próstata, pâncreas, útero, 

ovários e glândulas adrenais. Estes órgãos foram pesados e os pesos foram 

expressos em termos absolutos e relativos (g/100g de peso corporal). Após este 

procedimento, eles foram fixados em uma solução de formalina tamponada com 

fosfato (pH 7,4) e depois incluídos em parafina histológica para serem examinados. 

Fatias de 5 m de espessura foram obtidas e então coradas com 

hematoxilina/eosina para subsequente avaliação histológica com microscópio ótico. 
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4.12 Análise estatística 

 Os resultados, neste trabalho, estão expressos como média ± E.P.M. As 

variâncias concernentes aos pesos corporais, às medidas hematológicas, à 

bioquímica do sangue e ao peso dos órgãos tiveram a sua homogeneidade checada 

pelo método de Bartlett. Uma vez comprovada a homogeneidade, os dados foram 

submetidos à análise de variância de uma via (ANOVA), seguida pelo Teste de 

Comparações Múltiplas de Tukey–Kramer. A exceção para este tratamento ocorreu 

com os dados relativos aos consumos de alimento e água. Estes foram estudados 

comparando-se as curvas controle vs tratado por meio da análise baseada no Teste 

dos Fatores de Diferença (f1) e de Similaridade (f2) (MOORE; FLANNER, 1996; FDA 

GUIDANCE, 1997), adotando-se como critérios de similaridade 0 ≤ f1 ≤ 15 e 

50 ≤  f2 ≤ 100 e como critérios de diferença, f1 > 15 e f2 < 50. Quando foram usados 

os testes ANOVA, adotou-se 5% como nível de significância para rejeitar a hipótese 

de nulidade (p < 0,05). As análises com ANOVA foram realizadas com a ajuda de 

softwares Minitab (Minitab Inc., State College, PA, Estados Unidos) ou InStat 

(GraphPad Software, Inc., La Jolla, CA, Estados Unidos). 

  



80 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Rendimentos do extrato bruto e das frações obtidas de T. diversifolia  

 O rendimento do EB, partindo-se de 2,5 kg de folhas secas, foi de 482,5 g 

(19,3%), enquanto que as frações obtidas de 400 g de EB tiveram os seguintes 

rendimentos: 2,4 g (0,6%) para hexano; 88,4 g (22,1%) para clorofórmio; 9,2 g 

(2,3%) para acetato de etila e 261,6 g (65,4%) para a água. O resíduo insolúvel foi 

38,4 g (9,6%). Estes dados mostram maior riqueza de componentes polares 

constituindo o EB das folhas dessa planta. 

 

5.2 Constituintes químicos do extrato bruto e da fração aquosa de T. diversifolia 

 A identificação química dos constituintes do EB e da FAq foi realizada em 

cromatografia de camada delgada. Com ela, foram confirmadas as presenças de 

flavonóides e saponinas, porém não foram detectados taninos hidrolizáveis, taninos 

condensados/catequinas, proantocianidinas condensadas, leucoantocianidinas, 

ácido gálico, cumarinas, fenilpropanóides, derivados do ácido cinâmico, alcalóides, 

triterpenóides/esteróides, monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos, iridóides, 

glicosídeos cardíacos ou açúcares. 

Estudos que usaram extratos obtidos com solventes de baixa polaridade 

mostraram existir, nas partes aéreas da TD, lactonas sesquiterpênicas (SCHUSTER 

et al., 1992), análogos do ácido artemisínico (BORDOLOI et al., 1996), 

heliangolídeos (tagitinina F e 1,2-epoxitagitinina C), um guaianolídeo, bem como a 

flavona hispidulina (PEREIRA et al., 1997). Kuo e Chen (1998), trabalhando com 

extrato metanólico, encontraram dois novos compostos: uma germacrane 

sesquiterpênica chamada 1-acetiltagitinina A e uma guaianane sesquiterpênica 

chamada de 8-β-isobutiriloxicumambranolídeo. Tona et al. (1998), macerando folhas 

de TD para obter o extrato aquoso, identificaram flavonóides, taninos, esteróides, 

terpenóides e saponinas, enquanto que, Gu et al. (2002), usando as partes aéreas 
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da planta, encontraram os sesquiterpenos 2-α-hidroxitirotundina, titofolinolídeo e 3-α-

acetoxidiversifolol. Ambrósio et al. (2008), trabalhando com extratos diclometânicos 

obtidos das folhas e inflorescências da TD, isolaram e identificaram 14 lactonas 

sesquiterpênicas, um flavonóide e um diterpenóide. Nos seus estudos, os autores 

descreveram, pela primeira vez no gênero, cinco sesquiterpenos, incluindo duas 

lactonas, uma das quais tinha um raro esqueleto seco-guaianolídeo.  

Foi observado que os polifenóis reduzem as lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL), induzem a produção de óxido nítrico, inibem a agregação plaquetária e 

reduzem a expressão de mediadores pró-inflamatórios (GINTER; SIMKO, 2012). Em 

geral, os flavonóides exercem efeitos benéficos sobre o coração (ANGELONE et al., 

2011). Wu e Chen (1988) mostraram que as saponinas isoladas da Panax 

notoginseng produziram bradicardia numa preparação de átrio direito isolado de 

cobaia, que batia espontaneamente. 

Todos os compostos químicos identificados na TD foram cruzados contra as 

palavras: coração, miocárdio, átrio, ventrículo, contratilidade, eletrofisiologia, 

correntes iônicas, coronária, hipertensão arterial e toxicidade, usando-se, para isto, 

os principais bancos de dados da literatura científica. Contudo, nenhum trabalho 

pôde ser encontrado, exceto para flavonóides e saponinas. Com relação aos 

aspectos tóxicos, somente foram encontrados relatos tratando das saponinas 

(BÖTTGER; HOFMANN; MELZIG, 2012; GUAN; YAN; LIN, 2012; WANG et al., 

2011b). Como esta classe de substâncias foi detectadas no “screening” fitoquímico 

do EB e da FAq, ela pode ser um alvo potencial para explicar os efeitos tóxicos que 

foram encontrados no corrente estudo. Chen et al. (1994) mostraram que as 

saponinas podem reduzir a contratilidade do músculo atrial da cobaia, e que, além 

do mais, elas diminuem os efeitos inotrópicos produzidos, tanto pela isoprenalina, 

quanto pelo CaCl2. Estes achados sugerem que as saponinas podem reduzir as 

correntes de entrada de cálcio nas células do miocárdio, tal como foi registrado por 

Xiong, Chen e Sun (1989) e Jiang et al. (1992). 
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5.3 Efeitos da fração aquosa de T. diversifolia sobre a contratilidade atrial 

5.3.1 Efeito depressor da contratilidade atrial 

 A Fig. 4 mostra um resultado representativo dos efeitos da FAq sobre a 

contratilidade atrial. Nela se vê que a amplitude da força de contração, estável no 

controle (ctr), foi progressivamente reduzida até o seu quase completo 

desaparecimento, pela elevação cumulativa da concentração de FAq no banho (0,1 

a 2,0 g/l). Este efeito inotrópico foi parcialmente removido durante a fase de 

“washout” (wsh), além disso, os achados mostraram que cada concentração 

empregada estabelece o seu efeito depressor em 100 a 200 s.  

 

5.3.2 Alternância mecânica induzida pela fração aquosa de T. diversifolia 

Na concentração mais alta testada (2,0 g/l) ocorreu, logo após a adição da 

FAq ao banho, uma perda da homogeneidade na amplitude nas forças de contração 

conforme mostram os trechos temporalmente expandidos colocados sob o traçado. 

Nesta situação, a preparação biológica apresentou uma sequência alternada de 

forças fortes e fracas que, na maioria dos experimentos, evoluíram rapidamente para 

uma acentuada perda de força (Fig. 4). Este padrão inotrópico tem sido chamado de 

alternância mecânica (SANCETTA, 1955). Também os corações humanos podem 

exibir este padrão contrátil e pacientes clínicos que sofrem de alternância mecânica 

manifestam ao exame aquilo que ficou conhecido como “pulso alternante” ou “pulso 

de Traube”, caraterizado por pulsos arteriais fortes e fracos de sequência intercalada 

(CONTI, 2012; SELINGER; LEVIN, 1952). Tem sido relatado que o fenômeno da 

alternância mecânica encontra explicação subcelular na dinâmica do cálcio 

citoplasmático livre. Este distúrbio se deve primariamente a uma alteração nos 

padrões de liberação do cálcio do retículo sarcoplasmático (RS), o que ocorre por 

alteração funcional dos canais liberadores de cálcio (canais da rianodina) existentes 

principalmente nas membranas das cisternas do RS (KAMEYAMA et al., 2003; 

KIHARA; MORGAN, 1991; TAMEYASU et al., 2004; TAMEYASU, 2002a, 2002b; 

TAO et al., 2008; WANG et al., 2008).  
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Figura 4 – Registro de experimento representativo mostrando o efeito inotrópico negativo 
produzido por concentrações crescentes de FAq sobre a contratilidade do átrio. Foram 
destacadas, em excertos expandidos temporalmente, a sequência de forças de contração 
para a observação de sua morfologia. Com 2,0 g/l de FAq o átrio apresentou alternância 
mecânica (forças fortes intercaladas com forças fracas). O “washout” (wsh) aboliu 
parcialmente estes efeitos (29 ± 0,1ºC; estimulação: 2 Hz; voltagem supralimiar, duração: 
0,5 ms; ctr: controle). 

 

A capacidade de derivados das folhas da TD induzirem alternância mecânica 

conspira contra o seu emprego in natura uma vez que muitos relatos científicos 

estabelecem haver uma relação entre os distúrbios da dinâmica no cálcio intracelular 

e a gênese de arritmias cardíacas (BLATTER et al., 2003; BOYDEN; ter KEURS, 

2005; DÍAZ; O’NEILL; EISNER, 2004; EULER, 1999; ITO et al., 2012; KURISU; 

INOUEL; KAWAGOE, 2010; LAB; LEE, 1990; LAURITA; ROSENBAUM, 2008; 

ORCHARD et al., 1991; PICHT et al., 2006; WANG; GOLDHABER, 2004; 

WEHRENS; LEHNART; MARKS, 2005). Além do mais, a alternância mecânica está 

também relacionada com gênese de alterações do desempenho miocárdico que 

podem se traduzir em manifestações clínicas graves devido à redução do débito 

cardíaco e ao surgimento de arritmias (COSTEAS et al., 1971; HASIN; FINDLER; 

ROGEL, 1978; HIRASHIKI et al., 2010; KALIFA; YAMAZAKI, 2011; LAURITA; 

ROSENBAUM, 2008; SANCETTA, 1955). 
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5.3.3 Avaliação do mecanismo de ação do efeito inotrópico depressor da fração 

aquosa de T.diversifolia 

5.3.3.1 Participação de receptores muscarínicos 

 Para esclarecer o mecanismo de ação que suporta o efeito inotrópico 

depressor da FAq nós exploramos, usando sulfato de atropina para bloquear de 

forma inespecífica os receptores muscarínicos atriais, se o sistema colinérgico está 

envolvido com a produção deste efeito. No músculo cardíaco, sobretudo nos átrios, 

sabe-se que uma resposta inotrópica negativa ocorre quando receptores 

muscarínicos são estimulados (DHEIN; VAN KOPPEN; BRODDE, 2001; GIESSLER 

et al., 1999; SHI et al., 2003). A ativação de receptores muscarínicos produz, 

principalmente nas células atriais, um aumento na intensidade das correntes de 

potássio sensíveis à ACh. Esta corrente está envolvida com a repolarização celular, 

fenômeno que encerra o potencial de ação. Assim, o aumento desta corrente 

apressa a repolarização e encurta a duração do potencial de ação (FLAIM; 

McCULLOCH, 2007; TAMARGO et al., 2004).  

 O encurtamento da duração do potencial de ação leva a uma diminuição na 

quantidade de cálcio que entra nas células miocárdicas, principalmente pelos canais 

tipo-L. A ICa,L é um elemento chave para a iniciação da atividade contrátil do músculo 

cardíaco (BERS, 2002, 2006, 2008). Por esta razão, nós investigamos se a FAq 

poderia reduzir a força atrial por ativação de uma via colinérgica. Nesse estudo (Fig. 

5), o átrio teve seus receptores muscarínicos bloqueados com sulfato de atropina 

(1,5 µM). Nossos resultados mostram que o efeito inotrópico negativo da FAq não se 

alterou quando o experimento foi feito na presença ou na ausência deste bloqueador 

muscarínico, sugerindo que o mecanismo de ação subjacente ao efeito inotrópico 

depressor produzido pela FAq, não depende da ativação destes receptores.  

 

 



85 
 

 

Figura 5 - Avaliação da participação de receptores muscarínicos no efeito inotrópico 
negativo da FAq realizada em átrio esquerdo de cobaia sob situação controle e após 
incubação com atropina (n = 4; p > 0,05; 29 ± 0,1ºC; estimulação: 2 Hz; voltagem 
supralimiar, duração: 0,5 ms) 

 

 

5.3.3.2 Participação de receptores opióides 

 Outra hipótese que poderia explicar a redução da contratilidade atrial 

produzida pela FAq, é que esta fração possa estar ativando os receptores opióides 

(µ, κ ou δ) existentes no miocárdio, vários autores relatam que a ativação destes 

receptores leva a uma resposta inotrópica negativa (BOLTE; NEWMAN; SCHULTZ 

JEL, 2009; MICOL; LAORDEN, 1994; VENTURA et al., 1987; VENTURA; PINTUS; 

TADOLINI, 1998; WONG; SHAN, 2001). Para avaliar se a via opióide está envolvida 

com o efeito inotrópico da FAq, nós usamos naloxona (120 µM) como bloqueador 

inespecífico dos receptores opióides. Os nossos resultados mostraram (Fig. 6) que o 

bloqueio não alterou o efeito inotrópico negativo da FAq. Por esta razão, concluímos 

que os receptores opióides não contribuem para a depressão contrátil do miocárdio 

produzida pela FAq. 
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Figura 6 - Avaliação da participação de receptores opióides no efeito inotrópico negativo 
da FAq em átrio esquerdo de cobaia sob situação controle e após incubação com 
naloxona (n = 3; p > 0,05; 29 ± 0,1ºC; estimulação: 2 Hz; voltagem supralimiar, duração: 
0,5 ms). 

 

 

5.3.3.3 Participação de canais para potássio 

 Um terceiro mecanismo de ação que poderia estar suportando os efeitos 

contráteis depressores da FAq, seria relacioná-lo com a abertura de outros canais 

de potássio, além daqueles sensíveis a ACh. Já discutimos que a fuga de potássio 

da célula, em virtude da abertura de canais específicos do sarcolema, reduz a 

quantidade de cálcio que entra nas células, por encurtar o potencial de ação 

(ARMSTRONG, 1969; HILLE, 1967). Em virtude disso, nós testamos esta 

possibilidade comparando curvas concentração-efeito obtidas com concentrações 

crescente de FAq, adicionadas cumulativamente ao banho, na presença ou na 

ausência de TEA-Cl, que é um conhecido bloqueador inespecífico de canais para 

potássio. Os resultados mostrados na Fig. 7 indicam que a resposta contrátil 
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negativa da FAq não foi alterada pelo bloqueio de canal de potássio, o que nos leva 

a concluir que tais canais não estão envolvidos neste efeito da FAq. 

 

 

 

Figura 7 - Avaliação da participação de canais para potássio no efeito inotrópico negativo 
da FAq em átrio esquerdo de cobaia sob situação controle e após incubação com TEA 
(n = 3; p > 0,05; 29 ± 0,1ºC; estimulação: 2 Hz; voltagem supralimiar, duração: 0,5 ms; 
TEA: tetraetilamônio). 

 

 

5.3.3.4 Participação de correntes de cálcio 

5.3.3.4.1 Protocolo experimental baseado na curva concentração-efeito para o 

cloreto de cálcio 

 Para explicar o mecanismo de ação que dá suporte aos efeitos contráteis da 

FAq, foi avaliado se esta fração poderia modificar as correntes a ICa,L que entram nas 

células do miocárdio. A Fig. 8 mostra um experimento representativo no qual foram 

obtidos registros da força atrial obtidos em diversas concentrações de CaCl2 (0,6 a 8 

mM). O registro das forças foi feito tanto em situação controle, i.e., na ausência de 

FAq no meio externo (Fig. 8A), quanto após a adição de 2,0 g/l desta fração à cuba 
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de órgãos (Fig. 8B). O experimento mostra que, em situação controle, há uma 

relação de proporcionalidade direta entre a força e a concentração externa de cálcio 

(Fig. 8A). A adição de FAq ao banho, no entanto, aboliu completamente a atividade 

contrátil do átrio nas concentrações de cálcio entre 0,6 e 2,0 mM. Somente com 

concentrações maiores, i.e., entre 2,5 e 8,0 mM de cálcio no banho, é que a 

proporcionalidade entre força e concentração de cálcio voltou a se restabelecer, 

contudo, os valores de força alcançados nesta situação e em cada nível de cálcio, 

foram menores do que aqueles observados na situação controle. A 

proporcionalidade entre força e cálcio externo é um fenômeno fisiológico esperado. 

Quando as curvas concentração-efeito obtidas em situação controle e com FAq 2,0 

g/l foram comparadas (Fig. 8C), a curva obtida com FAq deslocou-se 

significativamente para a direita, aumentando a CE50 de 1,207 ± 0,139 para 

2,846 ± 0,035 mM de cálcio. Este resultado apoia a hipótese de que a FAq reduz a 

entrada de cálcio nas células do miocárdio. Substâncias que reduzem o cálcio 

intracelular têm apresentado interesse na programação do tratamento de pacientes 

com arritmia e/ou insuficiência cardíaca, porque melhoram o relaxamento diastólico 

e porque reduzem o metabolismo celular (GHEORGHIADE; TEERLINK; MEBAZAA, 

2005). 
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5.3.3.4.2 Protocolo experimental baseado no fenômeno de Bowditch 

 Seguindo a linha de investigação segundo a qual o efeito inotrópico negativo 

da FAq se deve a sua capacidade de reduzir a entrada de cálcio nas células atriais, 

testamos mais uma vez esta hipótese agora usando o fenômeno da escada positiva 

descrito por Bowditch e largamente relatado na literatura científica (BOMBARDINI et 

 

Figura 8 – Efeito inotrópico produzido pela elevação da concentração de cálcio no banho de 
0,6 mM a 8,0 mM. Um registro controle representativo está mostrado no painel A, enquanto 
que o registro mostrado no painel B foi obtido após incubar a preparação com 2,0 g/l de 
FAq. No painel C, as curvas concentração-resposta obtidas no controle e no teste com a 
FAq resumem os dados coletados em quatro átrios. A FAq deslocou a curva do cloreto de 
cálcio para a direita, aumentando a CE50 de 1,207 ± 0,139 mM para 2,846 ± 0,035 mM 
(n = 4; *p<0,0001; 29 ± 0,1ºC; estimulação: 2 Hz; voltagem supralimiar, duração: 0,5 ms; ctr: 
controle; wsh: washout). 
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al., 2003, 2005; INAGAKI et al., 1999; IZAWA et al., 1997; MULIERI et al., 1992; 

ROSS et al., 1995). A base teórica para usar o fenômeno de Bowditch na 

investigação de correntes de cálcio foi dada por Nayler e Merrillees (1971), Endoh 

(2004) e Monasky e Janssen (2009). Estes autores mostraram que o aumento da 

força de contração miocárdica, observado quando a frequência de estimulação da 

preparação cardíaca é subitamente aumentada, característica do fenômeno da 

escada positiva de Bowditch, tem como explicação o aumento das correntes que 

levam cálcio para o interior da célula. A Fig. 9 mostra um resultado representativo 

deste protocolo. Na Fig. 9A estão mostradas forças de contração obtidas 

inicialmente com baixa frequência de estimulação (20 bpm) para, em seguida, ser 

elevada para 40, 60 ou 80 bpm. Os resultados mostram um incremento de força 

acima da força controle (“overshoot” de força) nas três condições. Mostra também 

que quanto maior foi a frequência-teste, maior foi também a amplitude do 

“overshoot” de força. Contudo, quando este experimento foi repetido sob a ação de 

1,3 g/l de FAq, o “overshoot” de força desapareceu em todas as três frequências 

empregadas (Fig. 9B). A Fig. 9C resume este efeito (n = 4; p < 0,0001). Este 

resultado apoia a hipótese de que o efeito contrátil da FAq no miocárdio se deve a 

uma redução das correntes de entrada de cálcio nas células deste tecido. 
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5.3.3.4.3 Protocolo experimental baseado nas variações de fluorescência 

dependentes dos transientes de cálcio intracelular 

 Para agregar prova de que os efeitos inotrópicos da FAq se devem à redução 

da ICa,L, foram realizados experimentos visando monitorar os transientes de cálcio 

subcelular (Fig. 10). A avaliação dos níveis intracelulares de cálcio foi conduzida em 

cardiomiócitos ventriculares de camundongo previamente carregados com a sonda 

fluorescente Fluo4-AM. A Fig. 10A exemplifica por meio de pseudo-cores, como 

varia a concentração de cálcio intracelular. As cores quentes representadas pelo 

vermelho e alaranjado correspondem à situação de elevada concentração de cálcio 

intracelular, enquanto que as cores frias representadas pelo verde e azul codificam a 

 

Figura 9 – Registros experimentais representativos obtidos com o protocolo de Bowditch 
(Fenômeno da escada positiva), visando testar o efeito da FAq sobre as correntes de entrada 
de cálcio nas células do miocárdio atrial. Os painéis A e B mostram, respectivamente, traçados 
temporais de força de contração que foram obtidos em situação controle e após incubação do 
átrio com 1,3 g/l de FAq. Resultados similares foram obtidos em quatro átrios e estão 
mostrados no painel C (n = 4; p < 0,0001; 29 ± 0,1ºC; estimulação variável e indicada na 
figura; voltagem supralimiar, duração: 0,5 ms). 
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baixa concentração de cálcio livre no citoplasma. A codificação do sinal fluorescente 

foi feita nas situações controle e também sob a ação de 80 g/ml de FAq.  

 

Figura 10 – Estudo do efeito da FAq sobre a fluorescência intracelular para cálcio. Painel A 
(superior e inferior): registros representativos da fluorescência intracelular obtidos em 
cardiomiócito ventricular eletricamente estimulado e previamente carregado com Fluo4-AM. 
Os registros foram obtidos no controle (painel A superior) e também na presença de 
80 g/ml de FAq (painel A inferior). Neste, pode ser visto que a FAq reduz o aparecimento 
de cores quentes (vermelho, alaranjado e amarelo). No painel B está mostrado o curso 
temporal das variações de fluorescência obtidas no controle e após incubação da célula com 
80 g/ml de FAq. Nota-se a redução da amplitude da fluorescência, porém sem haver 
modificação na fase de decaimento deste sinal. Painel C: Resultado geral da diminuição da 
fluorescência intracelular obtida pelo efeito da FAq (80 g/ml) em cerca de 50 células 
estudadas (**p < 0,01; F: intensidade de fluorescência num dado tempo; F0: intensidade de 
fluorescência registrada durante o estado de repouso da célula; n: número de células 
estudadas). Painel D: Tempo de decaimento da fluorescência medido a 50% do pico (T50), 
em situação controle e após a incubação com 80 g/ml de FAq (n: número de células 
estudadas; p > 0,05; 22 ± 2ºC; estimulação: pulsos supralimiares, 1 Hz; 1 ms). 
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 Os painéis contidos na Fig 10A, mostram claramente que a FAq reduziu a 

intensidade dos picos de concentração alcançados pelo cálcio intracelular. Esta 

afirmação decorre do fato de que as cores quentes diminuíram (vermelho, laranja e 

amarelo) quando o estudo foi feito na presença de FAq. Por outro lado, havendo 

menor quantidade de cálcio livre no citoplasma, o tempo necessário para que este 

íon fosse recaptado, diminuiu, proporcionando, como consequência, uma redução 

da área colorida com verde. A Fig. 10B mostra curvas temporais de fluorescência (F) 

normalizadas pela fluorescência basal (F0). Nela se vê que, em presença de FAq, o 

pico da fluorescência foi reduzido de 7,7 u.a. para 5,7 u.a. (25%) e o tempo 

necessário para que a fluorescência decaísse a 50% do pico, diminuiu 

discretamente de 365 ms para 328 ms. O decaimento do pico de fluorescência foi 

bem confirmado em um grupo de 53 células no controle e 51 células no teste com a 

FAq. Neles, a fluorescência média caiu de 6,9 ± 0,4 u.a. (n = 53) para 5,3 ± 0,3 u.a. 

(n = 51, p < 0,01) (Fig. 10C). No grupo de células cujos transientes de fluorescência 

foram determinados, o tempo de decaimento T50 médio não sofreu alteração com a 

adição de FAq (controle: 282 ± 6, ms, n = 53; 80 µg/ml FAq: 283 ± 6,9 ms, n = 51; 

p > 0,05) (Fig. 10D). O tempo de decaimento do pico de fluorescência representado 

por T50 reflete indiretamente o trabalho da SERCA, uma poderosa bomba 

enzimática, presente na membrana do RS e que se utiliza da energia do ATP, para 

remover o cálcio livre citoplasmático transportando-o para o interior do RS. Assim, a 

redução do pico de fluorescência fortalece a hipótese de que a FAq reduz a entrada 

de cálcio nas células do miocárdio, hipótese esta já suportada pelos protocolos de 

CaCl2 e de Bowditch acima mencionados. O estudo com fluorescência subcelular 

para cálcio indica adicionalmente que a FAq não modifica a cinética de 

bombeamento do cálcio livre para o interior do RS.  

 

5.3.3.4.4 Protocolo experimental para a medida direta da corrente de cálcio tipo-L 

 A prova mais contundente de que a FAq reduz a entrada cálcio nas células do 

miocárdio foi obtida pela medida da intensidade das correntes de cálcio tipo-L 

realizadas em cardiomiócitos ventriculares de rato. Esta avaliação foi feita usando a 

técnica do “patch-clamp” na configuração “whole cell”. A Fig.11A mostra registros 

representativos da corrente de cálcio tipo-L obtidas em situação controle, teste (80 

µg/ml) e “washout”. Nela se vê que a FAq reduziu o pico de corrente de 13,57 para -
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11,42 A/F (15,84%). Este efeito foi parcialmente revertido durante o “washout”. O 

curso temporal da variação desta corrente está mostrado na Fig. 11B, enquanto que, 

o efeito depressor da FAq sobre a ICa,L, medido num grupo de células, está mostrado 

na Fig. 11C. Nelas, a FAq (80 µg/ml) diminuiu a ICa,L em 19,7 ± 3,3% (n = 6, 

p < 0,05). Estes dados comprovam que esta fração dificulta as correntes de cálcio 

que se dirigem para o interior celular. 

 

 Para expandir o conhecimento sobre o mecanismo de ação subjacente ao 

efeito inibitório que a FAq exerce na ICa,L, foi investigado o seu efeito sobre a curva 

corrente vs. voltagem. A despeito da redução na amplitude da corrente de cálcio 

(n = 4; p < 0,05), mostrada nos registros representativos da Fig. 12A (painéis 

 

Figura 11 – Efeito da FAq sobre a corrente de cálcio tipo L. Painel A: Registro 
representativo da corrente de cálcio tipo L normalizada pela capacitância celular e medida 
em cardiomiócito ventricular durante o controle, após incubação com a FAq e depois do 
washout. Painel B: Curso temporal do efeito depressor da FAq sobre a densidade da 
corrente de cálcio tipo L. Painel C: Resultado geral obtido em um grupo de células 
mostrando o efeito da FAq sobre a corrente de cálcio tipo L (n: número de células 
estudadas; *p < 0,05; 25 ± 2ºC; estimulação: pulsos supralimiares, 1 Hz; 1 ms). 
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superiores), a voltagem na qual ocorreu o pico máximo desta corrente de entrada, 

não se alterou, permanecendo em torno de zero mV (n = 4; p > 0,05; Fig. 12B). A 

fração testada a 80 µg/ml reduziu significativamente a ICa,L na faixa de voltagens 

de  -10 mV a +30 mV apesar de ela ter diminuído com a FAq de 10,00 ± 1,22 A/F 

para 7,80 ± 1,19 A/F (25%, n = 4, p < 0,05). A FAq não alterou a condutância dos 

canais para cálcio, nem a V0,5 que representa a voltagem onde 50% dos canais 

estão abertos, e também não modificou a constante K de Boltzmann, constante que 

define a inclinação da curva de condutância em função do potencial elétrico 

aplicado, tal como se verifica na Fig. 12C na qual a curva G/Gmax obtida com a FAq 

não sofreu qualquer deslocamento em relação à curva determinada em situação 

controle (n = 4; p > 0,05).  

 

Figura 12 – Efeito da FAq sobre a curva corrente vs. voltagem obtida em cardiomiócito 
ventricular submetido à voltagem controlada para estudar corrente de cálcio. Painel A: 
cursos temporais da corrente de cálcio tipo-L obtidos em diferentes voltagens, tanto em 
situação controle como após a incubação do cardiomiócito com 80 g/ml de FAq. Painel B: 
Redução da corrente de cálcio tipo-L produzida pela FAq. A densidade da corrente no 
controle está mostrada para comparação (n = 4; *p < 0,05; 25 ± 2ºC). Painel C: Condutância 
do canal de cálcio tipo-L determinada pela equação de Boltzmann, em situação controle e 
após a incubação com FAq (80 g/ml) (n = 4; *p < 0,05; 25 ± 2ºC). 
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 Reunidos, estes resultados sugerem que a FAq atua bloqueando os canais 

tipo-L para cálcio. Os experimentos com “patch-clamp” permitiram ainda, identificar 

que essa fração não reduz a condutância dos canais para cálcio, mas que sua ação 

depressora sobre as correntes deste íon se deve a uma redução no número de 

canais para cálcio que são mantidos abertos.  

 

5.3.4 Repercussão eletrocardiográfica do efeito da fração aquosa de T. diversifolia 

sobre as correntes de cálcio. 

 Os nossos resultados permitem que se afirme que a FAq exerce uma ação 

importante sobre as correntes sarcolemais de cálcio. Assim, espera-se que esta 

fração altere o eletrocardiograma de cobaia, principalmente modificando o segmento 

PR, que é um parâmetro eletrocardiográfico muito dependente das correntes de 

entrada de cálcio. Drogas conhecidas como bloqueadoras de canais para cálcio, 

também podem impedir a propagação de potenciais de ação através do nódulo 

atrioventricular. Com isto, o tempo de propagação nessa estrutura tende a se 

alongar o que se reflete no aumento de duração do segmento PR.  

 A Fig. 13 mostra registros eletrocardiográficos obtidos em coração de cobaia 

isolado e perfundido retrogradamente pela aorta. O coração foi estimulado com 

choques aplicados no apêndice atrial direito e o estudo foi feito em situação controle 

(Fig. 13A), situação teste com 0,8 g/l de FAq (Fig. 13B) e durante o seu “washout” 

(Fig. 13C). O átrio foi mantido sob estimulação a uma frequência 20% maior do que 

a espontânea e quando a FAq foi adicionada ao banho ocorreu um bloqueio 

atrioventricular completo (BAV de 3º grau), caracterizado pela dissociação dos 

batimentos entre os átrios e ventrículos, pois a onda elétrica despolarização não 

consegue cruzar a estrutura do nódulo atrioventricular. Isto ocorre porque o potencial 

de ação responsável pela propagação do impulso elétrico no nódulo atrioventricular 

é fortemente dependente das correntes de entrada de cálcio. Este efeito, contudo, 

desapareceu com o “washout”, passando, assim, o coração a funcionar com a 

harmonia normal existente entre suas câmeras atriais e ventriculares. Este resultado 

é consistente com a hipótese de que a FAq reduz as correntes de cálcio que entram 

nas células do miocárdio. Em virtude de a FAq induzir BAV, não foi possível 

determinar seu efetio sobre o PRi e o QTi.  



97 
 

 O estudo realizado com o coração de cobaia isolado batendo 

espontaneamente mostrou que a FAq empregada em concentração até 0,8 g/l não 

alterou a frequência do marcapasso atrial. 

 

 

5.3.5 Importância clínica dos bloqueadores de canais para cálcio 

 A partir dos anos 1970 a relação entre sobrecarga intracelular de cálcio, 

arritmias cardíacas e injúria miocárdica tem sido fartamente relatada por muitos 

autores. Assim, têm sido buscados métodos terapêuticos para bloquear a entrada de 

cálcio nas células do coração, não somente para reduzir os mecanismos de injúria 

 

Figura 13 – Registros representativos do efeito da FAq sobre o eletrocardiograma do 
coração isolado de cobaia obtidos em coração eletricamente estimulado. Painel A: ECG 
controle. Painel B: Bloqueio atrioventricular completo produzido pela FAq (0,8 g/l). Painel C: 
Desaparecimento do bloqueio atrioventricular observado durante o washout da FAq. 
Resultados semelhantes foram obtidos em cinco corações estudados (n = 5; 34 ± 0,1ºC; st: 
estímulo; P, QRS e T: ondas eletrocardiográficas). 
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celular, mas também para diminuir a ocorrência de arritmias cardíacas 

(CRANEFIELD, 1975; FLECKENSTEIN, 1970; FLECKENSTEIN et al., 1973, 1974, 

1975; FLECKENSTEIN; FLECKENSTEIN-GRÜN, 1980; JANKE et al., 1975; 

TRITTHART; FLECKENSTEIN; FLECKENSTEIN, 1971). O controle da entrada de 

cálcio nas células é também importante para melhorar disfunções contráteis do 

coração, bem como para promover vasodilatação coronariana e para tratar a 

hipertensão arterial (CLUSIN et al., 1982; FLECKENSTEIN-GRÜN; 

FLECKENSTEIN, 1990; FLECKENSTEIN-GRÜN et al., 1992; SHINE; DOUGLAS, 

1983). No espectro terapêutico das drogas que controlam as correntes sarcolemais 

de cálcio, incluem-se o controle do remodelamento hipertrófico do coração devido à 

idade, processos isquêmicos de órgãos e sobrecarga pressórica arterial (SOBIE et 

al., 2003). Este conjunto de conquistas clínico-terapêuticas destaca a importância e 

justificam os esforços realizados no presente estudo. 

 

5.3.6 Pressupostos teóricos sobre a relação cálcio e contratilidade miocárdica 

 Os íons cálcio participam de muitos processos biofísicos e fisiológicos do 

músculo cardíaco. Por isso, drogas ou substâncias que mostrem capacidade para 

alterar as correntes de cálcio que entram nas células miocárdicas, despertam grande 

interesse. Sabe-se que o cálcio é um elemento químico essencial nos processos de 

excitação e de contração do coração.  

 Tem sido demonstrado que o cálcio que se move de fora para dentro da 

célula, sobretudo aquele que passa pelos canais tipo-L para cálcio é responsável 

pela iniciação de um mecanismo em cascata conhecido como liberação de cálcio 

induzida por cálcio (“calcium-induced calcium release”, CICR). Neste mecanismo, o 

cálcio que vem de fora dispara a abertura dos canais liberadores de cálcio do RS. 

Assim, quanto mais cálcio livre houver no citoplasma, mais cálcio será liberado dos 

RS, mecanismo central responsável pela rápida elevação da concentração do cálcio 

citoplasmático ([Ca]i).  

 O nível de cálcio elevado no citoplasma permite que este íon se acople a 

troponina C, levando assim o músculo cardíaco a se contrair. O trabalho da SERCA, 

por outro lado, visa remover o cálcio citoplasmático livre e colabora, juntamente com 

a ATPase de cálcio sarcolemal, com o trocador Na+:Ca2+ e com o uniporte 
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mitocondrial, para promover o relaxamento tissular. O relaxamento é um fenômeno 

que resulta de uma sequência complexa de eventos (CHEMLA et al., 2000) que 

envolve a fosforilação do fosfolamban e da troponina I. A modificação do 

fosfolamban libera a SERCA para que possa bombear cálcio do citoplasma para a 

luz do RS, enquanto que, a fosforilação da troponina I reduz a afinidade entre a 

troponina C e o cálcio desacoplando este íon e contribuindo para o processo de 

relaxamento (MELDOLESI; POZZAN, 1998).  

 

5.4 Avaliação dos efeitos toxicológicos do extrato bruto de T. diversifolia 

5.4.1 Avaliação da toxicidade aguda do extrato bruto de T. diversifolia 

 A administração oral de 5,0 g/kg de EB, dados em duas tomadas com 

intervalo de quatro horas, visando avaliar a sua toxicidade aguda, não produziu 

qualquer sinal notável de dor severa, comportamento anormal ou mortalidade dos 

ratos. Por esta razão, o valor preciso para a DL50 relativa ao EB não pôde ser 

determinado, permitindo, contudo, afirmar-se que ela é maior do que 5,0 g/kg. Este 

dado atualiza o que foi encontrado por Elufioye et al. (2009) que afirmaram ser a 

DL50 para EB maior do que 1,6 g/kg. 

 O peso corporal dos animais, bem como o peso dos seus órgãos, têm sido 

usados para estimar o grau de toxicidade de substâncias (TEO et al., 2002). Nós 

obervamos que, quando o EB foi dado oralmente aos ratos para estudar a sua 

toxicidade aguda, ele não modificou o peso corporal desses animais (Tabela 7), nem 

o peso dos seus órgãos (Tabela 8). Do mesmo modo, não houve alteração no 

consumo de alimento ou de água. 

 No estudo da toxicidade aguda do EB foi observada neutropenia nos animais 

tratados (Tabela 9), fato que pode estar associado à injúria hepática e/ou a uma 

redução na atividade tireoidiana. Contudo, os nossos resultados mostraram aumento 

nos níveis das enzimas hepáticas AST, ALT e ALP, bem como nos níveis das 

bilirrubinas total e direta e também das proteínas totais e das globulinas (Tabela 10). 

Estes achados indicam a ocorrência de dano hepático nos animais tratados com 5,0 

g/kg (MASCOLO et al., 1988; MOSSA et al., 1991; LATHA; GEETHA; 

VARALAKSHMI, 1998; COSTA-SILVA et al., 2008; CHAGAS-PAULA et al., 2012). 
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A enzima AST pode ser encontrada em vários tecidos incluindo coração, 

pulmão, músculo esquelético e rins, mas, a ALT está primariamente limitada ao 

fígado, fazendo dela parâmetro sensível para indicar hepatotoxicidade (AL-HABORI 

et al., 2002). Kaneko; Harvey e Bruss (1997) relataram que a ALT aumenta no 

sangue quando a permeabilidade das células hepáticas está alterada ou então 

quando ocorre necrose celular. 

O aumento observado na bilirrubina total pode estar associado a uma 

disfunção na excreção biliar (CAVALCANTI et al., 2006). Além do mais, a hipótese 

de que o EB promove injúria hepática é suportada pelo fato de a ureia plasmática 

estar reduzida e o ácido úrico plasmático estar aumentado (LI et al., 2010). Nossos 

dados sugerem que o EB pode interferir com a hematopoese porque nos animais, 

com ele tratados, ocorreu neutropenia e linfocitose. Nos animais machos tratados, o 

EB também promoveu o aparecimento de monocitose e eosinopenia (Tabela 9). 

Contudo, a eosinopenia, pode ser consequência de estresse agudo que 

normalmente vem acompanhado por aumento na liberação de adrenalina, fato que 

ocorre frequentemente nos animais excitados, tal como foi postulado por Bush 

(2004). 

O aumento da globulina sérica após a administração do EB (Tabela 10) pode 

justificar o aumento da proteína total que foi observada nos animais de ambos os 

sexos que receberam o tratamento. O aumento da proteína total pode estar 

refletindo uma maior demanda do sistema imunológico resultante de processos 

inflamatórios que normalmente estão associados a injúria dos órgãos e, 

particularmente, à injúria hepática. 

 Os ratos machos e fêmeas tratados mostraram um discreto aumento no teor 

de sódio sérico (Tabela 10). Este fato, observado quando o EB foi administrado na 

dose de 5,0 g/kg, pode ser explicado por um aumento na reabsorção de sódio a 

nível do ramo ascendente da alça de Henle. Adebayo; Balogun e Oyeleke (2009) 

relataram que o extrato aquoso das folhas de TD aumentou o potássio sérico, fato 

que ocorreu secundariamente a uma insuficiência renal. No nosso trabalho, contudo, 

não foi observada qualquer alteração anormal nos valores da ureia ou da creatinina 

plasmática o que não nos permite afirmar que o EB possa ter produzido insuficiência 

renal nos animais tratados. 



101 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 7 

Peso corporal de ratos Wistar submetidos a estudo de toxicidade aguda relativa ao extrato bruto hidroalcoólico das folhas de Tithonia diversifolia (EB) administrado por via oral 

      Controle para 2,5 g/kg EB   Animais tratados com 2,5 g/kg de EB Controle para 5,0 g/kg de EB   Animais tratados com 5,0 g/kg de EB 

Gênero  Dia   Peso corporal (g)  
Aumento de 

peso corporal 
(%) 

 
Taxa de ganho 

de peso 
corporal (g/dia) 

  Peso corporal (g)  
Aumento de 

peso corporal 
(%) 

 
Taxa de ganho 

de peso 
corporal (g/dia) 

 Peso corporal (g)  
Aumento de 

peso corporal 
(%) 

 
Taxa de ganho 

de peso 
corporal (g/dia) 

  Peso corporal (g)  
Aumento de 

peso corporal 
(%) 

 
Taxa de ganho 

de peso 
corporal (g/dia) 

Macho 0  329,09 ± 4,92   -    -   317,67 ± 5,40   -    -   293,83 ± 9,63   -    -   259,25 ± 10,71   -    -  

 7  338,43 ± 5,35  2,84 ± 0,50  1,33 ± 0,24  322,00 ± 4,51  1,39 ± 0,54  0,62 ± 0,24  306,67 ± 9,71  4,39 ± 0,48  1,83 ± 0,19  271,25 ± 8,3  4,76 ± 1,16  1,71 ± 0,35 

 14  344,57 ± 5,03  4,72 ± 0,66  1,11 ± 0,15  327,83 ± 3,82  3,25 ± 0,69  0,73 ± 0,15  318,00 ± 9,46  8,30 ± 0,80  1,73 ± 0,15  286,25 ± 9,23  10,55 ± 1,20  1,93 ± 0,17 

                                                  

Fêmea 0  210,40 ± 2,55   -    -   195,97 ± 5,50   -    -   170,00 ± 3,17   -    -   155,80 ± 2,85   -    -  

 7  214,80 ± 3,23  2,08 ± 0,38  0,63 ± 0,12  199,83 ± 5,15  2,01 ± 0,65  0,55 ± 0,17  182,33 ± 3,02  7,31 ± 1,17  1,76 ± 0,27  169,60 ± 1,60  8,95 ± 1,45  1,97 ± 0,29 

  14   220,00 ± 4,12   4,54 ± 1,04   0,69 ± 0,16   203,67 ± 4,40   4,04 ± 1,01   0,55 ± 0,13  195,33 ± 3,82   14,95 ± 1,63  1,81 ± 0,19   181,20 ± 1,71   16,40 ± 1,61   1,81 ± 0,16 

Valores expressos como média ± E.P.M. 

p>0,05, n=6 animais/grupo. 
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Tabela 8 

Peso dos órgãos de ratos Wistar submetidos a estudo de toxicidade aguda relativa ao extrato bruto hidroalcoólico das folhas de 
Tithonia diversifolia (EB) administrado por via oral 

Gênero Órgão/Parâmetro   Controle   2,5 g/kg de EB   5,0 g/kg de EB 

Macho              

 Coração             

 Peso absoluto (g)  1,403  0,056  1,390  0,028  1,602  0,052 

 Peso relativo (%)  0,412  0,011  0,431  0,012  0,456  0,030 

 Pulmões             

 Peso absoluto (g)  1,876  0,066  1,913  0,095  1,750  0,107 

 Peso relativo (%)  0,553  0,022  0,593  0,032  0,497  0,039 

 Fígado             

 Peso absoluto (g)  9,997  0,232  9,883  0,536  11,282  1,249 

 Peso relativo (%)  2,946  0,079  3,057  0,157  3,131  0,201 

 Baço             

 Peso absoluto (g)  0,560  0,018  0,620  0,039  0,558  0,049 

 Peso relativo (%)  0,165  0,007  0,192  0,034  0,160  0,021 

 Cérebro             

 Peso absoluto (g)  1,661  0,081  1,708  0,111  1,898  0,066 

 Peso relativo (%)  0,0490  0,027  0,530  0,037  0,541  0,037 

 Rins             

 Peso absoluto (g)  2,821  0,145  2,550  0,056  3,104  0,123 

 Peso relativo (%)  0,831  0,042  0,789  0,013  0,882  0,053 

 Estômago             

 Peso absoluto (g)  2,234  0,095  2,343  0,204  1,972  0,089 

 Peso relativo (%)  0,657  0,024  0,725  0,063  0,557  0,020 

 Testículos             

 Peso absoluto (g)  2,721  0,212  2,762  0,176  2,602  0,418 

 Peso relativo (%)  0,804  0,066  0,857  0,060  0,718  0,104 

 Próstata             

 Peso absoluto (g)  1,487  0,847  0,557  0,080  0,763  0,062 

 Peso relativo (%)  0,428  0,238  0,173  0,026  0,205  0,015 

 Pâncreas             

 Peso absoluto (g)  1,612  0,188  1,102  0,101  2,148  0,239 

 Peso relativo (%)  0,474  0,052  0,342  0,034  0,625  0,104 

Fêmea              

 Coração             

 Peso absoluto (g)  1,014  0,047  0,925  0,054  0,960  0,026 

 Peso relativo (%)  0,473  0,015  0,463  0,022  0,493  0,022 

 Pulmões             

 Peso absoluto (g)  1,570  0,056  1,472  0,120  1,440  0,094 

 Peso relativo (%)  0,735  0,024  0,737  0,057  0,734  0,037 

 Fígado             

 Peso absoluto (g)  7,071  0,257  7,017  0,423  7,000  0,407 

 Peso relativo (%)  3,308  0,105  3,512  0,179  3,563  0,123 

 Baço             

 Peso absoluto (g)  0,529  0,026  0,473  0,040  0,415  0,027 

 Peso relativo (%)  0,247  0,012  0,239  0,025  0,211  0,009 
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Cérebro 

 Peso absoluto (g)  1,636  0,042  1,715  0,033  1,720  0,044 

 Peso relativo (%)  0,766  0,022  0,861  0,021  0,881  0,025 

 Rins             

 Peso absoluto (g)  1,726  0,061  1,623  0,102  1,705  0,101 

 Peso relativo (%)  0,807  0,021  0,811  0,039  0,867  0,029 

 Estômago             

 Peso absoluto (g)  1,854  0,071  1,573  0,044  1,560  0,116 

 Peso relativo (%)  0,868  0,033  0,790  0,027  0,723  0,043 

 Pâncreas             

 Peso absoluto (g)  1,215  0,110  1,020  0,134  1,123  0,092 

 Peso relativo (%)  0,483  0,092  0,514  0,069  0,570  0,035 

 Útero + Ovários             

 Peso absoluto (g)  1,165  0,122  0,965  0,060  0,715  0,072 

 Peso relativo (%)  0,463  0,088  0,483  0,025  0,342  0,020 

Valores estão expressos como média ± E.P.M.  
p>0,05, n=6 animais tratados/grupo, grupo controle: n=12 
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Tabela 9 

Parâmetros hematológicos de ratos Wistar submetidos a estudo de toxicidade aguda relativa ao extrato bruto hidroalcoólico das 
folhas de Tithonia diversifolia (EB) administrado por via oral 

Gênero Parâmetro   Controle   2,5 g/kg de EB   5,0 g/kg de EB 

Macho              

 Hemácias (x106 (l)-1)  9,56 ± 0,25  9,83 ± 0,16  9,62 ± 0,33 

 Hemoglobina (g/dl)  16,12 ± 0,27  16,32 ± 0,16  15,70 ± 0,57 

 Hematócrito (%)  50,16 ± 0,51  49,82 ± 0,43  47,04 ± 1,59 

 VCM (fl)  50,70 ± 0,44  50,48 ± 0,51  48,94 ± 1,18 

 HCM (pg)  16,31 ± 0,11  16,53 ± 0,17  16,99 ± 0,39 

 CHCM (g/dl)  32,13 ± 0,23  32,77 ± 0,49  33,47 ± 0,29 

 Plaquetas (103(l)-1)  1183,40 ± 11,18  1269,20 ± 32,01  1175,00 ± 111,65 

 Leucócitos (x103(l)-1)  8,31 ± 0,36  9,17 ± 0,46  8,60 ± 0,20 

 Neutrófilos (%)  45,84 ± 1,33  40,23 ± 0,90*  14,62 ± 2,33*** 

 Eosinófilos (%)  3,28 ± 0,17  2,84 ± 0,33  1,10 ± 0,10** 

 Basófilos (%)  0,04 ± 0,04  0,00 ± 0,00  0,00 ± 0,00 

 Linfócitos (%)  48,26 ± 1,72  52,53 ± 0,81  79,22 ± 2,31*** 

 Monócitos (%)  3,63 ± 0,14  3,86 ± 0,29  6,56 ± 0,70*** 

Fêmea              

 Hemácias (x106 (l)-1)  8,13 ± 0,31  8,77 ± 0,05  8,21 ± 0,06 

 Hemoglobina (g/dl)  13,43 ± 0,68  14,97 ± 0,37  14,22 ± 0,14 

 Hematócrito (%)  44,48 ± 1,74  47,97 ± 0,37  43,02 ± 0,58 

 VCM (fl)  54,75 ± 0,82  54,71 ± 0,24  52,41 ± 0,82 

 HCM (pg)  16,53 ± 0,55  17,07 ± 0,15  17,32 ± 0,19 

 CHCM (g/dl)  30,26 ± 1,26  31,21 ± 0,32  33,06 ± 0,25 

 Plaquetas (103(l)-1)  1131,00 ± 52,36  1271,00 ± 77,42  983,33 ± 125,18 

 Leucócitos (x103(l)-1)  5,80 ± 0,88  7,59 ± 0,35  4,88 ± 0,58 

 Neutrófilos (%)  48,40 ± 7,26  39,55 ± 3,35  20,13 ± 1,85*** 

 Eosinófilos (%)  1,60 ± 0,32  1,90 ± 0,23  1,05 ± 0,33 

 Basófilos (%)  0,02 ± 0,02  0,00 ± 0,00  0,00 ± 0,00 

 Linfócitos (%)  47,46 ± 5,43  55,00 ± 3,00  77,15 ± 2,15*** 

  Monócitos (%)   3,33 ± 0,67   3,48 ± 0,44   2,62  ± 0,41 

Valores estão expressos como média ± E.P.M. 

VCM: volume corpuscular médio; HCM: hemoglobina corpuscular média; CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular 
média; 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; n=6 animais/grupo, grupo controle: n=12 
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Tabela 10 

Parâmetros bioquímicos de ratos Wistar submetidos a estudo de toxicidade aguda relativa ao extrato bruto 
hidroalcoólico das folhas de Tithonia diversifolia (EB) administrado por via oral 

Gênero Parâmetro   Controle   2,5 g/kg de EB 5,0 g/kg de EB 

Macho             

 Glicose (mg/dl)  157,57 ± 7,03  151,17 ± 9,22 165,20 ± 4,65 

 Ureia (mg/dl)  47,43 ± 1,25  38,60 ± 1,03*** 40,00 ± 1,39** 

 Creatinina (mg/dl)  0,54 ± 0,02  0,50 ± 0,01 0,54 ± 0,02 

 AST (UI/l)  79,25 ± 4,48  106,50 ± 3,52* 123,88 ± 8,06*** 

 ALT (UI/l)  55,50 ± 1,50  55,60 ± 1,21 65,20 ± 1,36*** 

 ALP (UI/l)  76,17 ± 3,59  70,00 ± 2,76 143,17 ± 8,90*** 

 Bilirrubina total (mg/dl)  0,11 ± 0,01  0,11 ± 0,01 0,24 ± 0,02*** 

 Bilirrubina direta (mg/dl)  0,03 ± 0,01  0,07 ± 0,02 0,10 ± 0,00** 

 Proteínas totais (g/dl)  4,48 ± 0,22  4,28 ± 0,10 5,82 ± 0,18*** 

 Albumina (g/dl)  3,03 ± 0,11  2,95 ± 0,05 2,72 ± 0,14 

 Globulina (mg/dl)  1,59 ± 0,12  1,33 ± 0,06 3,10 ± 0.09*** 

 Potássio (mmol/l)  5,81 ± 0,37  5,13 ± 0,25 5,98 ± 0,41 

 Sódio (mmol/l)  135,57 ± 1,48  133,17 ± 0,40 141,33 ± 0,49** 

 Ácido úrico (mg/dl)  3,37 ± 0,38  1,80 ± 0,05** 2,10 ± 0,27* 

 Colesterol (mg/dl)  59,57 ± 3,19  61,67 ± 1,50 58,67 ± 2,30 

 Triglicerídios (mg/dl)  46,57 ± 3,08  45,00 ± 2,03 46,00 ± 1,98 

Fêmea             

 Glicose (mg/dl)  131,40 ± 7,59  135,67 ± 6,28 157,60 ± 9,78 

 Ureia (mg/dl)  33,60 ± 1,50  33,00 ± 1,34 34,40 ± 2,68 

 Creatinina (mg/dl)  0,50 ± 0,01  0,51 ± 0,01 0,52 ± 0,03 

 AST (UI/l)  92,50 ± 1,43  87,75 ± 4,44 113,00 ± 0,29** 

 ALT (UI/l)  35,00 ± 0,82  36,00 ± 1,78 44,67 ± 1,84** 

 ALP (UI/l)  42,00 ± 3,63  43,25 ± 1,03 54,75 ± 0,95** 

 Bilirrubina total (mg/dl)  0,10 ± 0,00  0,11 ± 0,01 0,24 ± 0,02*** 

 Bilirrubina direta (mg/dl)  0,02 ± 0,00  0,03 ± 0,00 0,12 ± 0,02*** 

 Proteínas totais (g/dl)  4,14 ± 0,06  4,23 ± 0,07 5,18 ± 0,12*** 

 Albumina (g/dl)  3,06 ± 0,10  2,97 ± 0,06 3,20 ± 0,05 

 Globulina (mg/dl)  1,42 ± 0,22  1,27 ± 0,05 1,98 ± 0,07* 

 Potássio (mmol/l)  4,04 ± 0,15  4,90 ± 0,29 4,72 ± 0,46 

 Sódio (mmol/l)  132,75 ± 0,63  131,40 ± 0,75 136,40 ± 0,24** 

 Ácido úrico (mg/dl)  1,65 ± 0,10  2,09 ± 0,07 1,92 ± 0,33 

 Colesterol (mg/dl)  60,60 ± 2,32  67,50 ± 2,51 57,60 ± 3,59 

  Triglicerídios (mg/dl)  32,60 ± 1,66  36,50 ± 2,25 31,40 ± 1,69 

Valores estão expressos como média ± E.P.M. 
AST: aspartato aminotransferase; ALT: alanina aminotransferase; ALP: fosfatase alcalina. 
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; n=6 animais/grupo; grupo controle: n=12 
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5.4.2 Avaliação da toxicidade subaguda do extrato bruto de T. diversifolia 

5.4.2.1 Observações gerais 

 O estudo da toxicidade subaguda foi realizado em ratos tratados por 30 dias 

com a administração oral de 0,125 g/kg/dia ou 0,250 g/kg/dia. A observação dos 

animais não mostrou qualquer manifestação de dor severa, alteração 

comportamental, sinais de sofrimento ou desconforto nem morte entre os animais 

tratados. No estudo da toxicidade subaguda (30 dias) objetivou-se avaliar o efeito 

produzido por doses de EB administradas repetidamente sobre parâmetros 

hematológicos e bioquímicos do sangue, bem como sobre a morfologia dos órgãos.  

 

5.4.2.2 Efeitos do extrato bruto de T. diversifolia sobre o peso corporal, peso dos 

órgãos e consumo de água e de ração 

 Nossos resultados mostraram que no grupo de animais tratados com 

0,125g/kg/dia o peso corporal médio não foi diferente do peso encontrado no grupo 

controle. Entretanto, após o décimo dia, notou-se um aumento significativo no peso 

dos animais tratados com a dose de 0,250 g/kg/dia de EB (Tabela 11). A despeito 

deste resultado, não houve diferença significativa entre o consumo de água e 

comida (dados não mostrados), nem no peso dos órgãos quando comparados os 

animais tratados com os animais controle (Tabela 12). Estes achados sugerem que 

o tratamento com 0,250 g/kg/dia de EB produziu retenção de água nos animais, 

talvez devido ao aumento da permeabilidade vascular ou pela indução de algum 

grau de insuficiência renal. Nestes animais, a hipótese de injúria renal encontra 

apoio nos aumento do sódio e potássio séricos e na elevação dos níveis de 

creatinina. Tal como foi observado nos animais machos tratados com ambas as 

doses (Tabela 13)  

 Também nestes animais, o peso absoluto do fígado, rins, estômago, pâncreas 

e glândulas adrenais sofreram aumento, porém os seus pesos relativos 

permaneceram inalterados. No tocante às glândulas adrenais, o ganho de peso 

somente foi observado nos ratos que receberam 0,250 g/kg/dia de EB (Tabela 12).  
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Tabela 11 

Peso corporal de ratos Wistar submetidos a estudo de toxicidade subaguda relativa ao extrato bruto hidroalcoólico das folhas de Tithonia diversifolia (EB) administrado por via oral 

  Controle  0,125 g/kg/dia de EB  0,250 g/kg/dia de EB 

Gênero Dia Peso corporal (g)  Aumento de peso 
corporal (%)  

Taxa de ganho 
de peso corporal 

(g/dia) 
 Peso corporal (g)  Aumento de peso 

corporal (%)  
Taxa de ganho 

de peso corporal 
(g/dia) 

 Peso corporal (g)  Aumento de peso 
corporal (%)  

Taxa de ganho 
de peso corporal 

(g/dia) 

Macho 0 352,60  4,51     -       -     313,40  3,38    
 
-       -     270,07  6,31     -       -   

 10 350,30  4,45  -0,65  0,23  -0,23  0,08  310,00  3,14  -1,07  0,52  -0,34  0,16  284,11  7,80  4,53  0,52***  1,24  0,15*** 

 20 362,20  4,51  2,73  0,33  0,48  0,06  321,00  3,14  2,45  0,67  0,38  0,10  291,94  8,04  7,42  0,86***  1,01  0,12*** 

 30 364,00  4,03  3,26  0,47  0,38  0,05  328,00  3,19  4,68  0,53  0,49  0,05  303,73  9,92  11,66  1,28***  1,07  0,13*** 

                                     

Fêmea 0 195,10  2,61   -    -   192,70  2,72   -    -   162,20  2,51   -    -  

 10 200,40  3,48  2,69  0,79  0,53  0,16  196,70  2,88  2,09  0,72  0,40  0,14  174,79  3,16  8,72  1,06*  1,40  0,18*** 

 20 204,90  3,11  5,01  0,47  0,49  0,05  200,90  3,08  4,25  0,56  0,41  0,05  182,87  2,21  13,80  0,84***  1,11  0,06*** 

  30 214,90  4,23   10,09  1,03   0,66  00,7   208,10  3,01   8,02  0,85   0,51  0,05   191,54  1,60   19,26  1,15***   1,03  0,05*** 

Valores estão expressos como média ± E.P.M. 

*p<0,05; ***p<0,001; n=10 animais/grupo. 
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Tabela 12 

Peso dos órgãos de ratos Wistar submetidos a estudo de toxicidade subaguda relativa ao extrato bruto hidroalcoólico 
das folhas de Tithonia diversifolia (EB) administrado por via oral 

Gênero Órgão/Parâmetro   Controle   0,125 g/kg/dia de EB   0,250 g/kg/dia de EB 

Macho              

 Coração             

 Peso absoluto (g)  1,320 ± 0,019  1,227 ± 0,045  1,259 ± 0,038 

 Peso relativo (%)  0,373 ± 0,007  0,381 ± 0,014  0,410 ± 0,019 

 Pulmões             

 Peso absoluto (g)  1,897 ± 0,069  1,713 ± 0,077  1,791 ± 0,119 

 Peso relativo (%)  0,523 ± 0,021  0,531 ± 0,021  0,591 ± 0,057 

 Fígado             

 Peso absoluto (g)  9,475 ± 0,010  10,610 ± 0,310***  8,306 ± 0,267*** 

 Peso relativo (%)  2,651 ± 0,023  3,300 ± 0,113  2,706 ± 0,088 

 Baço             

 Peso absoluto (g)  0,580 ± 0,012  0,526 ± 0,018  0,549 ± 0,024 

 Peso relativo (%)  0,161 ± 0,004  0,164 ± 0,005  0,179 ± 0,005 

 Cérebro             

 Peso absoluto (g)  1,829 ± 0,033  1,758 ± 0,016  1,805 ± 0,021 

 Peso relativo (%)  0,507 ± 0,014  0,548 ± 0,007  0,583 ± 0,016 

 Rins              

 Peso absoluto (g)  2,756 ± 0,032  2,440 ± 0,063***  2,377 ± 0,072*** 

 Peso relativo (%)  0,760 ± 0,010  0,759 ± 0,021  0,771 ± 0,019 

 Estômago             

 Peso absoluto (g)  2,075 ± 0,080  1,703 ± 0,041***  1,744 ± 0,079*** 

 Peso relativo (%)  0,572 ± 0,019  0,533 ± 0,014  0,571 ± 0,030 

 Testículos             

 Peso absoluto (g)  2,908 ± 0,021  2,784 ± 0,048  2,773 ± 0,073 

 Peso relativo (%)  0,803 ± 0,009  0,863 ± 0,012  0,882 ± 0,018 

 Próstata             

 Peso absoluto (g)  0,636 ± 0,042  0,570 ± 0,042  0,546 ± 0,047 

 Peso relativo (%)  0,176 ± 0,012  0,177 ± 0,014  0,174 ± 0,010 

 Pâncreas             

 Peso absoluto (g)  2,001 ± 0,104  1,619 ± 0,052***  1,410 ± 0,064*** 

 Peso relativo (%)  0,546 ± 0,025  0,510 ± 0,020  0,466 ± 0,017 

 Glândulas adrenais             

 Peso absoluto (g)  0,056 ± 0,030  0,076 ± 0,008  0,098 ± 0,010*** 

 Peso relativo (%)  0,016 ± 0,002  0,023 ± 0,002  0,033 ± 0,004 

Fêmea              

 Coração             

 Peso absoluto (g)  0,897 ± 0,029  0,840 ± 0,015  0,834 ± 0,018 

 Peso relativo (%)  0,426 ± 0,017  0,415 ± 0,010  0,424 ± 0,007 

 Pulmões   ±          

 Peso absoluto (g)  1,334 ± 0,077  1,308 ± 0,071  1,179 ± 0,036 

 Peso relativo (%)  0,633 ± 0,031  0,648 ± 0,038  0,601 ± 0,020 

 Fígado             

 Peso absoluto (g)  6,504 ± 0,205  6,843 ± 0,219  6,405 ± 0,124 

 Peso relativo (%)  3,082 ± 0,088  3,389 ± 0,131  3,267 ± 0,060 
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Baço 

 Peso absoluto (g)  0,458 ± 0,013  0,445 ± 0,010  0,428 ± 0,014 

 Peso relativo (%)  0,216 ± 0,005  0,219 ± 0,005  0,219 ± 0,008 

 Cérebro             

 Peso absoluto (g)  1,649 ± 0,027  1,679 ± 0,030  1,596 ± 0,068 

 Peso relativo (%)  0,784 ± 0,017  0,832 ± 0,020  0,814 ± 0,037 

 Rins             

 Peso absoluto (g)  1,486 ± 0,029  1,469 ± 0,031  1,547 ± 0,040 

 Peso relativo (%)  0,704 ± 0,013  0,726 ± 0,019  0,789 ± 0,022 

 Estômago             

 Peso absoluto (g)  1,417 ± 0,054  1,468 ± 0,045  1,460 ± 0,054 

 Peso relativo (%)  0,679 ± 0,020  0,727 ± 0,027  0,746 ± 0,028 

 Pâncreas             

 Peso absoluto (g)  1,150 ± 0,037  1,123 ± 0,063  0,951 ± 0,032 

 Peso relativo (%)  0,563 ± 0,018  0,555 ± 0,033  0,481 ± 0,019 

 Útero             

 Peso absoluto (g)  0,546 ± 0,031  0,513 ± 0,026  0,527 ± 0,025 

 Peso relativo (%)  0,260 ± 0,014  0,255 ± 0,014  0,269 ± 0,013 

 Ovários             

 Peso absoluto (g)  0,214 ± 0,018  0,214 ± 0,005  0,207 ± 0,020 

 Peso relativo (%)  0,104 ± 0,011  0,106 ± 0,003  0,106 ± 0,010 

 Glândulas adrenais             

 Peso absoluto (g)  0,077 ± 0,006  0,076 ± 0,004  0,097 ± 0,007 

  Peso relativo (%)   0,036 ± 0,002   0,038 ± 0,002   0,050 ± 0,004 

Valores estão expressos como média ± E.P.M.  

***p<0,001; n=10 animais/grupo 
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Tabela 13 
Parâmetros bioquímicos de ratos Wistar submetidos a estudo de toxicidade subaguda relativa ao extrato bruto 
hidroalcoólico das folhas de Tithonia diversifolia (EB) administrado por via oral  

Gênero  Parâmetro Controle   0,125 g/kg/dia de EB   0,250 g/kg/dia de EB 

Macho             

 Glicose (mg/dl) 137,60 ± 3,97  146,53 ± 1,62  138,33 ± 5,08 

 Ureia (mg/dl) 36,80 ± 1,04  36,04 ± 1,36  37,11 ± 0,87 

 Creatinina (mg/dl) 0,45 ± 0,01  0,47 ± 0,01  0,52 ± 0,01** 

 AST (UI/l) 99,30 ± 7,62  102,12 ± 11,65  96,67 ± 7,34 

 ALT (UI/l) 55,75 ± 0,62  57,26 ± 1,87  51,33 ± 1,41 

 ALP (UI/l) 48,20 ± 2,90  102,88 ± 2,17***  98,00 ± 3,18*** 

 Bilirrubina total (mg/dl) 0,10 ± 0,00  0,10 ± 0,00  0,14 ± 0,02** 

 Bilirrubina direta (mg/dl) 0,027 ± 0,002  0,21 ± 0,004  0,10 ± 0,00*** 

 Proteínas totais (g/dl) 3,33 ± 0,04  3,31 ± 0,06  5,64 ± 0,10*** 

 Albumina (g/dl) 2,75 ± 0,03  2,63 ± 0,04  2,90 ± 0,05* 

 Globulina (mg/dl) 0,58 ± 0,03  0,70 ± 005  2,78 ± 0,08*** 

 Potássio (mmol/l) 4,68 ± 0,17  4,47 ± 0,15  4,84 ± 0,28 

 Sódio (mmol/l) 132,90 ± 0,38  132,05 ± 0,54  139,56 ± 0,69*** 

 Ácido úrico (mg/dl) 1,53 ± 0,10  1,45 ± 0,09  1,98 ± 0,34 

 Triglicerídios (mg/dl) 35,25 ± 1,24  38,75 ± 1,70  30,50 ± 1,55 

Fêmea             

 Glicose (mg/dl) 128,70 ± 5,64  169,90 ± 3,97***  178,88 ± 8,76*** 

 Ureia (mg/dl) 39,14 ± 1,37  34,28 ± 1,37  41,28 ± 1,37 

 Creatinina (mg/dl) 0,53 ± 0,01  0,49 ± 0,01  0,58 ± 0,04 

 AST (UI/l) 65,44 ± 2,62  76,66 ± 4,92  94,86 ± 6,25*** 

 ALT (UI/l) 36,80 ± 1,19  48,71 ± 0,92***  47,71 ± 2,48*** 

 ALP (UI/l) 35,75 ± 1,05  69,00 ± 4,04***  63,13 ± 2,64*** 

 Bilirrubina total (mg/dl) 0,100 ± 0,000  0,100 ± 0,000  0,167 ± 0,052*** 

 Bilirrubina direta (mg/dl) 0,018 ± 0,002  0,015 ± 0,001  0,100 ± 0,000*** 

 Proteínas totais (g/dl) 3,50 ± 0,08  3,42 ± 0,04  5,94 ± 0,09*** 

 Albumina (g/dl) 3,05 ± 0,09  2,88 ± 0,04  3,24 ± 0,04 

 Globulina (mg/dl) 0,45 ± 0,04  0,54 ± 0,03  2,70 ± 0,08*** 

 Potássio (mmol/l) 4,07 ± 0,06  3,91 ± 0,09  4,92 ± 0,14*** 

 Sódio (mmol/l) 132,60 ± 0,22  132,30 ± 0,33  139,11 ± 0,82*** 

  Ácido úrico (mg/dl) 1,67 ± 0,07   1,51 ± 0,06   2,38 ± 0,17*** 

 Triglicerídios (mg/dl) 29,20 ± 1,36  29,67 ± 1,32  27,62 ± 2,20 

Valores estão expressos como média ± E.P.M. 

 AST: aspartato aminotransferase; ALT: alanina aminotransferase; ALP: fosfatase alcalina. 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; n=10 animais/grupo. 
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5.4.2.3 Efeitos do extrato bruto de T. diversifolia sobre parâmetros hematológicos e 

bioquímicos do sangue 

 Os dados obtidos no estudo de toxicidade subaguda relativo ao EB suportam 

a hipótese de que este extrato seja moderadamente hepatotóxico, de acordo com os 

critérios da OECD (2001b). Nas abordagens sobre a toxicidade aguda e subaguda 

nós pudemos observar níveis aumentados no sangue das enzimas AST, ALT e ALP, 

as quais usualmente estão associadas com lesão de hepatócitos, além disso, as 

bilirrubinas total e direta, albumina e a globulina aumentaram no sangue, reforçando 

a ideia de injúria hepática (Tabela 13). O aumento evidente no nível da globulina 

sugere estar sendo o sistema imunológico mais intensamente demandado. O 

aumento da demanda deste sistema parece ser resultado de reações inflamatórias 

de certa forma induzidas pela ação do extrato em alguns tecidos. 

 Dois novos achados foram observados no estudo da toxicidade subaguda 

relativa ao EB. O primeiro foi um aumento nos níveis glicêmicos de ratas tratadas, 

sugerindo a existência de estresse pancreático. O segundo foi o aparecimento de 

leucopenia nos animais machos e fêmeas tratados com o EB nas doses de 

0,125 g/kg/dia ou 0,250 g/kg/dia. A depressão leucocitária foi explicada por Elufioye 

et al. (2009) como sendo um efeito citolítico ou citotóxico produzido por 

componentes do extrato da TD. A neutropenia e a linfocitose que foram observadas 

no estudo da toxicidade aguda do EB, também ocorreram na avaliação subaguda 

dessa toxicidade. Contudo, o número do eosinófilos apresentou-se reduzido no 

estudo da toxicidade aguda, mas aumentado no estudo da toxicidade subaguda 

(comparar Tabelas 9 e 14). O número de monócitos no sangue mostrou um 

comportamento diferente: os monócitos aumentaram no estudo agudo da toxicidade, 

mas, diminuíram no estudo subagudo. Estes resultados indicam que o EB pode 

interferir com o sistema hematopoiético. Esta afirmação pode ser suportada pela 

redução do número de células sanguíneas jovens (monócitos) as quais geralmente 

estão envolvidas com os processos inflamatórios agudos, ou também pelo aumento 

do número de linfócitos, células que usualmente respondem a injúria tissular crônica.  

A despeito da falta de alterações significantes nos valores de hemácias, 

hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, e CHCM, Fakunle e Abatan (2007) relataram 

que a administração de um extrato aquoso de TD poderia induzir anemia macrocítica 

hipercrômica. É possível que a divergência nos resultados obtidos por estes autores 
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e aqueles apresentados no nosso estudo seja devida ao fato de que enquanto eles 

empregaram doses entre 0,100 e 0,400 g/kg, nós usamos doses mais baixas (0,125 

a 0,250 g/kg) no estudo da toxicidade subaguda do EB. 
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Tabela 14 

Parâmetros hematológicos de ratos Wistar submetidos a estudo de toxicidade subaguda do extrato bruto 
hidroalcoólico das folhas de Tithonia diversifolia (EB) administrado por via oral 

Gênero Parâmetro Controle  0,125 g/kg/dia de EB  0,250 g/kg/dia de EB 

Macho                         

 Hemácias (x106 (ml)-1) 9,40 ± 0,11  8,99 ± 0,29  9,41 ± 0,20 

 Hemoglobina (g/dl) 15,65 ± 0,19  14,93 ± 0,38  15,58 ± 0,29 

 Hematócrito (%) 42,53 ± 0,47  42,10 ± 0,99  43,16 ± 0,74 

 VCM (fl) 45,24 ± 0,30  47,00 ± 0,76  45,62 ± 0,60 

 HCM (pg) 16,64 ± 0,07  16,64 ± 0,17  16,56 ± 0,14 

 CHCM (g/dl) 36,60 ± 0,15  35,94 ± 0,27  36,34 ± 0,19 

 Plaquetas (103(ml)-1) 1147,44 ± 25,69  1119,70 ± 37,62  1231,00 ± 43,81 

 Leucócitos (x103(ml)-1) 8,42 ± 0,46  6,26 ± 0,48**  5,92 ± 0,14*** 

 Neutrófilos (%) 41,80 ± 1,27  35,69 ± 1,60*  34,52 ± 2,44* 

 Eosinófilos (%) 0,32 ± 0,02  0,40 ± 0,04  0,46 ± 0,02** 

 Basófilos (%) 0,00 ± 0,00  0,00 ± 0,00  0,00 ± 0,00 

 Linfócitos (%) 50,70 ± 1,33  55,74 ± 0,94*  55,92 ± 1,59* 

 Monócitos (%) 6,44 ± 0,31  4,53 ± 0,28**  4,84 ± 0,35** 

Fêmea             

 Hemácias (x106 (ml)-1) 8,15 ± 0,08  8,70 ± 0,19  8,65 ± 0,25 

 Hemoglobina (g/dl) 14,38 ± 0,15  14,72 ± 0,18  14,82 ± 0,44 

 Hematócrito (%) 40,34 ± 0,50  41,35 ± 0,39  42,52 ± 1,05 

 VCM (fl) 49,49 ± 0,23  48,03 ± 0,57  49,16 ± 0,56 

 HCM (pg) 17,81 ± 0,16  17,36 ± 0,14  17,39 ± 0,16 

 CHCM (g/dl) 35,65 ± 0,09  35,60 ± 0,14  35,17 ± 0,25 

 Plaquetas (103(ml)-1) 1115,30 ± 36,38  1221,67 ± 27,41  1167,29 ± 55,49 

 Leucócitos (x103(ml)-1) 5,94 ± 0,11  4,13 ± 0,29***  4,00 ± 0,14*** 

 Neutrófilos (%) 37,44 ± 0,77  33,64 ± 0,70**  27,91 ± 0,65*** 

 Eosinófilos (%) 0,23 ± 0,02  0,38 ± 0,03**  0,57 ± 0,03*** 

 Basófilos (%) 0,00 ± 0,00  0,00 ± 0,00  0,00 ± 0,00 

 Linfócitos (%) 56,71 ± 0,95  61,55 ± 1,03**  67,80 ± 0,77*** 

  Monócitos (%) 4,60 ± 0,27   4,16 ± 0,38   4,43 ± 0,25 

Valores estão expressos como média ± E.P.M. 

VCM: volume corpuscular médio; HCM: hemoglobina corpuscular média; CHCM: concentração de hemoglobina 
corpuscular média;  

*p<0,05; **p<0,01; n=10 animais/grupo. 
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 Outra vertente para explicar leucopenia e a neutropenia observada nos 

animais tratados com o EB está na possibilidade de haver um aumento na atividade 

da função esplênica (hiperesplenismo). Quando isto ocorre, o baço aumenta a sua 

tarefa de destruir células sanguíneas, o que poderia justificar a redução dos 

leucócitos e neutrófilos. Apesar de lógica, nós não fomos capazes de observar 

alterações no peso do baço ou nos seus aspectos histopatológicos, fatos que, 

apesar de relevantes, não permitem descartar uma disfunção funcional deste órgão. 

 Injúria hepática ou renal têm sido associada a extratos e a constituintes de 

várias plantas da família Asteraceae (Nolletia gariepina, DU PLESSIS; PROZESKY; 

BOTHA, 2011; Baccharis trimera, NOGUEIRA et al., 2011; Pterocaulon 

polystachyum, REGNER et al., 2011; Xanthium strumarium, WANG et al., 2011c; 

Tithonia diversifolia, CHAGAS-PAULA et al. 2012). Alguns autores, no entanto, 

relatam que várias substâncias isoladas e mesmo extratos brutos obtidos de plantas 

da família Asteraceae podem exercer um papel hepatoprotetor. Entre elas estão a 

Baccharis dracunculifolia (GUIMARÃES et al., 2011), Cynara scolymus (METWALLY 

et al., 2011), Cirsium japonicum (LEE et al., 2011b) e a Youngia denticulata (KANG 

et al., 2011). 

 No sangue dos animais tratados com EB, a proteína total, globulina e os 

níveis séricos de sódio, foram aumentados pela administração de 0,250 g/kg/dia de 

EB. Nas ratas, este extrato produziu aumento dos níveis de glicose sanguínea, 

potássio sérico e ácido úrico plasmático (Tabela 13). Os níveis aumentados de 

glicose e potássio sugerem que o EB possa produzir dano pancreático, levando a 

uma redução na produção de insulina. Os aumentos da proteína total e dos níveis de 

globulina plasmática sugerem que o EB possa produzir processo inflamatório em 

alguns tecidos. Estas alterações não podem ser explicadas arguindo-se disfunção 

renal, porque, nos animais tratados, não se observou alteração dos níveis de 

creatinina ou de ureia (Tabela 13). Intrigantemente, os achados obtidos no estudo de 

toxicidade aguda sugerem que o EB possa produzir algum grau de dano renal. 

Porém, em contraste com o que aqui se achou, Khan, Badar e Siddiquah (2011), 

trabalhando com o extrato metanólico da Sonchus asper L. administrado a ratos, 

relataram que este extrato exerce efeito protetor sobre a função renal. Os autores 

creditam o efeito à presença de polifenóis presentes no extrato, polifenóis que 

seriam responsáveis pela remoção dos radicais livres o que protegeria o órgão. 



115 
 

 

5.4.3 Avaliação histopatológica do efeito tóxico do extrato bruto de T. diversifolia 

 No estudo da toxicidade aguda do EB, a análise histopatológica revelou 

hepatócitos que exibiam pequenos vacúolos citoplasmáticos consistentes com o 

diagnóstico de esteatose microvesicular. Também foram observadas alterações 

degenerativas não-vacuolares no parênquima hepático. Na avaliação da toxicidade 

subaguda do EB, foram vistas degenerações hidrópicas do citoplasma, acumulação 

de bilirrubina e número aumentado de corpos apoptóticos, além de focos com 

esteatose microvesicular (Figura 14). 

 

 

Figura 14 - Secções histológicas (hematoxilina/eosina) mostrando, em tecido hepático, 
sinais de toxicidade aguda (A e B) e subaguda (C a F) induzidos pelo EB. G e H: 
aspectos do parênquima hepático normal. A: esteatose hepática focal mostrando no 
detalhe gordura citoplasmática; B: alterações degenerativas de hepatócitos; C: 
alterações degenerativas gordurosas (setas); D: degeneração vacuolar hidrópica; E: 
acumulação citoplasmática de pigmento amarronzado consistente com bilirrubina; F: 
corpos apoptóticos (setas). 

 

A análise do tecido renal, no estudo de toxicidade aguda, revelou 

degeneração acentuada dos túbulos contornados proximais, intensa acumulação de 

material eosinofílico amorfo proteináceo nos túbulos distais, espessamento da 

membrana basilar arteriolar e focos de infiltrado inflamatório linfocítico perivascular. 

No estudo subagudo, relativo à toxicidade do EB, houve nítido alargamento da 
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cápsula de Bowman e acumulação discreta de material proteináceo nos túbulos 

distais (Figura 15).  

 

 

Figura 15 - Secções histológicas (hematoxilina/eosina) mostrando, em tecido renal, 
sinais de toxicidade aguda (A e D) e subaguda (E, F e H) induzidos pelo EB. G: 
aspecto do parênquima renal normal; H: alargamento do espaço de Bowman; I: 
espaço de Bowman normal para comparação (controle). A: alterações degenerativas 
dos tubos contornados proximais (*); B: espessamento da membrana basilar arteriolar 
(círculo); C: intensa acumulação de material eosinofílico amórfico e proteináceo nos 
túbulos contornados distais (plm); D: infiltrado focal de linfócitos inflamatórios; E: 
alargamento do espaço de Bowman (pontilhado); F: acumulação tubular focal de 
material proteináceo (seta).  

 

 Todas as alterações histológicas observadas no tecido hepático são 

sugestivas de disfunção hepática e foram previamente relatadas por Elufioye et al. 

(2009). Os achados histopatológicos estão em acordo com os dados bioquímicos 

encontrados e suportam a hipótese de que o EB induz disfunção hepática. Como a 

extensão das alterações hepáticas foi maior no estudo subagudo do que no agudo, 

então é possível especular que o dano a este órgão é maior após a administração 

do EB por longo prazo. 

 A avaliação dos efeitos do EB sobre o parênquima renal corroborou os dados 

encontrados na análise bioquímica. Também as alterações histológicas encontradas 

sugerem que o extrato promove dano renal. A despeito de terem sido observadas 

vários tipos de alteração degenerativa no córtex renal, não se verificou, entretanto, 

qualquer sinal de necrose no estudo agudo nem no estudo subagudo. Boa parte dos 
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achados morfológicos renais aqui relatados foram também descritos por Fakunle e 

Abatan (2007) e Elufioye et al. (2009). Estes autores interpretaram os achados como 

sendo sinais histológicos que suportam a disfunção renal. Um infiltrado inflamatório 

foi encontrado localizado focalmente em torno de arteríolas, porém sem estar 

associado à injúria do parênquima cortical, como túbulos ou glomérulos. Este 

achado contribui para o entendimento de não ter sido observada necrose na 

morfologia renal. A reação inflamatória crônica focal explicaria os elevados níveis de 

globulina sérica que foram encontrados nos grupos tratados com EB. Além do mais, 

a inflamação focal e a ausência de alterações necróticas parecem sugerir que o 

dano renal foi produzido por um distúrbio fisiopatológico de baixa magnitude. Esta 

conclusão encontra suporte também nos níveis de ureia e de creatinina, os quais se 

mantiveram na faixa de normalidade. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Os nossos resultados suportam as seguintes conclusões: 

(1) A FAq deprime a contratilidade do miocárdio atrial de cobaia de forma 

dependente de concentração; 

(2) A FAq induz o aparecimento de alternância mecânica no átrio esquerdo de 

cobaia, quando usada numa concentração maior do que 1,5 mg/ml, 

sugerindo ser capaz de agir sobre a dinâmica de abertura dos canais 

RyR2; 

(3) Os receptores colinérgicos, opióides e os canais para potássio não 

contribuem para o mecanismo de ação relacionado com o efeito depressor 

da FAq sobre o inotropismo miocárdico; 

(4) A FAq dificulta o fluxo de corrente sarcolemal transportada pelos íons 

cálcio e que se move de fora para dentro das células miocárdicas; 

(5) A FAq reduz o sinal de fluorescência do cálcio subcelular, indicando que na 

presença desta fração, os níveis máximos da concentração citoplasmática 

deste íon se tornam menores;  

(6) A FAq não modifica a eficiência dos sistemas de remoção do cálcio livre 

citoplasmático (SERCA2a, uniporte mitocondrial, ATPAse sarcolemal 

transportadora de cálcio, trocador sódio:cálcio), pois não houve alteração 

do T50 medido na fase de decaimento do sinal de fluorescência do FLUO4-

AM; 

(7) A FAq bloqueia completamente a transmissão do impulso elétrico através 

do nódulo atrioventricular, fenômeno que é compatível com o bloqueio que 

ela exerce sobre os canais tipo-L para cálcio; 

(8) Os efeitos inotrópicos, eletrofisiológicos e eletrocardiográficos promovidos 

pela FAq desaparecem quando ela é removida do banho; 

(9) A avaliação ponderal dos animais submetidos ao estudo da toxicidade 

aguda mostrou que o EB é de baixo potencial tóxico; 

(10) O EB administrado oralmente para os testes de toxicidade aguda/subaguda 

produziu neutropenia, eosinopenia/eosinofilia, linfocitose e monocitose ou 
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monocitopenia, sugerindo ser ele capaz de interferir com os órgãos 

hematopoiéticos; 

(11) Nos estudos das toxicidades aguda e subaguda o EB reduziu os níveis de 

ureia plasmática, mas aumentou a aspartato aminotransferase, alanina 

aminotransferase, fosfatase alcalina, bilirrubina total e direta, bem como as 

proteínas totais, as globulinas e os níveis de ácido úrico, sugerindo produzir 

algum grau de injúria hepática; 

(12) Não houve alteração no consumo de água ou de ração nos animais 

submetidos ao estudo da toxicidade subaguda, porém nos animais tratados 

com 0,250 g/kg/dia de EB houve um significativo ganho de peso corporal, 

sugerindo retenção hídrica, uma vez que não se verificou variação nos 

valores ponderais dos órgãos; 

(13) Nos animais submetidos à avaliação de toxicidade subaguda, os níveis de 

ureia não se alteraram, mas houve um aumento da glicemia, creatinina, 

albumina e do potássio séricos, sugerindo disfunção renal e hepática; 

(14) Não houve nos animais tratados a manifestação de qualquer sinal 

comportamental sugestivo de dor intensa, ansiedade ou sofrimento, 

sugerindo uma baixa toxicidade para o EB; 

(15) Não foi observada morte de animal tratado nos estudos agudo nem no 

subagudo, corroborando a baixa toxicidade do EB; 

(16) Os resultados mostram que a DL50 do EB é maior do que 5,0 g/kg, o que 

corrobora sua baixa toxicidade; 

(17) Sinais anátomo-patológicos observados e definidos como alterações 

degenerativas dos hepatócitos, acumulação citoplasmática de pigmento de 

bilirrubina, focos apoptóticos e esteatose hepática, corroboram a afirmação 

de que o EB pode produzir injúria hepática; 

(18) Sinais anátomo-patológicos observados e definidos como alterações 

degenerativas dos túbulos contornados proximais, acumulação de material 

eosinofílico amórfico e proteináceo nos túbulos contornados distais, 

infiltrado focal de linfócitos inflamatórios e alargamento do espaço de 

Bowman vistos nos rins, corroboram a afirmação de que o EB pode 

produzir injúria renal. 
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