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RESUMO 

 

 

Cunha, P. S. Efeito vasorelaxante dos isômeros (+) e (-)-linalol em artéria mesentérica de rato, 

Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Sergipe, 73 p, São Cristóvão, 2013.  

Linalol é um monoterpeno que pode ser biossintetizado por algumas plantas na forma 

racêmica, (±)-linalol, ou na forma de enantiômeros, (+)-linalol ou (-)-linalol. A avaliação da 

atividade dos isômeros puros tem tornado-se importante para a descoberta de novas drogas 

com melhor potencial terapêutico e menor índice de efeitos colaterais. Assim, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar a ação vasorelaxante induzida pelos enantiômeros, (+) e (-)-linalol 

em artéria mesentérica superior de rato, além de buscar elucidar os mecanismos envolvidos 

neste efeito. Para tanto, ratos Wistar machos (200 – 300 g) foram sacrificados por 

dessangramento sob anestesia e a artéria mesentérica superior foi removida. Desta artéria 

foram obtidos anéis (1-2 mm) que foram mantidos em cubas para órgão isolado contendo 10 

mL de solução nutritiva de Tyrode a 37 ºC e gaseificada com carbogênio. Para o registro das 

contrações isométricas, cada anel foi suspenso por linha de algodão fixada a um transdutor de 

força conectado a um sistema de aquisição de dados. Em anéis com endotélio funcional pré-

contraídos com 10 µM fenilefrina, ambos enantiômeros foram capazes de induzir 

vasorelaxamento significativo dependente da concentração. Como o efeito apresentado pelo  

(-)-linalol (Emáx = 75 ± 3 %; n = 6) foi maior que aquele apresentado pelo (+)-linalol (Emáx = 

41 ± 3 %; n = 4), buscou-se avaliar o mecanismo de ação envolvido em sua ação 

vasorelaxante. Em anéis sem endotélio funcional, o vasorelaxamento induzido pelo (-)-linalol 

foi significativamente atenuado em relação à condição onde os anéis com endotélio funcional 

foram pré-contraídos com fenilefrina (Emáx = 55 ± 1,5 %; n = 5). Resultados semelhantes 

foram obtidos após incubação com 10
-8

 M de atropina, um antagonista de receptores 

muscarínicos (Emáx = 50 ± 5 %; n = 5); ou 10
-4

 M de L-NAME, um inibidor da síntese de NO 

(Emáx = 57 ± 5 %; n = 6); ou 30 μM de hidroxocobalamina, um sequestrador de NO (Emáx = 45 

± 5 %; n = 6). Em anéis sem endotélio funcional pré-incubados com 1 mM de TEA, um 

bloqueador não seletivo de canais para K
+
, o vasorelaxamento induzido pelo (-)-linalol não foi 

alterado significativamente (Emáx = 70 ± 4 %; n = 4). Porém, em anéis sem endotélio 

funcional pré-contraídos com KCl 80 mM, o vasorelaxamento induzido pelo óleo foi 

significativamente maior que aquele obtido em anéis sem endotélio funcional pré-contraídos 

com fenilefrina (Emáx = 92 ± 2 %; n = 5). Além disso, concentrações isoladas de (-)-linalol 

foram capazes de antagonizar contrações induzidas por CaCl2 (10
-6

 – 10
-2 

M) e Na3VO4 (10
-5

 – 

3 x 10
-2

 M), um inibidor não-seletivo de proteínas tirosina-fosfatases. Estes resultados 

sugerem que os efeitos induzidos pelo linalol ocorrem, principalmente, pela ação de um de 

seus isômeros, o (-)-linalol. Este isômero produz um efeito vasorelaxante em artéria 

mesentérica superior de rato que é em parte, dependente do endotélio, o qual se dá pela 

ativação de receptores muscarínicos e pela liberação de NO. Além disso, o vasorelaxamento 

independente do endotélio é decorrente da inibição dos canais para cálcio sensíveis à 

voltagem e envolve a sensibilização da maquinaria contrátil na musculatura lisa vascular. 

Descritores: Linalol; enantiômeros; vasorelaxamento; artéria mesentérica superior. 
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ABSTRACT 
 

 

Cunha, P. S. Vasorelaxant effect of isomers (+) and (-)-linalool in rat mesenteric artery, 

Master's dissertation, Universidade Federal de Sergipe, 73 p, São Cristóvão, 2013. 

Linalool is a monoterpene can be biosynthesized by some plants in the racemic form, (±)-

linalool, or in the form of enantiomers, (+)-linalool or (-)-linalool. The evaluation the activity 

of pure isomers has become important in the discovery of new drugs with improved 

therapeutic potential and a lower rate of adverse effects. So, the objective of the present study 

was to evaluate the vasorelaxant action induced by the enantiomers, (+) and (-)-linalool in rat  

superior mesenteric artery, besides seeks to elucidate the mechanisms of action involved in 

this effect. For both, male Wistar rats (200 – 300 g) were euthanized by exsanguination under 

anesthesia and superior mesenteric artery was removed. Rings were obtained (1-2 mm) this 

artery, and were mounted in organ baths containing 10 mL of Tyrode’s solution at 37 °C and 

gassed with carbogen. For isometric tension recordings, each ring was suspended by cotton 

thread fixed in a force transducer connected to an acquisition system. In rings with functional 

endothelium pre-contracted with 10 µL of phenylephrine, both enantiomers were able to 

induce significant concentration-dependent vasorelaxation. Such as the effect presented by the 

(-)-linalool (Emax = 75 ± 3%, n = 6) were higher than those for the (+)-linalool (Emax = 41 ± 

3%, n = 4), sought to evaluate the mechanism of action involved in their action vasorelaxant. 

In rings without functional endothelium, the vasorelaxation induced by (-)-linalool was 

significantly attenuated compared to the condition where the rings with functional 

endothelium were pre-contracted with phenylephrine (Emax = 55 ± 1.5%, n = 5). Similar 

results were obtained after incubation with 10
-8

 M of atropine, an antagonist of muscarinic 

receptors (Emax = 50 ± 5 %; n = 5); or with 10
-4

 M of L-NAME, an inhibitor of NO synthesis 

(Emax = 57 ± 5 %; n = 6); or with 30 μM of hydroxocobalamin, a NO scavenger (Emáx = 45 ± 5 

%; n = 6). In rings without functional endothelium incubated with 1 mM TEA, a blocker of 

non-selective K
+
 channels, the vasorelaxation induced by (-)-linalool had not changed 

significantly (Emax = 70 ± 4 %; n = 4). However, in endothelium-denuded rings pre-contracted 

with KCl 80 mM, the oil-induced relaxation was significantly higher than that obtained 

without functional endothelium in rings pre-contracted with phenylephrine (Emáx = 92 ± 2 %; 

n = 5). In addition, isolated concentrations of (-)-linalool significantly reduced the 

contractions induced by CaCl2 (10
-6

 – 10
-2

 M) or by Na3VO4 (10
-5

 – 3 x 10
-2

 M), a non-

selective inhibitor of protein tyrosine phosphatases. These results suggest that the effects 

induced by linalool occur mainly by the action of one of its isomers, the (-)-linalool. This 

isomer produces an effect vasorelaxant in rat superior mesenteric artery which is in part, 

dependent on the endothelium which is given by the activation of muscarinic receptors and 

the NO release. Furthermore, the endothelium-independent vasorelaxation is due to inhibition 

of calcium channel voltage-sensitive and involves the sensitization of the contractile 
machinery in vascular smooth muscle. 

Keywords: Linalool; enantiomers; vasorelaxation; superior mesenteric artery. 
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1 Introdução 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica multifatorial que tem 

sido considerada o fator de risco mais comum das doenças cardiovasculares (DCV) (VASAN 

et al., 2001). No ano de 2005, as doenças relacionadas ao sistema circulatório foram 

consideradas as principais causas de mortalidade no Brasil (RATTMANN, 2009). E apesar do 

progresso considerável da medicina, estima-se que as doenças cardiovasculares permanecerão 

na primeira posição entre as causas de mortalidade, a nível mundial, em 2020 (MURRAY e 

LOPEZ, 1997). Assim sendo, o tratamento da HAS é muito importante para a saúde da 

população por prevenir o surgimento de complicações advindas da elevação da pressão 

arterial (PA) que possam comprometer a vida do indivíduo hipertenso (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). 

Atualmente, existem no mercado vários medicamentos pertencentes a diferentes 

classes que são utilizados para tratar a HAS. Porém, muitos deles tem apresentado diversos 

efeitos colaterais incluindo tontura, hipotensão postural, boca seca, impotência sexual, 

broncoespasmo, bradicardia excessiva, astenia, insônia, pesadelos e depressão (ANDRADE et 

al., 2002). Tendo em vista a alta incidência de efeitos colaterais apresentados com o uso de 

medicamentos alopáticos para o tratamento da hipertensão, uma série de esforços tem sido 

canalizada para a pesquisa com plantas que apresentem efeitos terapêuticos hipotensores e 

anti-hipertensivos (TABASSUM e AHMAD, 2011).  

O uso de plantas com fins medicinais é uma prática que remonta aos primórdios da 

civilização, sendo fundamentada pelo acúmulo de informações empíricas repassadas por 

sucessivas gerações ao longo dos anos (PINTO et al., 2006). O elo entre o homem e a 

natureza na promoção da saúde ainda permanece muito ativo nos dias atuais (MACIEL et al., 

2002). Os medicamentos à base de plantas tem sido utilizados por cerca de 75 a 80% da 

população mundial nos cuidados primários da saúde, uma vez que são tolerados mais 

facilmente pelo organismo e apresentam menos efeitos colaterais quando comparados aos 

industrializados (TABASSUM e AHMAD, 2011). 

O Brasil, por apresentar um vasto território com diferentes condições climáticas, 

geomorfológicas e de solo, possui uma flora diversificada perfazendo cerca de ¼ das espécies 

vegetais estimadas mundialmente e, portanto, oferece uma rica fonte de plantas medicinais 
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(CORRÊA JÚNIOR et al., 2006). Apesar de apresentar este vasto arsenal terapêutico, a 

descoberta de plantas como fonte de novas drogas ainda permanece pouco explorada quando 

comparada a países como os Estados Unidos, Canadá e Alemanha. Além disso, apenas uma 

pequena parte do potencial medicinal de todas as plantas é conhecida atualmente e muitas 

plantas medicinais são utilizadas com pouca ou nenhuma validação científica de suas 

propriedades farmacológicas, sendo o conhecimento popular a única fonte de informação 

disponível (CALIXTO, 2000; CAMÊLO, 2010; RATES, 2001). Desta forma, pesquisas 

visando esclarecer e confirmar as informações populares sobre as ações das plantas, incluindo 

os efeitos colaterais e toxicológicos, são imprescindíveis para tornar a medicina tradicional 

mais confiável e segura (FIRMO et al., 2001; VEIGA JÚNIOR e PINTO, 2005). Neste 

contexto, as informações sobre o uso de plantas medicinais advindas da medicina popular 

podem servir como base para a comunidade científica na descoberta de novas moléculas que 

sejam dotadas de potencial terapêutico ou que possam servir de modelos para a síntese de 

compostos farmacologicamente ativos para a produção de novos medicamentos mais eficazes 

e seguros indicados para o tratamento de doenças agudas ou crônicas, como por exemplo, a 

hipertensão (PINTO et al., 2002). 

Dentre as plantas utilizadas pela população, na forma de chá, infusões ou macerações, 

como alternativa terapêutica para o tratamento da hipertensão, destacam-se a Alpinia speciosa 

(colônia), a Lippia Alba (erva-cidreira), o Cymbopogon citratus (capim santo) e o Sechium 

edule (chuchu) (FERRO, 2006; LOPES et al., 2010). Vale salientar que boa parte destas 

plantas são aromáticas, nas quais encontram-se os óleos essenciais, que são constituintes 

orgânicos complexos e voláteis que contribuem para o sabor e a fragrância presentes em 

muitos vegetais (TISSERAND e BALACS, 1995). Esses óleos tem sido bastante utilizados na 

aromaterapia e, portanto, são considerados produtos com grande potencial terapêutico e 

farmacológico (EDRIS, 2007).  

Os óleos essenciais apresentam-se como misturas de centenas de compostos em 

diferentes proporções, sendo a maioria constituída por monoterpenos (SANGWAN et al., 

2001). Estes tem apresentado diversas propriedades farmacológicas, inclusive sobre o sistema 

cardiovascular. Estudos mostram que diferentes monoterpenos são capazes de promover, 

entre outras ações, hipotensão, vasorelaxamento e diminuição da frequência cardíaca 

(SANTOS et al., 2011). 
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Dentre os compostos monoterpênicos que tem apresentado efeito vasorelaxante e anti-

hipertensivo, pode-se citar o linalol (ANJOS et al., 2013). Este óleo é um composto alcoólico 

acíclico encontrado em diversas espécies aromáticas e, por apresentar um centro quiral, pode 

ser biossintetizado pelas plantas na forma de enantiômero, (+)-linalol ou (-)-linalol, ou na sua 

forma racêmica, (±)-linalol (LETIZIA et al., 2003; SUGAWARA et al., 2000). 

Os enantiômeros de drogas quirais são frequentemente caracterizados por 

apresentarem diferentes efeitos farmacológicos (LIMA, 1997). Diante disso, a avaliação da 

atividade dos isômeros puros tem tornado-se importante na descoberta de novas drogas com 

melhor potencial terapêutico e menor índice de efeitos colaterais (BERMUDEZ
 

e 

BARRAGAT, 1996; FERREIRA et al., 1998; SANTOS, 2008). 

Assim, perante a necessidade da descoberta de novas alternativas farmacológicas para 

o tratamento da hipertensão arterial aliada aos resultados promissores obtidos com a forma 

racêmica do linalol sobre o sistema cardiovascular, a realização de um estudo comparativo do 

efeito vasorelaxante dos seus isômeros, (+)-linalol e (-)-linalol, em artéria mesentérica 

superior de rato, é justificável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

2 Revisão da Literatura 

 

 

2.1 Hipertensão arterial 

 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica de origem multifatorial 

caracterizada pela elevação sustentada da pressão arterial (PA) e configura-se como um 

importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE HIPERTENSÃO, 2010). 

A HAS tem sido avaliada como um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) que tem representado cerca de um terço 

das 17 milhões das mortes estimadas anualmente (OMS, 2008). No Brasil, em 2010, o 

número de óbitos por doenças do aparelho circulatório totalizou em torno de 326.37 e foram 

registradas mais de 131.809 internações no SUS por doenças hipertensivas desencadeando 

elevados custos com a saúde pública (DATASUS, 2010). 

Por conta disso, a hipertensão deve ser tratada através de medidas de controle que 

visem à prevenção de complicações advindas da elevação da PA (HEYDE e HEYDE, 2004; 

OMS, 2013). Os medicamentos utilizados para o tratamento da HAS são classificados em 

diuréticos, antagonistas adrenérgicos, antagonistas do sistema renina-angiotensina, 

bloqueadores de canais para cálcio e vasodilatadores diretos (HARDMAN et al., 2003); e, 

entre as novas classes de medicamentos podem ser citados, os  inibidores diretos da renina, 

antagonistas do receptor da endotelina e bloqueadores β-1 seletivos (BORTOLOTTO E 

MALACHIAS, 2009).  

Porém, alguns fármacos pertencentes a esses diferentes grupos de drogas tem 

apresentado significativos efeitos colaterais, tais como, hiperuricemia, hiperpotassemia, 

hipotensão postural, tosse seca, impotência sexual, broncoespasmo, bradicardia excessiva, 

astenia, insônia, depressão, taquicardia reflexa e retenção hídrica (ANDRADE et al., 2002; 

FUCHS e WANNAMACHER, 1998; HARDMAN et al., 2003; KOSTIS et al., 2005). 

Um estudo feito por Andrade et al. (2002) mostrou que os efeitos colaterais e o 

elevado custo dos medicamentos se posicionam entre as principais causas de não adesão ao 

tratamento anti-hipertensivo. Assim, torna-se imprescindível a descoberta de novos fármacos 
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que possam apresentar potencial para a produção de novos medicamentos que sejam mais 

seguros, eficazes e de menor custo. Esta descoberta pode ser iniciada avaliando-se a atividade 

de substâncias presentes em plantas utilizadas popularmente para o tratamento da hipertensão. 

 

 

2.2 Plantas medicinais 

 

As plantas medicinais tem sido utilizadas como ferramenta terapêutica no combate a 

efermidades e patologias desde o início dos tempos. A partir do uso de determinadas ervas, o 

homem foi observando, ao longo dos anos, suas propriedades úteis ou nocivas e, assim, o 

conhecimento empírico foi tornando-se o principal meio de informação utilizado por essa 

prática milenar (DORTA, 1988; MUKHERJEE et al., 2010).   

Nas últimas décadas, houve um aumento significativo no interesse da população pelas 

plantas medicinais (SILVEIRA et al., 2008). A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

reconhece que uma parte da população tem utilizado a medicina tradicional como alternativa 

terapêutica no tratamento de diversas doenças (ALVES e SILVA, 2002). Diante deste 

crescente uso de preparações terapêuticas à base de plantas, torna-se importante ater o 

conhecimento científico das suas propriedades farmacológicas e toxicológicas (FIRMO et al., 

2011).  

Dentro deste contexto, as plantas medicinais tem contribuído para a obtenção de vários 

fármacos amplamente utilizados na prática clínica. Nos anos 90, estudos visando a busca de 

medicamentos de origem vegetal tiveram um aumento significativo, inclusive no Brasil, que é 

um país dotado de grande parte da biodiversidade. Mas apesar desta busca ter crescido 

consideravelmente, a grande maioria das espécies existentes na flora brasileira ainda 

permanece sem estudo farmacológico (CORRÊA JÚNIOR et al., 2006; PINTO et al., 2002). 

O potencial curativo apresentado pelas plantas medicinais deve-se a compostos 

complexos (metabólitos) que são sintetizados pelo próprio vegetal a partir de substâncias 

simples (MACIEL et al., 2002). Assim, pesquisadores tem isolado e identificado diversas 

substâncias que se tornaram instrumentos valiosos para a descoberta de novas drogas mais 

eficazes e seguras (NETO e CAETANO, 2005).  
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As plantas aromáticas tem ostentado um papel de destaque dentro do contexto do uso 

efetivo de plantas medicinais. Dentre as substâncias produzidas por elas, destacam-se os óleos 

essenciais. No Brasil, o investimento em estudos com essa classe de compostos tem 

contribuído para a descoberta de diferentes óleos com grande importância nas indústrias de 

medicamentos, cosméticos, e alimentos (CRAVEIRO, 1981; OKUNADE, 2002).  

 

 

2.3 Óleos essenciais e monoterpenos 

 

Os óleos essenciais são compostos naturais, voláteis e complexos que tem sido 

descritos como produtos que apresentam um grande potencial terapêutico e farmacológico 

(EDRIS, 2007). São substâncias geralmente incolores, de sabor ácido e picante e, por 

apresentar instabilidade, podem ser sensíveis à luz, ao calor e à umidade (VITTI e BRITO, 

2003). Esses óleos, produzidos por estruturas secretoras especializadas presentes nas plantas, 

tais como, canais oleíferos, pêlos glandulares e células parenquimáticas diferenciadas, podem 

ser estocados nas flores, folhas, cascas do caule, raízes, rizomas, frutos e sementes. Portanto, a 

extração dos óleos essenciais pode utilizar diferentes partes das plantas aromáticas e, 

geralmente, é realizada por meio da destilação por arraste com vapor d’água (SIMÕES e 

SPITZER, 1999). 

Dentre as atividades biológicas e farmacológicas apresentadas pelos óleos essenciais, 

destacam-se os efeitos antioxidante (WANNES et al., 2010), larvicida (RAJKUMAR e 

JEBANESAN, 2010), anti-inflamatório e analgésico (MENDES et al., 2010), 

anticonvulsivante (DE SOUSA et al., 2011), antitumoral (SILVA et al., 2008), antimicrobiano 

(OLIVEIRA et al., 2006), ansiolítico (ALMEIDA et al., 2004), vasorelaxante e hipotensor 

(MOREIRA, et al., 2010; SANTOS et al., 2007).  

Os óleos essenciais apresentam-se como uma mistura de diversas classes de 

compostos, sendo a maioria constituída por derivados de terpenóides e fenilpropanóides 

(SIMÕES et al., 2007). Os terpenóides são hidrocarbonetos que tem como unidade básica o 2-

metil-1,3-butadieno, mais conhecido como isopreno, (C5H8)n e, de acordo com o número de 

unidades isoprênicas presentes, são classificados em hemiterpenos (C5H8, 1 unidade), 

monoterpenos (C10, 2 unidades), sesquiterpenos (C15, 3 unidades), diterpenos (C20, 4 
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unidades), triterpenos (C30, 6 unidades), tetraterpenos (C40, 8 unidades) e politerpenos (Cn>40, 

mais de 8 unidades) (SIMÕES e SPITZER, 1999). 

Os monoterpenos correspondem a cerca de 90% dos óleos essenciais. Eles podem ser 

subdivididos em acíclicos (geraniol), monocíclicos (α-terpineol) e bicíclicos (α-pineno) 

(SIMÕES et al., 2007). Estudos tem demonstrado que esta classe de terpenos apresenta 

diferentes propriedades farmacológicas, incluindo as atividades antioxidante, antifúngica e 

antimicrobiana (NOMAANI et al., 2013), analgésica (GUIMARÃES et al., 2013) e 

antitumoral (DEB et al., 2011; HOHL, 1996; YURI et al., 2004). Além disso, uma revisão 

feita por Santos et al. (2011), mostrou que muitos monoterpenos apresentam potencial 

terapêutico para a prevenção e o tratamento de doenças cardiovasculares. Dentre os citados 

neste estudo, encontra-se o linalol, que tem apresentado efeito hipotensor e vasorelaxante 

(ANJOS, et al., 2013; MENEZES  et al., 2010).  

 

 

2.4 Linalol  

 

O linalol (3,7-dimetil-1.6-octadien-3-ol) é um álcool monoterpênico acíclico, de 

fómula molecular C10H18O e peso molecular de 154,25 g/mol. Apresenta-se como um líquido 

incolor ou de coloração amarelo pálido e possui fragrância agradável (LETIZIA et al., 2003). 

Este monoterpeno é encontrado naturalmente como componente majoritário de óleos 

essenciais presentes em diferentes plantas aromáticas, como o pau-rosa (Aniba roseadora) 

(ALCÂNTARA et al., 2010), o mangericão (Ocimum. Basilicum) (ROSADO et al., 2011),  a 

erva-cidreira (Lippia alba) (LORENZO et al., 2001) e o coentro (Coriandrum sativum) 

(DIAS, 2011). 

O linalol tem sido bastante utilizado nas indústrias de cosméticos, aromatizantes e 

perfumes. Pode ser encontrado em perfumes finos, shampoos, sabonetes e outros produtos de 

higiene pessoal (LETIZIA et al., 2003). Além disso, estudos tem demonstrado diversas 

atividades farmacológicas deste óleo, incluindo atividade antimicrobiana (PARK et al., 2012; 

ALVIANO et al., 2005), antifúngica (GIORDANI et al., 2004), antigiardal (ALMEIDA et al., 

2007), antitripanossomal (SANTORO et al., 2007), anti-inflamatória (HUO et al., 2013; 

PEANA et al., 2002), antidepressiva (GUZMÁN-GUTIÉRREZ  et al., 2012), sedativa 
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(ELISABETSKY et al., 1995), anticonvulsivante (ELISABETSKY et al., 1999), 

vasorelaxante e hipotensora (ANJOS et al., 2013; MENEZES et al., 2010).  

O linalol, por apresentar um centro quiral, pode ser biosintetizado por alguns vegetais 

na forma racêmica, (±)-linalol, ou na forma de enantiômeros, (+)-linalol ou (-)-linalol (Fig.1).  

 

Figura 1: Estruturas químicas do (-)-linalol (A) e do (+)-linalol (B). 

 

 

2.5 Fenômeno da quiralidade 

 

Os compostos quirais são aqueles que apresentam o átomo de carbono ligado a quatro 

diferentes grupos funcionais. Este fenômeno permite a formação de enantiômeros, que são, na 

verdade, moléculas que apresentam a mesma fórmula, são compostas pelos mesmos átomos, 

se caracterizam por apresentarem imagens especulares umas das outras que não se sobrepõem 

e, além disso, se diferenciam pela sua interação com a luz polarizada. Ao desviar a luz 

polarizada para a direita recebem a denominação de dextrógiros, representados por (+), e se o 

giro for para a esquerda, são chamados de levógiros, representados por (-). O composto 

racêmico apresenta uma mistura equimolar de dois enantiômeros e são representados por (±) 

(BRUICE, 2006; ELIEL e WILLEN, 1993; SOLOMONS e FRYHLE, 2001).  

Os enantiômeros apresentam diferença de afinidade em suas ligações com o receptor, 

o que pode levar a atividades biológicas distintas e, portanto, estudos tem sido desenvolvidos 

para determinar os efeitos farmacológicos de enantiômeros isolados de drogas quirais 

buscando avaliar sua maior eficácia e segurança perante o composto racêmico (PINTO, 

2005). O conhecimento sobre a atividade de enantiômeros isolados passou a ter importância 

A B 
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na década de 60, quando mulheres grávidas fizeram uso da talidomida na forma racêmica e 

muitos recém-nascidos apresentaram graves deficiências. Posteriormente, descobriu-se que 

apenas o isômero (+) possui efeito analgésico e sedativo, enquanto o outro, (-), apresenta 

teratogenicidade (PINTO, 2005).  

Como pode-se observar na tabela 1, além da talidomida, muitos fármacos quirais tem 

apresentado diferenças entre as atividades dos seus enantiômeros. Como, por exemplo, a 

estrona, um hormônio estrogênico; o ibuprofeno, um antiinflamatório não esteroidal; a 

metildopa, um anti-hipertensivo e a penicilina, um antibiótico, que apresentam um 

enantiômero ativo, enquanto o outro é inativo (LIMA, 1997; SOLOMONS e FRYHLE, 

2001). O antidepressivo citalopram possui o enantiômero puro (+), denominado escitalopram, 

muito mais potente que seu racemato (BAUMANN e ZULLINO, 2002; BURKE e 

KRATOCHVIL, 2002; PINTO, 2005). No caso da prometazina, os seus enantiômeros tem 

apresentado propriedades anti-histamínica e toxicidade semelhantes (NOEL et al., 2004). E o 

propoxifeno cuja forma levógira apresenta um efeito antitussígeno, e a dextrógira, um efeito 

analgésico (HYNECK et al., 1990). 

 

Tabela 1: Variações das atividades dos enantiômeros de diferentes fármacos quirais. 

Enantiômero 1  Enantiômero 2 Exemplos 

Ativo  
Mesma atividade do seu 

enantiômero correspondente  
Prometazina (anti-histamínico)  

Ativo Atividade diferente 

Propoxifeno (forma (+): ação 

analgésica / forma (-): efeito 

antitussígeno) 

Ativo  Mesma atividade, porém mais fraca  Citalopram (antidepressivo)  

Ativo  Nenhuma atividade  

Metildopa (anti-hipertensivo)  

Estrona (estrogênio) 

Ibuprofeno (anti-inflamatório) 

Penicilina (antibiótico) 

Ativo  
Ativo, com efeitos colaterais 

diferentes  

Talidomida 

(sedativo/teratogênico)  
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Um estudo desenvolvido por Höferl et al., (2006), mostrou que os isômeros do linalol 

podem apresentar efeitos opostos sobre o sistema cardiovascular, onde o (+)-linalol 

apresentou um efeito estimulante, e o (-)-linalol um efeito depressor. Além disso, a atividade 

anticonvulsivante e ansiolítica apresentada pela forma racêmica do linalol tem sido atribuída, 

principalmente, ao seu enantiômero (-)-linalol (DE SOUSA et al., 2010, SANTOS, 2008). 

 Assim, diante da atividade vasorelaxante apresentada pelo linalol na sua forma 

racêmica (ANJOS et al., 2013), seria interessante avaliar se este mesmo efeito possa ser 

encontrado em seus enantiômeros isolados, a fim fornecer bases científicas para uma possível 

utilização de um dos isômeros do linalol no desenvolvimento de um fitofármaco para o 

tratamento da HAS. 

 

 

2.6. Hemodinâmica da pressão arterial 

 

É sabido que a magnitude da PA depende do débito cardíaco (DC) e da resistência 

vascular periférica (RVP), uma vez que a PA pode ser calculada pelo produto dessas duas 

variáveis hemodinâmicas (PA = DC x RVP). Desta forma, elevações do DC e/ou da RVP 

resultam no aumento dos níveis de PA (OIGMAN, 1987).  

O DC consiste no volume de sangue expelido pelo coração por minuto e depende da 

frequência cardíaca (FC) e do volume sanguíneo (VS). Em condições normais, o DC é 

controlado, quase totalmente, pelos fatores periféricos que determinam o retorno venoso, uma 

vez que a quantidade de sangue que flui para o coração determina a sua FC (Lei de Frank-

Starling) (GUYTON e HALL, 2011). 

A RVP, que consiste na resistência dos vasos à circulação do sangue, é determinada, 

principalmente, pelo tamanho da luz das arteríolas e, portanto, depende da espessura da 

parede arteriolar e dos efeitos causados por estímulos neuronais e humorais que podem causar 

vasoconstrição e vasodilatação. O balanço entre esses estímulos determina o tônus vascular 

que corresponde ao grau de contração sustentada do sistema vascular (GUYTON e HALL, 

2011; PAIVA e FARIAS, 2005; ROBBINS et al., 1996).  

O endotélio desempenha um papel crucial na regulação do tônus vascular por controlar 

as respostas vasculares locais liberando substâncias vasodilatadoras e/ou vasoconstritoras, em 
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resposta a alterações no fluxo sanguíneo e a agentes vasoativos circulantes (FURCHGOTT, 

1984; ROBBINS et al., 1996).  

 

 

2.7 Endotélio vascular 

 

O endotélio compreende a camada interna dos vasos que permanece em contato direto 

com o sangue e é formado por uma monocamada de células endoteliais (GUYTON e HALL, 

2011). As células endoteliais liberam mediadores que podem promover vasodilatação ou 

vasoconstrição. Em condições fisiológicas normais, há um equilíbrio entre a liberação desses 

mediadores, porém a produção das substâncias relaxantes sobrepujam os efeitos dos agentes 

contraturantes. Em diferentes condições patológicas, como na hipertensão, este equilíbrio é 

alterado e ocorre uma atenuação dos efeitos vasodilatadores derivados do endotélio. Este 

evento é conhecido por disfunção endotelial (CARVALHO et al., 2001). 

Os vasoconstritores liberados pelo endotélio mais conhecidos são o ânion superóxido 

(VANHOUTTE e KATUSIC, 1988), a endotelina I (YANAGISAWA et al., 1988), a 

angiotensina II (VELTMAR et al., 1991) e alguns metabólitos derivados do ácido 

araquidônico (AA), como o tromboxano (TXA2) (MILLER e VANHOUTTE, 1985). E os três 

mediadores principais responsáveis pelo vasorelaxamento do músculo liso vascular liberados 

pelo endotélio são: a prostaciclina (PGI2) (MONCADA et al., 1976), o fator hiperpolarizante 

derivado do endotélio (FHDE) (FELETOU e VANHOUTTE, 1988) e o óxido nítrico (NO) 

(FURCHGOTT, 1983).  

 

 

2.8 Óxido Nítrico 

 

O NO é um gás inorgânico, moderadamente solúvel em água e de meia-vida muito 

curta (de 3 a 60 segundos) (KIECHELE e MALINSKI, 1993). O NO participa de vários 

fenômenos, tais como citotoxicidade mediada pelos macrófagos; inibição da ativação, adesão 

e agregação plaquetária; processo de aprendizado e memória; controle neurogênico da 

broncodilatação e modulação da resistência vascular (CERQUEIRA e YOSHIDA, 2002). 
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Na década de 80, Furchgott e Zawadzki (1980) demonstraram que a ação de alguns 

vasodilatadores, como a acetilcolina (Ach), era totalmente dependente da presença do 

endotélio e envolvia a liberação de um fator relaxante derivado do endotélio (FRDE). Na 

mesma década, foi demonstrado que o FRDE é, na verdade, o óxido nítrico (IGNARRO, 

1987; MONCADA et al., 1988; PALMER et al., 1987). 

A vasodilatação produzida pela Ach é decorrente da estimulação de receptores 

muscarínicos do subtipo M3 localizados nas células endoteliais vasculares. A ocupação destes 

receptores por agonistas resulta no aumento da concentração de cálcio intracelular ([Ca
2+

]i), 

via ativação da via fosfolipase C-inositol 1,4,5-trifosfato (PLC-IP3), que se liga a calmodulina 

(CaM) formando o complexo Ca
2+

-calmodulina (Ca
2+

/CaM). Este, por sua vez, ativa a óxido 

nítrico sintase endotelial (eNOS) que é capaz de sintetizar NO a partir do aminoácido L-

arginina (L-Arg). Uma vez formado, o NO difunde-se para a musculatura lisa onde irá se ligar 

ao ferro do grupo prostético heme da enzima guanilato ciclase solúvel (GCs) que catalisa a 

síntese de guanosina monofosfato cíclica (GMPc) a partir da guanosina trifosfato (GTP) 

(CERQUEIRA e YOSHIDA, 2002) (Fig. 2). 

Figura 2: Representação esquemática do relaxamento via NO-GMPc. M3, 

receptor muscarínico subtipo M3; ↑[Ca
2+

]i, aumento da concentração de cálcio 

intracelular; PLC, fosfolipase C; IP3, inositol 1,4,5-trifosfato; Ca
2+

/CaM, 

complexo cálcio calmodulina; eNOS, óxido nítrico sintase endotelial; L-Arg, 

L-arginina; NO, óxido nítrico; GCs, guanilato ciclase solúvel; GTP, guanosina 

trifosfato; GMPc, guanosina monofosfato cíclica.  
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A GMPc é responsável pelo relaxamento do músculo liso e, consequentemente, pelo 

aumento do diâmetro dos vasos sanguíneos e redução da pressão arterial (MONCADA e 

HIGGS, 1993). São propostos vários mecanismos para explicar a atividade relaxante 

resultante no aumento nos níveis de GMPc induzido pelo NO incluindo, inibição da geração 

de IP3; aumento do sequestro e redução do influxo de Ca
2+

 citossólico; desfosforilação da 

cadeia leve de miosina; ativação de proteínas quinases; estimulação da Ca
2+

-ATPase da 

membrana e abertura de canais para K
+
 (LUCAS et al., 2000; WALDMAN e MURAD, 

1987). 

Alguns trabalhos tem demonstrado que o NO pode agir por uma via independente de 

GMPc que se dá pela ativação direta de canais para K
+
 dependentes de cálcio (BOLOTINA et 

al., 1994; MISTRY e GARLAND, 1998). 

 

2.9 Contração e relaxamento da musculatura lisa vascular 

 

A contração e o relaxamento do músculo liso vascular dependem da concentração 

citoplasmática de cálcio ([Ca
2+

]i). Esta, em condições basais, é de aproximadamente 10
-7

 M 

enquanto que, no meio extracelular, é superior a 10
-3

 M. Deste modo, a diferença entre as 

concentrações de Ca
2+

 em torno da membrana plasmática gera um gradiente eletroquímico 

que favorece o influxo desse íon para o interior da célula através da abertura dos canais para 

cálcio (GUYTON e HALL,2011). 

A contração do músculo liso pode ocorrer por despolarização da membrana celular. 

Este evento é conhecido como acoplamento eletromecânico que decorre da abertura dos 

canais para cálcio operados por voltagem (Cav) presentes na membrana plasmática, em 

resposta a uma despolarização derivada de um estímulo elétrico ou do aumento da 

concentração de potássio no meio extracelular (SOMLYO e SOMLYO, 1968). Além disso, a 

contração também pode ocorrer por um mecanismo que envolve a liberação de cálcio do 

retículo sarcoplasmático (RS) por segundos mensageiros (acoplamento farmacomecânico) 

(REMBOLD, 1996; SOMLYO e SOMLYO, 1968).  

O acoplamento farmacomecânico pode ocorrer em resposta da interação de um 

agonista aos receptores metabotrópicos, acoplados à proteína Gq/11, presentes na membrana 

celular. Esta interação promove a ativação da proteína G, que, por sua vez, ativa a fosfolipase 
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C (PLC) que quebra o fosfatodilinositol 4,5-bifosfato (PIP2), formando os segundos 

mensageiros, inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) e  diacil glicerol (DAG). O IP3 liga-se a ao receptor 

de IP3 (IP3R) presente na membrana do RS, permitindo a liberação de Ca
2+

 dos estoques 

intracelulares e o DAG atua ativando a proteína quinase C (PKC), que promove a abertura dos 

Cav presentes na membrana (GUYTON e HALL, 2011; REMBOLD, 1996; SOMLYO e 

SOMLYO, 1968). Adicionalmente, o ocorre a liberação de Ca
2+

 induzida por Ca
2+

 (CICR), 

por meio dos receptores de rianodina (RyR) presentes na membrana do RS (FLYNN et al., 

2001; WRAY et al., 2005). 

Com o aumento da concentração de Ca
2+

 intracelular, ocorre a ligação do Ca
2+ 

à 

calmodulina, formando o complexo Ca
2+

/CaM. Este ativa a quinase responsável pela 

fosforilação da cadeia leve de miosina (MLCK). Quando a cadeia leve de miosina (MLC) é 

fosforilada, a interação entre a miosina e a actina é permitida, e, por conseguinte, a contração 

ocorre (Fig. 3) (HARTSHORNE, 1987; WEBB, 2003).  

Figura 3: Representação esquemática da contração do músculo liso. PLC, fosfolipase 

C; PIP2, fosfatidilinositol 4,5-bifosfato; IP3, inositol 1,4,5-trifosfato; IP3R, receptor para 

inositol 1,4,5-trifosfato; CICR, liberação de cálcio induzida por cálcio; RyR, receptor de 

rianodina; RS, retículo sarcoplasmático; DAG, diacilglicerol; PKC, proteína quinase C; 

Cav, canal para cálcio sensível à voltagem; ↑[Ca
2+

]i, aumento da concentração de cálcio 

intracelular; CaM, calmodulina; MLCK, quinase da cadeia leve de miosina.  
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Em contrapartida, estudos têm demonstrado que a célula muscular lisa pode ser capaz 

de produzir tensão pelo aumento da fosforilação da MLC em níveis muito baixos de Ca
2+

 por 

um mecanismo conhecido como sensibilização ao Ca
2+

. Este fenômeno tem como principal 

fator a inibição da fosfatase da miosina, que é a enzima responsável por desfosforilar a MLC 

(KUBOTA et al., 1992; SOMLYO e SOMLYO, 2000). Acredita-se que esta inibição se dê 

pela ação da Rho quinase A (RhoA) que pode ser ativada pela ligação de agonistas a 

receptores acoplados a proteína G, através do fator de troca do nucleotídeo Rho-guanina 

(HILGERS e WEBB, 2005; SOLARO, 2000) (Fig. 4). 

Figura 4: Representação esquemática do mecanismo de sensibilização ao Ca
2+

 do músculo 
liso. Ca

2+
/CaM, complexo cálcio calmodulina; MLC, cadeia leve de miosina; GDP, 

guanosina difosfato; GTP, guanosina trifosfato.  

 

O relaxamento do músculo liso envolve a redução da concentração de cálcio 

intracelular e, portanto, pode se dá por mecanismos contrários aos da contração. Desta forma, 

o mecanismo eletromecânico do relaxamento muscular abrange a hiperpolarização. O 

aumento da síntese do monofosfato de guanosina cíclica (GMPc) ativa proteínas quinases que 

abrem os canais para K
+
 resultando no efluxo desses íons para o meio extracelular, o que 
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promove a hiperpolarização, o fechamento dos Cav e,consequentemente, a redução da [Ca
2+

i] 

(REMBOLD, 1996). Além disso, a abertura dos canais para K
+
, por ação de diferentes 

agonistas, também pode causar hiperpolarização seguida do relaxamento da musculatura lisa 

(EDWARDS e WESTON, 1990).  

Já os mecanismos de relaxamento envolvidos no acoplamento farmacomecânico 

abrangem, o aumento do sequestro e saída de Ca
2+

 pelo acréscimo da atividade da Ca
2+

-

ATPase; a diminuição da formação de IP3; e a diminuição da [Ca
2+

i] por estimulação do 

trocador Na
+
/Ca

2+
 e pela ação do GMPc (NIE e MENG, 2006). A redução da [Ca

2+
]i desfaz o 

complexo Ca
2+

/CaM, inativando a MLCK e ativando a fosfatase da miosina, que é a enzima 

responsável por desfosforilar a MLC, resultando, desta forma, no relaxamento muscular 

(HARTSHORNE, 1987; WEBB, 2003). 
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3 Objetivos 

 

3.1 Geral 

 

Avaliar o efeito vasorelaxante dos isômeros (+)-linalol e (-)-linalol em artéria 

mesentérica superior de rato. 

 

 

3.2 Específicos 

 

 Caracterizar os efeitos do (+) e do (-)-linalol sobre a reatividade vascular em artéria 

mesentérica superior isolada de rato; 

 

 Buscar elucidar o mecanismo de ação envolvido no efeito induzido pelo (-)-linalol, 
avaliando: 

 

– O papel do endotélio vascular; 

 

– O envolvimento dos receptores muscarínicos; 

 

–  A participação do óxido nítrico; 

 

– O envolvimento dos canais para Ca
2+

 e K
+
; 

 

– A sensibilização dos elementos contráteis ao Ca
2+ 

na musculatura lisa vascular. 
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4 Material e Métodos 

 

 

4.1 Animais 

 

Foram utilizados 30 ratos Wistar machos (Rattus norvegicus) (Fig. 5), pesando entre 

200 e 300 g, provenientes do Biotério Central da Universidade Federal de Sergipe (UFS), e 

mantidos sob condições ambientais de temperatura e ciclo claro-escuro de 12 horas (6 - 18 

horas), tendo livre acesso à alimentação e água. Todos os procedimentos descritos neste 

trabalho foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da 

Universidade Federal de Sergipe (CEPA/UFS) sob o número de protocolo 16/08, e estavam 

de acordo com o Guia para o Cuidado e Uso de Animais de Laboratório publicado pelo US 

National Institute of Health (NIH publicação 85-23, revisado em 1996). A declaração de 

aprovação do CEPA encontra-se em anexo. 

Figura 5: Rato Wistar (fonte: MAYNARD, 2011). 

 

 

4.2 Drogas 

 

Durante a realização dos experimentos foram utilizadas as seguintes drogas: (+)- 

linalol (gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Damião Pergentino de Sousa, Departamento de 
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Farmácia/UFS) e (-)-linalol (PUREZA 95%, LOTE: BCBF7157) cloridrato de L (-) 

fenilefrina (FEN), sulfato de atropina, acetilcolina (ACh), N
G
-nitro L-arginina metil éster (L-

NAME), tetraetilamônio (TEA), hidroxocobalamina (HDX) e ortovanadato de sódio 

(Na3VO4), todas obtidas da Sigma. Para a preparação das soluções estoques, as drogas foram 

dissolvidas em água destilada e mantidas a 0 ºC e quando necessário, foram diluídas em água 

destilada para concentrações desejadas. O (+)- e o (-)-linalol foram preparados a cada 

experimento, por meio da dissolução em uma mistura tyrode/cremofor (0,1% v/v). 

 

 

4.3 Soluções nutritivas 

 

Para a preparação das soluções nutritivas foram utilizadas as seguintes substâncias: 

cloreto de sódio (NaCl), cloreto de potássio (KCl), cloreto de Ca
2+

 di-hidratado (CaCl2.2H2O), 

cloreto de magnésio hexa-hidratado (MgCl2.6H2O), bicarbonato de sódio (NaHCO3), fosfato 

de sódio mono-hidratado (NaH2PO4), todos da Vetec, e glicose (C6H12O6), da Qeel. 

 Nas soluções despolarizantes de Tyrode com cloreto de potássio a 80 mM e a 60 mM, 

a concentração de Na
+
 foi equimolarmente substituída por K

+
. As tabelas a seguir mostram as 

composições das mesmas. 

 

Tabela 2: Composição e concentrações dos sais da solução de Tyrode para anéis de 

artéria mesentérica. 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 158,3 

KCl 4,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 
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Tabela 3: Composição e concentrações dos sais da solução despolarizante de Tyrode 

com cloreto de potássio a 80 mM (KCl 80). 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 82,3 

KCl 80,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 

 

Tabela 4: Composição e concentrações dos sais da solução despolarizante de Tyrode 

com cloreto de potássio a 60 mM (KCl 60) nominalmente sem cálcio. 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 102,3 

KCl 60,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 

 

 

4.4 Estudo Farmacológico 

 

 

4.4.1 Preparação da artéria mesentérica superior isolada de rato 

 

Os ratos foram previamente anestesiados com éter e eutanasiados por deslocamento 

cervical e dessangramento. Em seguida, a artéria mesentérica superior foi retirada através de 

uma incisão no abdome do animal. Anéis do primeiro segmento da artéria (1 - 2 mm) foram 
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obtidos livres de tecido conjuntivo e adiposo, e foram mantidos em cubas para órgão isolado 

contendo 10 mL de solução nutritiva de Tyrode, pH a 7,4, a 37 ºC, gaseificada com uma 

mistura carbogênica  (95% de O2 e 5% de CO2). Para o registro das contrações isométricas, os 

anéis foram suspensos por linhas de algodão fixadas a transdutores de força (Letica Scientific 

Instruments, TRI 210, Barcelona, Espanha). Estes transdutores estavam conectados a um 

sistema de aquisição de dados de quatro canais constituído por um amplificador de sinais 

(AECAD 0804, AVS, São Paulo-SP, Brasil) e uma interface conversora analógica-digital 

(DATAQ Instruments, DI 148U, Akron – OH, USA) com software (DATAQ Instruments, 

Windaq Lite, Akron – OH, USA). 

 Cada anel foi submetido a uma tensão constante de 0,75 g por um período de, no 

mínimo, 60 minutos. Durante este tempo, a solução nutritiva foi trocada a cada 15 minutos 

para prevenir a interferência de metabólitos (ALTURA e ALTURA, 1970). Os anéis sem 

endotélio funcional foram obtidos mecanicamente através do atrito entre as paredes internas 

do vaso com o auxílio de uma haste de aço introduzida no lúmen (COX et al., 1989).  

A presença ou ausência do endotélio funcional foi verificada pela habilidade da 

acetilcolina (ACh) (10 M), um agonista muscarínico, em relaxar os anéis pré-contraídos com 

fenilefrina (FEN) (10 M), um agonista α1-adrenérgico (Fig. 6). Foram considerados com 

endotélio funcional, os anéis que apresentaram relaxamentos superiores a 75 % sobre a pré-

contração com FEN. Já os anéis com relaxamentos inferiores a 10 %, foram considerados sem 

endotélio funcional (FURCHGOTT e ZAWADZKI, 1980). Anéis com relaxamentos entre 10 

e 75 % foram descartados. Após a verificação do endotélio, as preparações foram lavadas para 

que os valores de tensão retornassem aos valores basais. 

Figura 6: Representação esquemática da verificação da funcionalidade do endotélio em anéis 

de artéria mesentérica superior de rato; LB, linha de base; Fen, fenilefrina; Ach, acetilcolina. 

A – anéis com endotélio funcional, B – anéis sem endotélio funcional. 

A B 
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4.4.2 Protocolos experimentais 

 

 

4.4.2.1 Caracterização do efeito do (+) e do (-)-linalol sobre a reatividade vascular 

em artéria mesentérica superior isolada de rato 

 

Após o período de estabilização e a verificação da presença do endotélio funcional, os 

anéis foram pré-contraídos com FEN (10 µM) e sobre a fase tônica desta contração foram 

adicionadas à cuba, concentrações crescentes e cumulativas do (+)-linalol (10
-7

 – 10
-3

 M), (-)-

linalol (10
-7

 – 10
-3

 M) e cremofor (veículo) (10
-7

 – 10
-3

 M) para obtenção das curvas 

concentração-resposta.  

 

 

4.4.2.2 Avaliação do papel do endotélio vascular nas respostas induzidas pelo (-)-

linalol 

 

Após o período de estabilização e a verificação da ausência do endotélio funcional, os 

anéis foram pré-contraídos com FEN (10 µM) e sobre a fase tônica desta contração, foram 

adicionadas à cuba, concentrações crescentes e cumulativas do (-)-linalol (10
-7

 – 10
-3

 M). A 

curva concentração-resposta para esta condição experimental foi comparada com a curva para 

o (-)-linalol em anéis com endotélio funcional. 

 

 

4.4.2.3 Avaliação da participação de receptores muscarínicos e NO nas respostas 

induzidas pelo (-)-linalol 

 

Um possível efeito do (-)-linalol sobre os receptores muscarínicos foi investigado 

construindo curvas concentração-resposta para o (-)-linalol (10
-7

 – 10
-3

 M) em anéis, com 

endotélio funcional, pré-incubados por 30 minutos com atropina (10
-8

 M), um antagonista 

não-seletivo dos receptores muscarínicos (MITCHELSON, 1984). A curva concentração-
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resposta para esta condição experimental foi comparada com a curva para o (-)-linalol em 

anéis com endotélio funcional. 

A fim de avaliar se o efeito, dependente do endotélio, induzido pelo (-)-linalol 

envolvia a participação de NO, foram feitos experimentos em que os anéis foram pré-

incubados por 30 minutos com L-NAME (10
-4

 M), um inibidor da síntese do NO 

(MONCADA e HIGGS, 1993) ou com hidroxocobalamina (30 µM), um sequestrador de NO 

(KRUSZYNA, et al., 1998). As curvas concentração-resposta para estas condições 

experimentais foram comparadas com a curva para o (-)-linalol em anéis com endotélio 

funcional. 

 

 

4.4.2.4 Avaliação da participação dos canais para Ca
2+

 nas respostas induzidas pelo 

(-)-linalol 

 

Um possível efeito do (-)-linalol sobre os canais para Ca
2+

 foi investigado pela 

capacidade do (-)-linalol (10
-7

 – 10
-3

 M) em relaxar anéis sem endotélio funcional e pré-

contraídos com KCl 80 mM (tabela 2). Neste protocolo, o meio nutritivo de Tyrode foi 

trocado por uma solução com elevada concentração de potássio (KCl 80) que promove 

despolarização da membrana plasmática e consequente ativação dos canais para cálcio 

sensíveis à voltagem (Cav), resultando no influxo de íons Ca
2+

 para o interior da célula e na 

contração muscular (REMBOLD, 1996; SAKAMOTO et al., 2003).  

Avaliou-se também o efeito do (-)-linalol sobre o influxo de Ca
2+

 através dos canais 

para cálcio sensíveis à voltagem, em contrações induzidas por cloreto de cálcio (CaCl2). Neste 

protocolo, curvas concentração-resposta foram obtidas para concentrações crescentes e 

cumulativas de CaCl2 (10
-7

 – 3 x 10
-2 

M) em anéis sem endotélio funcional mantidos em 

solução de Tyrode com KCl a 60 mM (KCl 60) nominalmente sem Ca
2+

 (tabela 3) antes e 

depois da pré-incubação com (-)-linalol (3 x 10
-4

, 10
-3 

ou 3 x 10
-3

 M). As curvas obtidas na 

presença e na ausência de (-)-linalol foram comparadas. 
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4.4.2.5 Avaliação do envolvimento da sensibilização da maquinaria contrátil da 

musculatura lisa nas respostas induzidas pelo (-)-linalol 

 

Um possível efeito do (-)-linalol sobre a maquinaria contrátil da musculatura lisa foi 

investigado construindo curvas concentração-resposta para concentrações crescentes e 

cumulativas de Na3VO4 (10
-5

 – 3 x 10
-2 

M), um inibidor da tirosina fosfatase (Di SALVO et 

al., 1993; MORI e TSUSHIMA, 2004), em anéis sem endotélio funcional antes e depois da 

pré-incubação com (-)-linalol (3 x 10
-4

, 10
-3

, 3 x 10
-3

 ou 10
-2

 M). As curvas obtidas na 

presença e na ausência de (-)-linalol foram comparadas. 

 

 

4.4.2.6 Avaliação da participação dos canais para potássio nas respostas induzidas 

pelo (-)-linalol 

 

Um possível efeito do (-)-linalol sobre os canais para K
+
 foi investigado construindo 

curvas concentração-resposta para o (-)-linalol (10
-7

 – 10
-3

 M) em anéis sem endotélio 

funcional pré-incubados com 1 mM de TEA, um bloqueador não seletivo de canais para K
+
 

(COOK, 1989). A curva para esta condição experimental foi comparada com a obtida em 

anéis sem endotélio funcional. 

 

 

4.5 Análise Estatística 

 

Os valores foram expressos como a média + erro padrão da média (e.p.m.). Quando 

necessário, foram utilizados o teste t de Student (não-pareado) e a análise de variância 

(ANOVA) de uma ou duas vias seguida do pós-teste de Bonferroni para avaliar a 

significância das diferenças entre as médias. Em todos estes procedimentos foi utilizado o 

programa estatístico GraphPad Prism versão 3.02. 
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5 Resultados e discussão 

 

O linalol é um monoterpeno que pode ser encontrado como composto majoritário de 

óleos essenciais de diversas plantas, tais como: Aniba roseadora (ALCÂNTARA et al., 

2010), Ocimum Basilicum (ROSADO et al., 2011), Coriandrum sativum (DIAS, 2011) e 

Lippia alba (LORENZO et al., 2001). Esta última planta, conhecida como erva-cidreira, tem 

sido utilizada pela população brasileira para o controle e a prevenção de doenças, incluindo a 

hipertensão (PÉRTILE, 2007). 

Estudos realizados em nosso laboratório demonstraram que a mistura racêmica do 

linalol apresenta um efeito hipotensor e vasorelaxante (ANJOS et al., 2013). Este óleo pode 

ser biosintetizado pelas plantas na forma racêmica, que é representada por (±)-linalol, ou na 

forma de enantiômeros, (+)- linalol ou (-)-linalol (LETIZIA et al., 2003).  

É sabido que muitos compostos racêmicos tem seu efeito decorrente de um ou da 

associação entre seus enantiômeros, diante disso, estudos tem sido desenvolvidos no intuito 

de isolar e identificar isômeros puros que possam apresentar um melhor efeito terapêutico 

(SANTOS, 2008).  

Desta forma, o efeito vasorelaxante dos enantiômeros (+) e (-)-linalol foi avaliado 

através de experimentos in vitro, em artéria mesentérica superior de rato, que, por ser um vaso 

de pequeno calibre, pode apresentar resistência ao fluxo sanguíneo implicando na regulação 

do débito sanguíneo e na pressão capilar e, consequentemente, pode refletir variações na 

resistência periférica total e promover alterações na PA (FOLKOW, 1979; MULVANY e 

AALKJAER, 1990). 

A figura 7 mostra o efeito vasorelaxante induzido pelos enantiômeros (+) e (-)-linalol 

em anéis de artéria mesentérica superior de rato, com endotélio funcional e pré-contraídos 

com FEN. Como pode ser observado, ambos foram capazes de induzir vasorelaxamento 

dependente da concentração, que não foi apresentado pelo veículo. Além disso, o (+)-linalol 

apresentou um efeito menos significativo (Emáx = 41 ± 3 %; n = 4) quando comparado ao 

induzido pelo (-)-linalol (Emáx = 75 ± 3 %; n = 6).  
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Figura 7: Curvas concentração-resposta para o (+)-linalol (10
-7

 – 10
-3

 M, n = 4) e (-)-linalol 

(10
-7

 – 10
-3

 M, n = 6) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com endotélio 

funcional, pré-contraídos com FEN (10 µM). Os valores foram expressos como média ± 

e.p.m. Os dados foram analisados por ANOVA de duas vias seguido pelo pós-teste de 

Bonferroni. ** p < 0,01; *** p < 0,001 vs veículo. 

 

 

 

Em um estudo feito por Anjos e colaboradores (2013), a porcentagem de efeito 

máximo do vasorelaxamento induzido pela forma racêmica do linalol foi em torno de 115 %  

na concentração de 1,9 x 10
-3

 M (ANJOS et al., 2013). Como pode-se observar na figura 8, o 

(-)-linalol foi o enantiômero que apresentou uma porcentagem de efeito máximo, na 

concentração de 10
-3

 M, maior que o (+)-linalol, embora esta não seja equivalente àquela 

apresentada pela forma racêmica. Mesmo assim, diante dos resultados apresentados até então, 

boa parte do efeito vasorelaxante induzido pela forma racêmica pode ser atribuída ao 

enantiômero (-)-linalol.  

Tal evento corrobora os achados onde apenas um isômero é responsável pelo efeito ou 

por grande parte deste apresentado pelo composto racêmico. Um estudo psicofarmacológico 

comparativo entre as três formas do linalol em camudongos desenvolvido por Santos (2008), 
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por exemplo, demonstrou que os efeitos ansiolítico e anticonvulsivante apresentados pelo (±)-

linalol estão relacionados, principalmente, ao seu enantiômero (-)-linalol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Efeito máximo do vasorelaxamento induzido pelo (+) e (-)-linalol, em anéis de 

artéria mesentérica superior de rato pré-contraídos com FEN (10 µM). Foi utilizado o teste t 

de student, **p < 0,001 vs (-)-linalol. 

 

 

Por ter apresentado uma porcentagem de efeito máximo mais próxima daquela 

induzida pelo composto racêmico, o presente trabalho buscou investigar então, o mecanismo 

de ação envolvido no efeito vasorelaxante induzido pelo (-)-linalol.  

Primeiramente, avaliou-se a participação do endotélio neste efeito, uma vez que dados 

da literatura demonstram que o endotélio, presente na túnica íntima dos vasos sanguíneos, é 

um importante regulador do tônus vascular por liberar substâncias que agem nas células 

musculares lisas que podem causar vasoconstrição ou vasodilatação (CARVALHO et al., 

2001). As substâncias derivadas do endotélio responsáveis pela vasodilatação são o NO, o 

fator hiperpolarizante derivado do endotélio (FHDE) e produtos derivados da ativação da 

ciclo-oxigenase (COX), tal como as prostaciclinas (PGI2) e o tromboxano (TXA2) 

(FURCHGOTT e ZAWADZKI, 1980; MONCADA et al., 1988). 

Assim, como pode-se observar na figura 9, em anéis sem endotélio funcional pré-

contraídos com FEN, o (-)-linalol foi capaz de induzir vasorelaxamento, dependente da 

concentração, que foi significativamente menor que aquele obtido em anéis com endotélio 
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funcional (Emáx = 55 ± 1,5 %; n = 5, versus Emáx = 75 ± 3 %; n = 6), sugerindo que o 

endotélio, ao menos em parte, parece ser importante para a expressão deste efeito. Desta 

maneira, buscamos destrinchar quais vias dependentes do endotélio podem estar envolvidas 

neste efeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Curvas concentração-resposta para o (-)-linalol (10
-7

 – 10
-3

 M) em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato com (n = 6) e sem endotélio funcional (n = 5), pré-

contraídos com FEN (10 µM). Os valores foram expressos como média ± e.p.m. Os dados 

foram analisados por ANOVA de duas vias seguido pelo pós-teste de Bonferroni. * p < 0,05; 

p < 0,01 e *** p< 0,001 vs com endotélio. 

 

 

Na década de 80, Furchgott e Zawadzki (1980) demonstraram que o NO é o principal 

fator relaxante derivado do endotélio. Este, em condições fisiológicas normais, é liberado, 

continuamente, nos vasos sanguíneos de resistência, mantendo assim o tônus vasodilatador e 

desta forma, contribuindo para a manutenção do controle fisiológico da pressão arterial 

(CERQUEIRA e YOSHIDA, 2002). 

O NO pode ser formado a partir da ativação de receptores muscarínicos do tipo M3 

presentes no endotélio. Quando ativados, promovem o aumento dos níveis de Ca
2+

 na célula 

endotelial formando o complexo Ca
2+

- calmodulina (Ca
2+

/CaM). Este, por sua vez, ativa a 

óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) que catalisa a síntese do NO a partir da L-arginina. 

234567

0

25

50

75

100

Com endotélio

Sem endotélio

*
*

***

**

- Log [(-) Linalol] M

%
 d

e
 r

e
la

x
a
m

e
n

to



45 

 

 

 

Uma vez formado, este gás se difunde para a célula muscular lisa, onde ativa a ciclase da 

guanilil solúvel (GCs), aumentando assim, os níveis de GMPc, causando o vasorelaxamento 

(FLEMING et al.,1991). A nitro-L-arginina-metil-éster (L-NAME), um análogo à arginina, 

pode inibir a síntese do NO ao competir com a arginina pelo sítio catalítico da eNOS 

(CERQUEIRA e YOSHIDA, 2002).  

Assim, para avaliar o envolvimento dos receptores muscarínicos e do NO no efeito 

vasorelaxante, dependente do endotélio, induzido pelo (-)-linalol, anéis com endotélio 

funcional foram pré-incubados com atropina (10
-8

 M), um antagonista muscarínico 

(MITCHELSON, 1984), ou com L-NAME (10
-4

 M), um inibidor da síntese de NO 

(MONCADA e HIGGS, 1993) (Fig 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Curvas concentração-resposta para o (-)-linalol (10
-7

 – 10
-3

 M) em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato com endotélio funcional (n = 6), pré-contraídos com FEN 

(10 µM) antes a após a incubação com atropina (10
-8

 M) (n = 5) ou L-NAME (10
-4

 M) (n = 6). 

Os valores foram expressos como média ± e.p.m. Os dados foram analisados por ANOVA de 

duas vias seguido pelo pós-teste de Bonferroni. * p < 0,05; ** p < 0,01 e *** p< 0,001 vs com 

endotélio. 
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Como pode ser observado na figura 10, o vasorelaxamento induzido pelo (-)-linalol, 

em ambas preparações, foi atenuado quando comparado àquele apresentado em anéis com 

endotélio funcional na ausência desses inibidores (Emáx = 50 ± 5 %; n = 5, para atropina e Emáx 

= 57 ± 5 %; n = 6, para L-NAME,  versus Emáx = 75 ± 3 %; n = 6, para a condição com 

endotélio). Estes resultados sugerem que o efeito dependente da via endotelial mostrado pelo 

(-)-linalol se dá pela ativação de receptores muscarínicos e liberação de NO. 

Para reforçar a hipótese de que o NO seria o mediador responsável pelo efeito 

relaxante dependente do endotélio induzido pelo (-)-linalol, utilizamos a hidroxocobalamina 

(HDX) (30 µM), um sequestrador de NO que apresenta em sua estrutura uma cobalamina 

oxidada (Cb(III)) responsável por capturar o NO que sai da célula endotelial, formando o 

complexo Cb(III)–NO (KRUSZYNA, et al., 1998) e observamos que o efeito também foi 

significativamente atenuado em relação aquele obtido em anéis com endotélio funcional na 

ausência de HDX (Emáx = 45 ± 5 %; n = 6, versus Emáx = 75 ± 3 %; n = 6) (Fig. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Curvas concentração-resposta para o (-)-linalol (10
-7

 – 10
-3

 M) em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato com endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (10 

µM) (n = 6) antes e após a incubação com hidroxocobalamina (HDX) (30 µM) (n = 6). Os 

valores foram expressos como média ± e.p.m. Os dados foram analisados por ANOVA de 

duas vias seguido pelo pós-teste de Bonferroni. * p < 0,05; ** p < 0,01 e *** p< 0,001 vs com 

endotélio. 
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Estudos tem demonstrado que diferentes óleos essenciais são capazes de relaxar 

artérias, via dependente do endotélio, como por exemplo, o α-terpineol (RIBEIRO, 2012), o 

óleo de Ocimum gratissimum (PIRES et al., 2012) e de Menta x vilosa (GUEDES et al., 

2004). Estes, de forma semelhante ao (-)-linalol, tem apresentado efeito vasorelaxante em 

artérias dependente, ao menos em parte, da liberação do NO endotelial. 

No entanto, os resultados apresentados pelo (-)-linalol não foram semelhantes, em 

parte, aos do linalol racêmico, uma vez que este apresenta um efeito vasorelaxante em anéis 

de artéria mesentérica superior de rato através da inibição dos canais para cálcio sensíveis à 

voltagem e que não envolve a participação do endotélio (ANJOS et al., 2013). Segundo Lima 

(1997), alguns isômeros isolados não se comportam da mesma forma que o composto 

racêmico, isso porque seu arranjo espacial pode influenciar na ligação com o receptor, 

resultando em um perfil farmacológico diferente daquele encontrado na forma racêmica.  

Possivelmente, o efeito vasorelaxante dependente do endotélio apresentado pelo (-)-

linalol ocorra devido a uma ação estereosseletiva que pode resultar de uma ocupação 

preferencial do (-)-linalol por um sítio receptor envolvido na via vasorelaxante derivada do 

endotélio e que possa não ser apresentada pela forma racêmica. 

Como o (-)-linalol também induziu vasorelaxamento por uma via independente do 

endotélio, buscamos investigar o envolvimento de vias de sinalização no músculo liso 

vascular, tais como a abertura dos canais para potássio ou o bloqueio dos canais para cálcio. 

Sabe-se que o Ca
2+

 é um regulador primário do tônus vascular e a contração do 

músculo liso depende do fluxo deste íon do espaço extracelular para o interior da célula 

através de canais para Ca
2+

 dependentes de voltagem (Cav) e/ou operados por ligantes 

(GURNEY, 1994).  

Já é bem descrito na literatura que o aumento da concentração no meio extracelular de 

K
+
 é capaz de induzir contrações no músculo liso por ativação dos Cav (KARAKI e WEISS, 

1998). Com a concentração extracelular a 80 mM de K
+
 (KCl 80 mM), o gradiente 

eletroquímico deste íon é alterado, tornando-se mais concentrado no meio extracelular e, 

portanto, a tendência é que ocorra o influxo desses íons para o interior da célula. Desta forma, 

o potencial transmembrana é deslocado para o potencial de equilíbrio ditado pelo KCl 80 mM, 

que é de aproximadamente -20 mV, o que promove a ativação dos canais para cálcio sensíveis 

à voltagem (Cav) seguida da liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático (RS) por ação 
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de segundos mensageiros (QUAST, 1993).  Estas contrações induzidas por KCl 80 mM são 

totalmente dependentes do influxo de Ca
2+

 e podem ser inibidas por bloqueadores de canais 

para cálcio (KARAKI e WEISS, 1998). 

Então, para avaliar a participação dos canais para Ca
2+ 

sensíveis à voltagem (Cav) no 

efeito vasorelaxante induzido pelo (-)-linalol, curvas para o óleo estudado foram obtidas em 

anéis, sem endotélio funcional, pré-contraídos por solução despolarizante de Tyrode (KCl 80 

mM). Nestas preparações, o (-)-linalol foi capaz de induzir vasorelaxamentos que foram 

significativamente maiores que aqueles obtidos em anéis, sem endotélio funcional, pré-

contraídos com FEN (Fig. 12) (Emáx = 92 ± 2 %; n = 5, versus Emáx = 55 ± 1,5 %; n = 5), 

sugerindo um possível envolvimento dos Cav no efeito vasorelaxante do óleo estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Curvas concentração-resposta para o (-)-linalol (10
-7

 – 10
-3

 M) em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato sem endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (10 

µM) (n = 5) e com KCl 80 mM (n = 5). Os valores foram expressos como média ± e.p.m. Os 

dados foram analisados por ANOVA de duas vias seguido pelo pós-teste de Bonferroni. ** p 

< 0,01 e *** p< 0,001 vs sem endotélio + FEN. 
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A fim de reforçar a hipótese do envolvimento dos Cav no efeito induzido pelo (-)-

linalol, foram obtidas curvas para CaCl2, na presença de solução despolarizante (KCl 60 mM) 

nominalmente sem cálcio, antes e após a incubação com (-)-linalol (3 x 10
-4

, 10
-3

 ou 3 x 10
-3

 

M). Nestas condições, o (-)-linalol, nas concentrações 3 x 10
-4

 e 10
-3 

M foi capaz de inibir as 

contrações induzidas por CaCl2, sendo significativamente atenuadas e com perfil não-

competitivo. Com o aumento da concentração do óleo, o efeito torna-se maior de forma que 

nas preparações incubadas com 3 x 10
-3

 M do (-)-linalol a contração induzida por CaCl2 foi 

praticamente abolida (Fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Curvas concentração-resposta para o CaCl2 (10
-6

 – 10
-2

 M) em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato sem endotélio funcional antes (controle) (n = 7) e após a 

pré-incubação com (-)-linalol (3 x 10
-4

, 10
-3

, ou 3 x 10
-3

 M; n = 6). Os valores foram 

expressos como média ± e.p.m. Os dados foram analisados por ANOVA de duas vias seguido 

pelo pós-teste de Bonferroni. * p < 0,05 e *** p< 0,001 vs controle. 
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Outros estudos realizados com monoterpenos tem demonstrado que esses compostos 

tem sido capazes de bloquear canais para cálcio sensíveis à voltagem, tais como o citronelol 

(BASTOS et al., 2010), o terpinen-4-ol (JOCA, 2012) e o α-terpineol (RIBEIRO, 2012) que 

agem diminuindo o influxo de cálcio na célula muscular lisa. Porém, há um mecanismo de 

contração que independe do grande aumento da concentração de cálcio intracelular, 

conhecido por sensibilização ao cálcio, que também foi investigado no estudo em questão.  

Sabe-se que para haver relaxamento é necessária a presença da fosfatase de cadeia leve 

da miosina (MLCF), que é uma enzima regulatória responsável pela desfosforilação da cadeia 

leve de miosina (MLC). Estudos tem demonstrado que a célula muscular lisa pode ser capaz 

de se contrair em níveis muito baixos de Ca
2+

 por um mecanismo conhecido como 

sensibilização ao Ca
2+

. Acredita-se que este evento ocorra pela inibição da fosfatase por ação 

de enzimas como a Rho quinase A (RhoA). Esta inibição resulta na diminuição da 

desfosforilação da MLC, permitindo a ligação entre a actina e miosina com a consequente 

contração muscular (SOLARO, 2000). O ortovanadato de sódio (Na3VO4) produz contrações 

mediadas por esta via, por ser um potente inibidor de fosfatases (YU et al., 2004). 

Diante disso, buscamos avaliar o efeito do (-)-linalol sobre a via de sensibilização dos 

elementos contráteis ao Ca
2+

. Para este fim, curvas de contração produzidas por Na3VO4 

foram obtidas na presença e na ausência do óleo estudado. Como pode-se observar na figura 

14, o (-)-linalol nas concentrações 3 x 10
-4

, 10
-3

 e 3 x 10
-3

 M foi capaz de reduzir de forma 

significativa as contrações induzidas pelo Na3VO4. Além disso, o (-)-linalol na concentração 

de 10
-2

 M, praticamente aboliu as contrações induzidas por Na3VO4, sugerindo, portanto, que 

este enantiômero também parece estar agindo através da redução da sensibilidade da resposta 

contrátil ao Ca
2+

.  
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Figura 14: Curvas concentração-resposta para o ortovanadato de sódio (Na3VO4) (10
-5

 – 3 x 

10
-2

 M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato sem endotélio funcional antes 

(controle) (n = 8) e após a pré-incubação com (-)-linalol (3 x 10
-4

; 10
-3

; 3 x 10
-3

 ou 10
-2

 M; n = 

6). Os valores foram expressos como média ± e.p.m. Os dados foram analisados por ANOVA 

de duas vias seguido pelo pós-teste de Bonferroni. ** p < 0,01 e *** p< 0,001 vs controle. 

 

 

A literatura relata que os canais para K
+
 também desempenham um papel importante 

na regulação do tônus vascular (AKATA, 2007). Em uma célula muscular lisa, o potencial de 

repouso fica em torno de -40 mV, sendo a concentração de K
+
 intracelular maior que a 

extracelular (SOMLYO e SOMLYO, 1968). Assim, abertura de canais para K
+
 presentes na 

membrana da célula muscular lisa, causa o efluxo de íons K
+
 devido ao gradiente 

eletroquímico, gerando uma hiperpolarização que fecha os canais para cálcio sensíveis à 

voltagem, resultando na diminuição do influxo de íons Ca
2+

 e causando o relaxamento da 

musculatura lisa (KO et al., 2008).  

Partindo desse pressuposto, buscamos avaliar a participação dos canais para potássio 

no efeito vasorelaxante, via independente do endotélio, induzido pelo (-)-linalol pré-
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mM que foi capaz de inibir, de forma não seletiva, os canais para potássio (COOK, 1989). 

Nesta condição, a resposta não foi diferente daquela obtida em anéis sem endotélio funcional 

(Emáx = 70 ± 4 %; n = 4, versus Emáx = 55 ± 1,5 %; n = 5) (Fig. 15), sugerindo o não 

envolvimento desses canais no efeito induzido pelo (-)-linalol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Curvas concentração-resposta para o (-)-linalol (10
-7

 – 10
-3

 M) em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato sem endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (10 

µM) antes a após a incubação com TEA (1 mM). Os valores foram expressos como média ± 

e.p.m. Os dados foram analisados por ANOVA de duas vias seguido pelo pós-teste de 

Bonferroni.  

 

 

 

 

 

 

 

234567

0

25

50

75

100

Sem endotélio

TEA

- Log [(-) Linalol] M

%
 d

e
 r

e
la

x
a
m

e
n

to



53 

 

 

 

6 Conclusão 

 

 

Os resultados demonstram que os enantiômeros do linalol apresentam um efeito 

vasorelaxante significativo em anéis de artéria mesentérica superior de rato. Porém este 

mesmo efeito induzido pela forma racêmica pode ser atribuído, principalmente, ao seu 

isômero (-)-linalol. 

O (-)-linalol é capaz de induzir vasorelaxamento dependente, ao menos em parte, do 

endotélio vascular, através da ativação de receptores muscarínicos e liberação de NO. Além 

disso, envolve a inibição dos canais para cálcio sensíveis à voltagem, associada à diminuição 

da sensibilidade da maquinaria contrátil ao cálcio. 

Estes achados sugerem que os efeitos encontrados no linalol racêmico seja decorrente 

do seu isômero (-)-linalol e denotam uma base mais racional do uso de plantas medicinais 

para o tratamento da hipertensão que contenham (-)-linalol em sua composição. Com o 

desenvolvimento de novos estudos, talvez este isômero possa ser uma substância promissora 

para o desenvolvimento de novos fitofármacos para a terapêutica anti-hipertensiva.  
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7 Perspectivas 

  

O efeito da administração intravenosa do (-)-linalol sobre a pressão arterial e 

frequência cardíaca em ratos normotensos não-anestesiados poderá ser investigado em 

estudos in vivo. Além disso, poderá ser avaliado os efeitos da administração aguda pela via 

oral do (-)-linalol em ratos hipertensos induzidos por L-NAME. 

Nos estudos in vitro, o efeito do (-)-linalol sobre os estoques intracelulares de cálcio 

sensíveis à FEN e cafeína poderá ser investigado, bem como o seu efeito sobre correntes de 

cálcio através de experimentos com “patch-clamp”. 
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