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RESUMO 

 

MENDES NETO, J. M. PARTICIPAÇÃO DOS CANAIS TRP NO EFEITO 

VASORRELAXANTE DE R(+)-PULEGONA EM RATOS. 2016. 111p. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Fisiológicas), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 

Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2016. 
 

O efeito vasorrelaxante de R(+)-pulegona foi estudado em ratos normotensos, utilizando 

duas abordagens metodológicas. Na avaliação in vivo, doses crescentes (1, 3, 10, 20 e 30 

mg/Kg), foram administradas nos animais, via i.v. em bolus de maneira aleatória, 

posteriormente os parâmetros de pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) 

foram avaliados. Nesta situação a substância desencadeou um efeito hipotensor e 

bradicárdico dependente de dose. Na abordagem ex vivo, utilizou-se a aorta torácica 

destes animais e avaliou-se a atividade vasorrelaxante da substância. A administração de 

R(+)-pulegona desencadeou efeito vasorrelaxante, concentração dependente tanto em 

anéis com endotélio intacto quanto com este removido, porém  a substância apresentou o 

valor do pD2 menor na presença do endotélio (-3,64 ± 0,06, n=5 vs -3,17 ± 0,034, n=6, 

respectivamente), sem nenhuma alteração no efeito máximo (98,2 ± 1,2%, n=5 vs 106,0 

± 8,1%, n=6), indicando que a substância atua desencadeando vasodilatação na aorta de 

maneira dependente e independente do endotélio vascular. Em anéis com endotélio 

intacto, a atividade vasorrelaxante de R(+)-pulegona não foi alterada na presença de 

diclofenaco e atropina, porém foi modificada por L-NAME (-3,00 ± 0,016, n=5), HDX (-

3,07 ± 0,021, n=5), ODQ (-3,17 ± 0,03, n=5) e o vermelho de rutênio (-3,14 ± 0,04, n=5) 

todos vs controle: -3,64 ± 0,06, n=5. Estes resultados sugerem que a substância 

provavelmente está estimulando a produção de óxido nítrico (NO), via ativação dos canais 

TRP na célula endotelial. O efeito dependente do músculo liso vascular de R(+)-pulegona  

dá-se através da inibição da curva de cálcio de maneira dependente de concentração (Emáx: 

10-4 M: 68,9 ± 3,81%; 3x10-4 M: 40,97 ± 8,05%; 10-3 M: 24,79 ± 5,04% e 3x10-3 M:  0,29 

± 0,33%), via  canais para cálcio tipo L, pois na presença de NIF, ocorreu redução do 

efeito máximo (Emáx: 93,3 ± 1,7%, n= 6 vs controle Emáx: 106,8 ± 8,1%,  n=6). 

Adicionalmente, pesquisou-se a participação dos canais para potássio e na presença de 4-

AP ocorreu redução da resposta relaxante da substância indicando a participação dos 

canais para potássio sensíveis a voltagem (-2,93 ± 0,012, n=5 vs controle -3,17 ±0,034, 

n=6) e também sensíveis ao ATP, uma vez que, na presença de glibenclamida, a resposta 

relaxante para R(+)-pulegona também foi reduzida (-2,94 ± 0,012, n=5 vs -3,17 ± 0,03, 

n=6). Assim, para causar vasorrelaxamento em aorta torácica de ratos normotensos, R(+)-

pulegona, estimula a produção de NO na célula endotelial, provavelmente por ativar o 

influxo de cálcio via canais TRP e o efeito independente do endotélio, é mediado pela 

inibição do influxo de cálcio, provavelmente através dos CaV e abertura dos canais para 

potássio (Kv e KATP). 

 

 

Palavras Chaves: Vasodilatação, endotélio vascular, óxido nítrico, aorta torácica, canais 

de cálcio e canais de potássio. 
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ABSTRAT 

 

MENDES NETO, J. M. PARTICIPATION OF TRP CHANNELS IN 

VASORRELAXANT EFFECT OF R(+)-PULEGONE IN RATS. 2016. 111p. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Fisiológicas), Centro de Ciências Biológicas e da 

Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2016.  

 

Vasorrelaxant effects of R(+)-pulegone were tested in normotensive rats using two 

different methodological approaches. In vivo, increasing doses (1, 3, 10, 20 and 30 mg / 

kg) were administered in the animals, i.v. bolus and selected randomly, then the 

parameters for mean arterial pressure (MAP) and heart rate (HR) were evaluated. In this 

situation the substance triggered a hypotensive effect and bradycardia. In the ex vivo 

approach, we used the thoracic aorta of these animals and isometric tension experiments, 

evaluated the vasorelaxant activity of the substance. The administration of R (+)-pulegone 

triggered vasorelaxant effect concentration-dependent in both rings with intact 

endothelium and with this removed, but the substance had the lowest pD2 value in the 

presence of the endothelium (-3.64 ± 0.06, n = -3.17 vs 5 ± 0.034, n = 6, respectively), no 

change in peak effect (98.2 ± 1.2%, n = 5 vs. 106.0 ± 8.1%, n = 6) indicating that the 

substance acts triggering vasodilation in aortic dependent manner and independent of the 

vascular endothelium. In rings with intact endothelium, the vasorelaxant activity of R(+)-

pulegone was not altered in the presence of diclofenac and atropine, but was modified by 

L-NAME (-3.00 ± 0.016; n=5), HDX (-3.07 ± 0.021; n=5), ODQ (-3.17 ± 0.03; n = 5) 

and the red ruthenium (-3.14 ± 0.04; n=5) vs control: -3.64 ± 0.06; n = 5. These results 

suggest that the substance is probably stimulating NO production via the activation of 

TRP channels. In smooth muscle vascular, R(+)-pulegone inhibited curve calcium 

concentration-dependent manner (Emax: 10-4 M: 68 9 ± 3.81%; 3x10-4 M: 40.97 ± 8.05%; 

10-3 M: 24.79 ± 5.04% and 3x10-3 M: 0.29 ± 0.33%) via calcium channels type L, as in 

the presence of nifedipine, there was a reduction of the maximum effect (Emax: 93.3 ± 

1.7% ; n = 6 vs Emax control: 106.8 ± 8.1%; n = 6 ). Additionally, it was surveyed the 

participation of for potassium channels, using 4-aminiopiridine, it was seen that the 

substance has inhibited response by blocking the potassium channels sensitive to voltage 

(-2.93 ± 0.012 - n = 5 vs control - 3.17 ± 0.034 - n = 6) as well as sensitive to ATP, since, 

in the presence of glybenclamide, the relaxant response to R(+)-pulegone was also 

inhibited (-2.94 vs. -3.17 ± 0.012 ± 0.03). Thus, to cause vasorelaxation in normotensive 

rat thoracic aorta, R(+)-pulegone, stimulates the production of NO in endothelial cells, 

probably by activating calcium influx via TRP channels. The effect independent of the 

endothelium is mediated by inhibition of calcium influx, likely through the CaV and for 

opening potassium channels (KATP and Kv). 

 

 

Key Words: vasodilation, vascular endothelium, nitric oxide, thoracic aorta, calcium 

channels and potassium channels. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O coração em conjunto com os vasos sanguíneos (artérias, arteríolas, capilares e 

veias) constitui o sistema cardiovascular. Estes dois componentes atuam de maneira 

integrada e coordenada na perspectiva de garantir a sobrevivência do organismo, 

determinando diretamente a distribuição de sangue, nutrientes, oxigênio e hormônios a 

todos os tecidos do corpo, além de garantir a eliminação dos metabólitos (BERNE; 

LEVY, 2014). 

 Alterações neste sistema desencadeiam o surgimento das doenças 

cardiovasculares, as quais apresentam-se como as patologias com maior índice de 

propensão à morbidade e mortalidade em todo o mundo. Nas últimas décadas, cerca de 

17,5 milhões de pessoas morreram em consequência das complicações cardiovasculares, 

demonstrando um percentual de 31% dos óbitos mundiais (WHO, 2015). No Brasil, as 

patologias do aparelho circulatório, apresentam igual relevância aos achados globais, 

determinando também, cerca de 30% de todas as mortes anuais (I DIRETRIZ 

BRASILEIRA DE PREVENÇÃO CARDIOVASCULAR, 2013). 

 A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), é uma das doenças cardiovasculares, 

caracterizada por valores elevados e sustentados de pressão arterial que determina maior 

predisposição ao surgimento de complicações cardiovasculares, tais como: acidente 

vascular encefálico (AVE), doença arterial coronariana (DAC) e infarto agudo do 

miocárdio (IAM) (CAVALCANTI; MOREIRA, 2012). De todas as pessoas que possuem 

hipertensão, a população idosa é a mais acometida, cerca de 68% dos idosos com idade 

igual ou superior a 60 anos, apresentam elevação da pressão arterial (ESPERANDIO et 

al., 2013). 

 A hipertensão sistólica isolada (HSI) é o tipo de hipertensão mais comum em 

idosos, caracterizada por valores de pressão arterial sistólica (PAS) acima de 140 mmHg 

e pressão arterial diastólica (PAD) abaixo de 90 mmHg. Está fortemente associada a 

ineficiência do acoplamento ventrículo-vascular e determina o aumento do risco de 

propensão às complicações cardiovasculares: AVE, IAM e morbidade cardiovascular, 

nesta população (LIU; RODRIGUEZ; WANG, 2015;   PIOTROWICZ et al., 2014; 

RUBIO-GUERRA; DURAN-SALGADO, 2015; I DIRETRIZ BRASILEIRA DE 

PREVENÇÃO CARDIOVASCULAR, 2013).   
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 O acoplamento ventrículo-vascular, entendido como a interação entre os 

ventrículos e as artérias de grande calibre, determina a eficiência do sistema 

cardiovascular principalmente por garantir o fluxo sanguíneo, perfusão de todos os 

tecidos corporais, trocas gasosas e metabólicas. Normalmente, a cada sístole cardíaca, ou 

seja, a cada movimento contrátil do ápice do coração em sentido a base, o sangue é 

propelido das câmaras ventriculares para as grandes artérias. Especificamente, o 

ventrículo esquerdo transfere sangue à aorta, esse vaso se deforma, distendendo-se de 

modo a acomodar o volume sistólico e progressivamente regressa ao estado inicial de 

tensão. A deformidade da parede da aorta desencadeia a formação de uma onda, 

denominada de onda de pulso, a qual é transferida a todo o sistema arterial adjacente, 

apresentando uma velocidade, denominada de velocidade de onda de pulso (VOP), que 

poderá ser medida (MARCUS et al., 1991; BELL et al., 2015; ANTONINI-CANTERIN 

et al., 2009). 

 O desequilíbrio no acoplamento ventrículo-vascular relaciona-se ao 

envelhecimento, como demonstrado no estudo de Redheuil et al. (2010), no qual se 

avaliou a distensão aórtica em idosos, observando um aumento da rigidez arterial 

associada a idade e esse fato ocasionou aumento da velocidade da onda de pulso e 

elevação da pressão arterial sistólica. Quanto maior a velocidade de onda de pulso, 

determinada pelo aumento da rigidez da aorta, maior é o risco de eventos cardiovasculares 

fatais (ROCHA, 2011) 

A onda de pulso é refletida ao coração a partir das bifurcações que originam as 

artérias de menor calibre, a exemplo da bifurcação que origina as artérias ilíacas. Com o 

aumento da VOP ocorrerá também aumento da velocidade das ondas refletidas, que 

regressam ao ventrículo esquerdo ainda no final da sístole, aumentando as forças 

contrárias ao movimento sistólico (pós-carga) e exigindo do coração mais esforço e 

consumo energético (SEHESTEDT et al., 2009). 

 Nesse sentido, a rigidez da aorta está associada a hipertensão sistólica isolada 

(HSI), hipertrofia ventricular esquerda (HVE) e infarto agudo do miocárdio (IAM). 

Estudos evidenciam que a redução da distensão da aorta relaciona-se com a disfunção 

endotelial, estresse oxidativo, aterosclerose e mudanças nos constituintes da matriz 

extracelular do vaso (colágeno e elastina) (WANG et al., 2012; SMITH et al., 2012;  

ZIEMAN; MELENOVSKY; KASS, 2005).  
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 É bem reportado na literatura que a utilização de fármacos anti-hipertensivos, a 

exemplo dos bloqueadores dos canais para cálcio e dos doadores de óxido nítrico (NO), 

reduz a pressão pulsátil, a velocidade de onda de pulso e consequentemente contribuem 

para a diminuição da pressão arterial sistólica. Esses fármacos atuam na parede arterial 

favorecendo o vasorrelaxamento, ou seja, a redução do tônus vascular (LAM et al., 2013; 

SASAKI et al., 2009; SAFAR et al., 2001). 

 Wilkinson et al. (2002), utilizando ovinos, demonstraram que o NO endógeno 

controla a VOP na artéria ilíaca, pois no momento que se administrou inibidores da 

produção deste gás, ocorreu elevação da VOP nestes animais. Paralelamente, a 

administração de acetilcolina e do doador de NO, o trinitrato de glicerol, desencadeou a 

elevação da distensibilidade desta artéria.  

Apesar do grande número de fármacos disponíveis e dos estudos apontarem os 

benefícios da terapêutica farmacológica para a hipertensão por reduzir a ocorrência de 

eventos cardiovasculares fatais, cerca de 60% da população brasileira hipertensa não 

possui controle efetivo da doença o que favorece o risco do surgimento de complicações 

cardiovasculares e esse número está intimamente associado a grande taxa de abandono 

do tratamento (ANDRADE et al, 2002; GUSMÃO et al, 2009).  

 O abandono do tratamento da hipertensão está relacionado, além de outros fatores, 

aos efeitos colaterais apresentados pelos agentes anti-hipertensivos disponibilizados no 

mercado. Este fato requer atenção especial da comunidade científica, exigindo a 

formulação de alternativas que contribuam para a maior adesão ao tratamento 

farmacológico de pacientes que possuem esse tipo de patologia (ANDRADE et al, 2002; 

GIORGI, 2006; GUSMÃO et al, 2009). 

 Uma promissora alternativa é o estudo dos produtos naturais como potenciais 

terapêuticos para a hipertensão, pois essas substâncias além de demonstrarem baixos 

índices de efeitos colaterais, apresentam baixo custo industrial, o que contribui para a 

maior adesão e continuidade do tratamento farmacológico das pessoas hipertensas (ALI-

SHTAYEH, et al., 2013). 
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2.REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1- PAPEL DO ENDOTÉLIO VASCULAR NO VASORRELAXAMENTO 

 

 O endotélio vascular constitui a monocamada de células epiteliais que garante o 

revestimento interno da luz dos vasos, sendo a barreira intermediária entre as células 

musculares lisas e o lúmen vascular (TOUSOULIS et al., 2012). Durante anos, acreditou-

se que o endotélio vascular não apresentava nenhuma função a mais do que a de garantir 

o revestimento e aderência às camadas da parede arterial, atuando como barreira de 

células que permite a permanência das grandes moléculas no compartimento vascular e a 

passagem apenas de água e de pequenas moléculas para o interstício (TRIGGLE; DING, 

2011; PEARSON, 1991). 

 Compreende-se que o endotélio vascular apresenta múltiplas funções além das 

demonstradas anteriormente, dentre elas, a angiogênese, proteção contra as lesões 

desencadeadas por plaquetas e a modulação no tônus das células musculares lisas 

vasculares (CMLV) (TOUSOULIS et al., 2012). A modulação do estado contrátil das 

células musculares lisas vasculares (CMLV) é alcançado por meio da (1) síntese e 

liberação de fatores contateis derivados do endotélio (EDCFs), tais como a endotelina 1, 

a angiotensina II e o tromboxano A2, dos (2) fatores relaxantes derivados dos endotélio 

(EDRFs), como o óxido nítrico (NO), prostaciclina (PGI2) e (3) aqueles que causam a 

hiperpolarização destas células (fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio - 

EDHFs) (HIGASHI, 2015;TRIGGLE et al., 2012; VANE; ANGGÅRD; BOTTING, 

1990; VANHOUTTE, 1989). 

 

 Óxido Nítrico 

 

 Em 1980, Furchgoott observou que a acetilcolina (ACh) induziu relaxamento em 

anéis de aorta de coelho somente quando estes possuíam endotélio funcional. Ao passo 

que, se estimulou estes vasos na ausência do endotélio com acetilcolina, em muitas 

preparações, o que se observou foi um resultado totalmente inverso, uma contração. A 

partir daí atribui-se as células endoteliais (CE) a capacidade de liberar algum fator que 

conduziu ao efeito vasodilatador estimulado por acetilcolina. Em 1983, esse autor, referiu 
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esse fator como o EDRF, fator relaxante derivado do endotélio (do inglês: endotelial-

derived relaxanting factor) (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980; FURCHGOTT, 1983). 

 Posteriormente identificou-se o EDRF como o NO, essa molécula é sintetizada a 

partir do aminoácido L-arginina e a utilização de moléculas doadoras de NO como a 

nitroglicerina são capazes de estimular a enzima ciclase de guanilil solúvel (CGs) nas 

CMLV (PALMER; ASHTON; MONCADA, 1988; PALMER et al., 1988). 

Fonte: próprio autor 

Figura 1 - Modulação do estado contrátil da musculatura lisa vascular através das 

células endoteliais. As células endoteliais sintetizam e liberam várias substâncias que 

desencadeiam vasorrelaxamento nas células musculares lisas vasculares. O óxido nítrico 

(NO) é sintetizado pela atividade da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), a parti r do 

aminoácido L-Arginina e oxigênio molecular. O NO, causa vasodilatação por ativar 

diretamente os canais para potássio e a produção de (GMPc), o qual ativa a proteína quinase 

dependente do mesmo (PKG) que ativa canais para potássio. Outra substância que  

desencadeia atividade vasorrelaxante é a prostaciclina (PGI2), um metabólito do ácido 

aracdônico (AA) sintetizada também pela atividade da cicloxigenase (COX). A PGI2, ativa 

um receptor denominado, IP, que está acoplado a proteína Gs que ativa a ciclase de adenilil 

(AC) produzindo (AMPc), o qual ativa uma proteína quinase dependente dele, a PKA, esta 

proteína também ativa canais para potássio e causa vasodilatação. Os demais mecanismos 

de vasorrelaxamento são: as junções mioendoteliais que transferem moléculas e íons e 

desencadeiam a hiperpolarização das células lisas. E o efluxo de potássio da célula 

endotelial a partir da atividade dos canais para potássio sensíveis ao cálcio de baixa e 

intermediária condutância (SKCa2+ e IKCa2+), respectivamente. Estes últimos, promovem 

o acúmulo de íons potássio entre e célula endotelial e as células musculares lisas vasculares. 

A alta concentração de potássio aumenta a atividade da Na+/K+ ATPase, culminando na 

elevação da concentração de K+ no citoplasma das CMLV e posteriormente ativação dos 

canais Kir, os quais permitem o efluxo de potássio e desencadeiam vasorrelaxamento 

(ZHAO; VANHOUTTE; LEUNG, 2015). 
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 O NO atua na sinalização dos mais variados sistemas do organismo sendo 

essencial para o desenvolvimento das múltiplas funções nestes sistemas, a exemplo, no 

sistema nervoso central (SNC), essa molécula é um neurotransmissor que se envolve no 

processo de memória, nas terminações nervosas periféricas, está envolvido na 

vasodilatação neurogênica, relaxando a musculatura lisa do sistema respiratório, 

gastrintestinal e geniturinário, já na inflamação, participa na citotoxicidade, na presença 

de um antígeno, contribuindo para o processo de defesa do organismo  (GARCIA; STEIN, 

2006). No sistema cardiovascular, o NO participa do efeito protetor cardíaco contra as 

lesões de isquemia e reperfusão, além de reduzir a área de infarto em ratos (FALLAHI et 

al., 2015). Também contribui para a eficiência cardíaca e manutenção do débito cardíaco 

normal no miocárdio (SIMON et al., 2014), sendo esta função alcançada tendo em vista 

o processo de s-nitrosilação desencadeado pelo NO, este processo consiste na 

modificação de resíduos de cisteína presentes em canais iônicos, os quais regulam a 

excitabilidade e contratilidade do coração (GONZALEZ et al., 2009). 

 Nas artérias, o NO atua como regulador do estado de contração das CMLV 

principalmente por ativar a produção de monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), a 

partir da atividade enzimática da CGs, que possui como substrado o trifosfato de 

guanosina (GTP). Além da ativação da CGs, o NO, por meio da s-nitrosilação, ativa 

diretamente canais iônicos e ATPases, a exemplo dos canais para potássio sensíveis ao 

cálcio de grande condutância (BKCa2+) na membrana plasmática e a Ca2+ATPase do 

retículo sarcoplasmático (SERCA). Todos estes efeitos culminam no relaxamento das 

CMLV (Figura 1) (ZHAO; VANHOUTTE; LEUNG, 2015; ALDERTON; COOPER; 

KNOWLES, 2001; RAFIKOV et al., 2011). 

 O NO é sintetizado a partir do aminoácido L-arginina através da atividade das 

enzimas sintases de óxido nítrico (NOS). Existem três isoformas desta enzima: a nNOS 

(neuronal ou NOS-1), a iNOS (induzível ou NOS-2) e a mais abundante em aorta de ratos 

eNOS (endotelial ou NOS-3) (ZHAO; VANHOUTTE; LEUNG, 2015). Camundongos 

com deleção destas isoformas, apresentam elevada pressão arterial, redução do 

vasorrelaxamento promovido por acetilcolina e evidenciam morte precoce apresentando 

hipertrofia cardíaca e infarto do miocárdio como causa primária (TSUTSUI et al., 2015).  
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Figura 2- Esquema da produção de NO (óxido nítrico) através da atividade da NOS 

(sintase de óxido nítrico). Esta enzima deverá formar um homodímero para que 

normalmente os elétrons possam ser transferidos do NADPH para os cofatores e a posterior 

conversão da L-arginina e oxigênio (O2) em L-citrulina e NO (mecanismo I na figura). O 

desacoplamento da enzima é proporcionado através da redução do BH 4 a BH3 estimulado 

pelas espécies reativas de oxigênio (mecanismo II na figura), esse desacoplamento favorece 

a formação do ânion radical superóxido pela ação dos monômeros (mecanismo III na 

figura). O L-Name, um análogo da L-arginina, compete com esse aminoácido pelo sítio de 

ligação da enzima, inibindo a produção de NO (adaptado de ROUSSEAU et al., 2005). 

 

 A eNOS é a principal isoforma produtora de NO, esta enzima é sintetizada em 

forma de momômeros e para ser ativada e catalisar a conversão de L-arginina e O2 em 

NO e L-citrulina, necessita conformar-se em dímeros formando duas regiões distintas, 

um domínio redutase de 74 kDa (C-terminal) e outro domínio oxigenase de 102 kDa (N-

terminal) (Figura 2). Na configuração dimérica da enzima, ocorre a ligação dos cofatores: 

a tetrahidrobiopterina (BH4), flavina adenina dinuceotídeo (FAD), mononucleotídeo de 

flavina (FMN) e o ferro protoporfirina IX (heme). O domínio oxigenase possui os sítios 

de ligação para o BH4, a L-arginina e o heme, já o domínio redutase contêm os sítios de 

ligação para o FMN, o FAD e o NADPH. Assim, na presença desta configuração a 

calmodulina complexada ao cálcio se liga a enzima e na presença de L-arginina e O2, 

ocorre a reação de síntese de NO, que consiste na transferência de elétrons do NADPH 

para as flavinas, que posteriormente transfere-os ao grupo heme que se liga ao oxigênio 

e catalisa a conversão da L-arginina em NO. As reações que promovem a produção de 

NO ocorrem no grupo heme, localizado no domínio oxigenase e caracterizam-se em duas 

reações consecutivas, como demonstrado na Figura 3. Inicialmente, a L-arginina é 

I 

II 

III 
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hidroxilada em NOHA (Nω-hidroxi-L-Arginina) e posteriormente a NOHA é 

transformada em L-citrulina e NO, em ambas reações o NADPH é utilizado como fonte 

de elétrons e a transferência de elétrons do domínio redutase para o domínio oxigenase é 

promovida pelo complexo cálcio-CAM (ZHAO; VANHOUTTE; LEUNG, 2015; 

RAFIKOV et al., 2011; STUEHR, 1997; ROUSSEAU et al., 2005). 

 

figura 3 - Reações de produção do no (óxido nítrico) e L-Citrulina a partir de L-

Arginina. Na presença do oxigênio molecular. a L-Arginina sofre hidroxilação promovida 

pela transferência de dois elétrons do NADPH e na segunda, com um elétron transferido do 

NADPH, ocorre hidroxilação da N-Hidroxi-L-Arginina em L-Citulina e no (ROUSSEAU 

et al., 2005), adaptado.   

 

 A eNOS quando sintetizada associa-se a cavéola por meio da caveolina, uma 

proteína de aderência, a qual promove a inibição da enzima. As cavéolas são estruturas 

da membrana que se assemelham a depressões ou invaginações das mesmas, medindo de 

50-100 nm, são estruturas que possuem grande quantidade de colesterol e esfingolipídeos. 

Foram identificadas pela primeira vez, através da microscopia eletrônica no epitélio do 

ducto biliar, estão presentes em miócitos e nas células endoteliais. As proteínas estruturais 

das cavéolas são denominadas de caveolinas com peso molecular entre 22-24 kDa, se 

dividem nos subtipos 1, 2 e 3, das quais a 1 e 2 são co-expressas no endotélio e o subtipo 

3 é expressa na musculatura lisa. Esta proteína liga-se a eNOS inibindo a atividade desta 

enzima. Assim a ativação da produção de NO a partir da L-Arginina requer o 

desligamento da eNOS da caveolina e esse mecanismo é estimulado pelo complexo 

cálcio-calmodulina (MINEO; SHAUL, 2012; DESSY; FERON; BALLIGAND, 2010).  

 Como já relatado a produção de NO induz o vasorrelaxamento mediante ativação 

da CGs, a qual se localiza no citoplasma das CMLV alterando o tônus da vascular. Esta 

enzima é formada por duas subunidades homólogas: α1 e β1, os domínios C-terminal de 

ambas as subunidades se combinam para formar o domínio catalítico heterodimérico. O 
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NO se liga ao sítio que contêm o grupamento heme, na subunidade β1, e essa ligação 

permite uma mudança conformacional que é conduzida ao domínio catalítico ativando a 

produção de GMPc a partir do GTP (DASGUPTA et al., 2015; ALLERSTON; VON 

DELFT; GILEADI, 2013; POTTER, 2011) . O GMPc é um segundo mensageiro, 

responsável pela ativação da proteína quinase G, PKG, a qual efetua a hiperpolarização 

dos miócitos lisos através da abertura dos canais para potássio sensíveis ao cálcio de 

grande condutância (BKCa
2+) e o bloqueio dos canais para cálcio sensíveis a voltagem 

(Cav) e os canais potencial receptor transiente canônico (TRPC) subtipo 1 e 3 

(DASGUPTA et al., 2015; ARCHER et al., 1994).  

 

 Prostaciclina 

 

 Além do NO, a PGI2 também foi identificada como um fator sintetizado nas CE 

que exibe atividade modulatória do tônus vascular, relaxando as CMLV, esse fato foi 

demonstrado por Moncada; Vane, (1978) e Dusting et al. (1978). Essa substância é 

sintetizada diretamente pela atividade enzimática da prostaciclina sintase que pertence a 

superfamília das enzimas do citocromo P450, a qual é expressa nas CE e nas CMLV, está 

fisicamente colocalizada com a enzima cicloxigenase (COX). (DUSTING et al., 1978; 

MAJED; KHALIL, 2012; FÉLÉTOU; HUANG; VANHOUTTE, 2011; WU; LIOU, 

2005). 

 Uma vez sintetizada, a PGI2 desencadeia a formação de AMPc por ativar o 

receptor IP localizado na membrana das CMLV. Este receptor é acoplado a proteína Gs 

que ao ser ativada induz a ciclização do ATP em AMPc através da atividade da enzima 

AC. O AMPc é um segundo mensageiro responsável por ativar uma proteína quinase 

dependente dele, a PKA, a qual promove vasorrelaxamento por reduzir a concentração 

citoplasmática de cálcio, favorecendo a recaptação deste íon para os estoques 

intracelulares, inibir a Rho quinase e favorecer a hiperpolarização da membrana 

plasmática, através da abertura de vários subtipos de canais para potássio (Kv; KATP e 

BKCa
2+) (Figura 1). (MAJED; KHALIL, 2012; CORRIU et al., 2001; FÉLÉTOU; 

VANHOUTTE, 2007).  

 A inibição da COX causa a redução da produção de PGI2. A COX consiste em 

uma enzima, que é expressa em muitos tecidos corporais existindo em duas isoformas, a 
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COX-1 (forma constitutiva) e a COX-2 (forma induzível). Ambas as isoformas 

caracterizam-se como proteínas formadas estruturalmente por cerca de 600 aminoácidos 

com peso molecular de 71 kDa, inserem-se na membrana plasmática ligadas a uma, das 

duas monocamadas lipídicas e possuem três domínios distintos, são eles: um domínio de 

ligação ao fator epidérmico, um domínio de ligação a membrana plasmática e um domínio 

catalítico, sendo este último,  formado por um poro hidrofóbico, através do qual, o ácido 

aracdônico se insere até alcançar o sítio ativo da enzima (FITZPATRICK, 2004; PICOT; 

LOLL; GARAVITO, 1994). 

 Estudos demonstram a expressão das duas isoformas da enzima nas CE, sendo o 

estresse de cisalhamento um estímulo suficiente para a expressão da isoforma 2 da COX 

neste tipo celular (FÉLÉTOU; HUANG; VANHOUTTE, 2011; INOUE et al., 2002).  

 

 Fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF) – “endothelium-

derived hyperpolarizating fator” 

 

 Além do NO e da PGI2, o controle do tônus vascular proporcionado pelo 

endotélio, ocorre a partir da ativação de outros mecanismos independentes dos 

apresentados anteriormente. Estes novos mecanismos, desencadeiam hiperpolarização 

das CMLV subjacentes, caracterizando-se como estruturas (canais iônicos e junções 

mioendoteliais) ou  substâncias que sintetizadas no endotélio são transferidas às CMLV 

e compõem o grupo dos fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio (EDHF), do 

inglês “endothelium-derived hyperpolarizating factor” (FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 

2006)  

 Esse entendimento surgiu a partir de trabalhos em animais com deleção gênica 

para NOS e COX. Huang et al. (2000), demonstraram que camundongos com deleção da 

enzima eNOS, evidenciaram vasorrelaxamento dependente do endotélio para ACh em 

arteríolas e esse efeito não foi alterado por indometacina, um inibidor das cicloxigenases, 

afastando a possível participação dos metabólitos do ácido aracdônico. Em contrapartida, 

este efeito relaxante foi reduzido na presença de clotrimazol, um inibidor da enzima 

citocromo P450, indicando a participação do EDHF nessa resposta. No trabalho de  

Scotland et al. (2005), o qual demonstrou que a deleção de ambas enzimas NOS e COX, 

não afetou o efeito vassorelaxante dependente do endotélio vascular, estimulado por 
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agonistas muscarínicos em camundongos fêmeas, também mostrou que o efeito é inibido 

na presença de apamina (bloqueador dos SKCa2+) e caribdotoxina (bloqueador 

inespecífico dos canais para K+ ativados pelo cálcio), esses resultados sugerem 

fortemente a participação do EDHF na ausência da síntese de NO e PGI2.      

 

 Canais para potássio sensíveis ao cálcio de condutância intermediária (IKCa
2+) e 

baixa (SKCa
2+) 

 

 Estudos evidenciam a existência de canais para potássio do tipo IKCa
2+ e SKCa

2+ 

na membrana das CE. A ativação desses canais, induz a hiperpolarização das CMLV por 

dois mecanismos: o primeiro ocorre através da transmissão de hiperpolarização direta do 

endotélio para as CMLV via junções mioendoteliais e o segundo, acontece através da 

acumulação de íons K+na região intercelular, ou seja, região entre a CE e a CMLV. A 

elevação da concentração de K+ desencadeia aumento da atividade da Na+/K+ ATPase 

localizada nas CMLV e posteriormente elevação do efluxo de K+ através dos canais Kir 

(FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 2006; EDWARDS; FÉLÉTOU; WESTON, 2010). 

 Existe um poro aquoso que permite a interação física, entre a CE e CMLV, 

denominado de junção mioendotelial, formado por conexinas (Figura 1). Esse poro 

permite a passagem de íons e moléculas polares que contribuem para a hiperpolarização 

das CMLV estimulada pelo EDHF, isso porque, estudos demonstram que a inibição das 

junções mioendoteliais reduz parcialmente o efeito relaxante desencadeado pelo EDHF 

(EDWARDS, G et al., 1999; TAYLOR et al., 1998). 

 Além das junções mioendoteliais conduzirem a transferência de moléculas e íons 

que proporcionam a hiperpolarização e relaxamento das CMLV, como já mencionado, 

existe também o efluxo de potássio através dos IKCa
2+ e SKCa

2+. No momento em que 

ocorre elevação da concentração de Ca2+ na CE, esses canais são ativados permitindo o 

efluxo de K+ para o espaço intercelular, com isso a concentração deste íon eleva-se de 1 

para 15 mmol/L e esse fato desencadeia aumento da atividade da Na+/K+ ATPase que 

eleva a concentração deste íon também no citoplasma das CMLV culminando na ativação 

dos canais para potássio retificadores de entrada (Kir) aumentando o efluxo de K+ e 

favorecendo a hiperpolarização da musculatura lisa e posteriormente o relaxamento 

(FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 2009). 
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 Outras moléculas desencadeiam efeito hiperpolarizante nas CMLV, dentre as 

quais destacam-se: o peróxido de hidrogênio (H2O2), o sulfeto de hidrogênio (H2S) e os 

ácidos eicosatrienóicos (EETs). O H2O2 é sintetizado nas células endoteliais a partir da 

atividade da nNOS, essa molécula é considerada um EDHF e promove vasorrelaxamento, 

principalmente por ativar os canais para K+ ativados pelo Ca2+. Existe relatos da expressão 

constitutiva da nNOS em células endoteliais de artéria mesentérica canina e humana, bem 

como em aorta de camundongo (FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 2009; BROPHY et al., 

2000; MATOBA et al., 2002; SHIMOKAWA; MORIKAWA, 2005). Capettini; Cortes; 

Lemos, (2010), demonstraram que, em aorta de camundongo, 50% da resposta relaxante 

promovida por ACh, neste vaso, ocorre mediante a ativação da produção de H2O2. 

 O H2S promove vasorrelaxamento através da ativação dos canais para K+ ativados 

pelo ATP (KATP). Essa molécula é sintetizada na célula endotelial a partir da L-Cisteína 

por meio da atividade enzimática da cistationa β-sintase (CBS) e a cistationina γ-liase 

(CSE) (YANG; WANG, 2015; FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 2009). Hedegaard et al. 

(2016), demonstraram que o H2S causou relaxamento em artéria mesentérica de rato por 

reduzir a concentração de cálcio no citoplasma das CMLV e por elevar o efluxo de K+, 

induzindo um efeito hiperpolarizante.  

 Outras moléculas que possibilitam a hiperpolarização das CMLV e assim induzem 

vasorrelaxamento são os EETs derivados da atividade do citocromo P450 nas CE 

(FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 2009). Estudos demonstram que essas moléculas são 

responsáveis por ativar os canais TRPV4 (canais potencial receptor transiente vanilóide 

4) e TRPC1 (canal potencial receptor transiente canônico 1) na musculatura lisa, esses 

canais quando ativados, permitem o influxo de Ca2+ e posterior ativação dos receptores 

de rianodina presentes no retículo sarcoplasmático (RS), os quais abrem-se mobilizando 

os estoques intracelulares de cálcio e posteriormente os íons cálcio ativam os BKCa
2+ que 

permitem o efluxo de K+ e consequentemente vasorrelaxamento arterial (EARLEY, 2011; 

EARLEY et al., 2009; MA et al., 2015). 

  

2.2- PAPEL DOS CANAIS IÔNICOS NO VASORRELAXAMENTO  
 

 A concentração de Ca2+ no citoplasma das CMLV é o determinante do estado 

contrátil ou do estado relaxante nestas células. Mecanismos que contribuem para a 
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elevação da concentração deste íon, desencadeiam contração dos miócitos lisos e 

mecanismos que reduzem a concentração de Ca2+ evocam relaxamento (KURIYAMA et 

al., 1982; MISSIAEN et al., 1992). 

 A modulação dos canais iônicos tanto nas CE quanto nas CMLV é determinante 

do vasorrelaxamento do músculo liso vascular. Dentre os canais iônicos, destacam-se: os 

canais potencial receptor transiente (TRPs), canais para cálcio sensíveis a voltagem (CaV) 

e os canais para potássio (Kv, KATP e KCa2+).  

 

 Canais TRPs – Potencial Receptor Transiente 

 

 Os canais TRPs compreendem uma família de canais catiônicos, implicados em 

uma grande variedade de funções no organismo. Dentre os processos celulares envolvidos 

na atividade destes canais, destacam-se o desenvolvimento embrionário, progressão das 

células cancerígenas, proliferação e sobrevivência celular, hiperalgesia e a modulação do 

tônus vascular (SISIGNANO et al., 2014; VRENKEN et al., 2015; NILIUS; 

DROOGMANS, 2001; EARLEY, 2011). 

 Estes canais respondem a variados estímulos, dentre os quais, destacam-se a 

concentração de cálcio (Ca2+), nucleotídeos cíclicos, temperatura, fosforilações e pH 

extracelular (ZHENG, 2013). Foram identificados a partir do estudo de COSENS e 

MANNING, (1969), esses autores, utilizando eletrorretinografia, observaram que moscas 

do gênero Drosophila Melanogaster, as quais possuíam uma mutação gênica, 

apresentavam alterações no sistema visual que favorece a resposta anormal da retina ao 

estímulo luminoso. Mais tarde, MONTELL e RUBIN, (1989), identificaram o gene 

causador da alteração e demonstraram que se relacionava a um canal iônico. 

Posteriormente, HARDIE e MINKE, (1992) observaram que o canal envolvido era o TRP 

envolvido com o influxo de cálcio ativado pela luz em fotoneurônios.  

 Com relação a organização estrutural destes canais (Figura 4), os mesmos são 

constituídos por quatro monômeros que possui, cada um, seis segmentos 

transmembranares (S1-S6). Os segmentos S5 e S6 destes quatro monômeros ficam 

voltados para o interior da estrutura quaternária da proteína, formando a região do poro 

do canal. Os mesmos segmentos participam diretamente da seletividade dos canais TRPs 

uma vez que formam uma estrutura afunilada e encurvada contendo átomos de oxigênio 
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internamente. Além dos íons cálcio, outros íons podem atravessar o poro, como o Mg2+, 

Na+ e K+ (GAUDET, 2007; ZHENG, 2013).  

 

 

Figura 4- Representação esquemática da estrutura dos canais TRP , apresentando os 

segmentos transmembranares e a organização tetramérica (homo e hetero) adaptado de 

(FIRTH; REMILLARD; YUAN, 2007). 

 

 Em mamíferos, até o momento, já se identificou 28 tipos de canais TRP, estes são 

divididos em dois grupos, tendo em vista a semelhança na sequência topológica. No 

primeiro grupo se inserem cinco famílias que possuem estrutura mais semelhante ao 

primeiro TRP identificado (nas moscas do gênero Drosophila Melanogaster). Já no 

segundo grupo, estão duas famílias de canais que se diferenciam dos demais por 

apresentarem distinção entre os segmentos transmembranares e ainda por possuírem uma 

alça longa entre o primeiro segmento e o segundo. Além dos grupos, estes canais se 

dividem em sete famílias, também em função da similaridade na sequência de seus 

aminoácidos. As subfamílias são canônica (TRPC), vanilóide (TRPV), anquirina 
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(TRPA), mucolipina (TRPML), melastatina (TRPM), policistina (TRPP) e o 

mecanoreceptor potencial C (TRPN), sendo que este último não é expresso em 

mamíferos, apenas alguns vertebrados apresenta essa proteína (Figura 5) (ZHENG, 2013; 

VENKATACHALAM; MONTELL, 2007). A estrutura do canal consiste na interação de 

monômeros que poderão formar homotetrâmeros ou heterotetrâmeros contendo o poro na 

região central (Figura 4).  

 

   

Figura 5- Representação esquemática da subdivisão dos canais TRPs em grupos 

e em subfamílias. adaptado de (VENKATACHALAM; MONTELL, 2007). 

 

Em mamíferos, a subfamília TRPC abrange sete membros (TRPC 1-TRPC 7). 

Esses canais recebem a denominação de canônicos ou clássicos, em primeiro lugar, por 

Grupo 1  

Grupo 2  
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terem sido os primeiros a serem identificados em outras espécies e também pela 

semelhança estrutural apresentada com canais encontrados em Drosophila (CLAPHAM 

et al., 2005). Estes canais não apresentam seletividade, permitem o influxo celular tanto 

de Ca2+ quanto de Na+ (EARLEY, SCOTT; BRAYDEN, 2015). No sistema vascular, 

alguns membros da família canônica são expressos tanto em CE quanto em CMLV e 

modulam o vasorrelaxamento. Os canais TRPC 3 são expressos nas CMLV e quando 

ativados por PKC via DAG e proteína Gq, elevam o influxo de Ca2+, desencadeando 

contração muscular lisa, ou vasoconstrição (KWAN; HUANG; YAO, 2006; READING 

et al., 2005). Utilizando artérias carótidas de ratos, Chen et al. (2009), mostraram a 

expressão tanto de canais TRPC1 como TRPC3 nesta artéria e, ainda, que o NO 

desencadeia vasorrelaxamento nestas preparações via ativação da PKG e posterior 

inibição do influxo de Ca2+ via bloqueio destes canais. O canal TRPC 5 está presente em 

CEs derivadas de aorta de mamífero (rato e bovina). Esse canal está localizado nas 

cavéolas das CE e possui resíduos de cisteínas que são sensíveis ao NO. Assim, quando 

ocorre a ativação da eNOS e posterior síntese de NO, há ativação do influxo de Ca2+ via 

TRPC 5 devido a s-nitrosilação de tais resíduos de aminoácidos. Esse fato possibilita a 

amplificação da produção de NO, tendo em vista que o Ca2+ desencadeará ativação da 

eNOS (YOSHIDA et al., 2006; TAKAHASHI; KOZAI; MORI, 2012). 

A subfamília de canais TRPV ou vanilóides recebem essa denominação por serem 

ativados por compostos que possuem, na estrutura química, o grupo vanilil, e dividem-se 

em seis membros (TRPV1-TRPV6). Em relação a seletividade destes canais para os íons 

Ca2+ em comparação ao íon Na+, os canais TRPV1 e V3, apresentam 10 vezes maior 

seletividade para o Ca2+, já os TRPV2 apresentam 3 vezes maior seletividade para este 

íon, os TRPV4 aproximadamente 6 vezes maior e os canais TRPV5 e V6, 100 vezes maior 

(EARLEY, SCOTT; BRAYDEN, 2015). Os canais TRPV1 estão presentes em CE de 

aorta de rato e coronárias de porco e participam do efeito vasorrelaxante de capsaicina 

dependente do endotélio, com o envolvimento dos canais para K+ (BRATZ et al., 2008). 

No estudo de Earley; Gonzales; Garcia, (2010), ficou evidente que o canal TRPV3 medeia 

a atividade vasorrelaxante induzida por carvacrol, um monoterpeno fenólico, em artérias 

cerebrais de ratos e que a redução do tônus vascular ocorre mediante hiperpolarização 

dos miócitos lisos via ativação dos canais para K+. Canais TRPV 4 são expressos em CEs 

da aorta torácica e carótida de ratos, a ativação deste canal permite o influxo de Ca2+ na 

CE e posteriormente ativação da produção de NO e EDHF favorecendo o relaxamento da 
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musculatura lisa adjacente (KÖHLER et al., 2006; ZOU; LEUNG; VANHOUTTE, 

2015). Ainda sobre os TRPV4, no trabalho de Hartmannsgruber et al. (2007), no qual se 

utilizou camundongos com deleção gênica para esse canal, observou-se que, em 

preparações de artéria carótida, ocorreu redução da resposta relaxante endotélio 

dependente para o estresse de cisalhamento, indicando que a participação destes canais é 

fundamental para esta resposta. Em outro trabalho, utilizando artéria mesentérica isolada 

de camundongos, observou-se que as alterações estruturais dos canais TRPV4 estão 

associadas a redução do efeito vasorrelaxante por alterações na produção de NO e EDHF 

(SALIEZ et al., 2008).  

Os canais TRPM ou melastatinas receberam essa denominação devido ao fato de 

que a diminuição de sua expressão gênica está diretamente ligada ao surgimento de 

melanoma (CLAPHAM et al., 2005). Esta subfamília é composta por oito membros 

(TRPM1 – M8). Em CE não há estudos que comprovem a expressão e a funcionalidade 

dos subtipos M1, M3, M5 e 6. Nas CMLV existem todos os oito membros porém, apenas 

os canais: TRPM4, M7 e M8 interferem na fisiologia vascular (EARLEY, SCOTT; 

BRAYDEN, 2015). O canal desta família que possui atividade vasorrelaxante descrita é 

o TRPM8 que está expresso no endotélio vascular de CE humanas e em artéria caudal de 

ratos. A ativação deste canal permite a elevação do influxo de Ca2+, nestas células, 

culminando na ativação da produção de NO. Rodundifolona, um monoterpeno encontrado 

em óleos essenciais de plantas do gênero Mentha é responsável por ativar os canais 

TRPM8, desencadeando parte do efeito vasorrelaxante em artéria mesentérica de ratos 

por ativar a produção de NO via estimulação dos mesmos (JOHNSON et al., 2009; 

SILVA et al., 2015). 

O canal TRPA ou anquirinas possui essa denominação por apresentar várias 

anquirinas repetidas e acopladas em sua estrutura (CLAPHAM et al., 2005), apresentando 

apenas um membro, denominado TRPA1. Nas CE a ativação deste canal desencadeia 

vasodilatação via elevação da concentração de Ca2+. Como mostrado por Earley; 

Gonzales; Crnich, (2009), a ativação destes canais na artéria cerebral de ratos desencadeia 

o efluxo de K+ via canais IKCa2+ e SKCa2+  nas CEs e posteriormente os Kir nas CMLVs. 

Existem também evidências da participação das junções mioendoteliais neste efeito.  

Os canais TRPML ou mucolipinas recebem esse nome pois mutações gênicas 

nestes canais estão envolvidas na propensão à patologia mucolipidose. Já os TRPP ou 

TRP policistinas são nomeados assim por conta que mutações nestes canais fazem surgir 
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a doença renal policística (CLAPHAM et al., 2005). Não existem relatos na literatura, até 

o momento, sobre a expressão destes canais na vasculatura. 

 

 Canais para cálcio sensíveis a voltagem 

 

 Os Cav caracterizam-se como canais iônicos que permitem o influxo de cálcio a 

partir da despolarização da membrana plasmática. No momento em que ocorre alteração 

significativa no potencial da membrana celular, ocorre abertura destes canais e o influxo 

de cálcio, elevando a concentração deste íon no meio intracelular. Nos diferentes tipos 

celulares esse fato está associado a regulação da contração da musculatura lisa vascular, 

secreção de hormônios, exocitose das vesículas contendo neurotransmissores e expressão 

gênica (CATTERALL et al., 2005). Estes canais são proteínas complexas formadas por 

quatro subunidades (α1, β, α2 e a subunidade α1, é a maior de todas com 250 kDa e 

contém o poro do canal formado por quatro domínios (I-IV) homólogos, onde cada um é 

formado por seis segmentos transmembranares (S1-S6), existem diferentes tipos de 

subunidade α que permitem o influxo de distintas correntes de Ca2+, as quais determinam 

a subdivisão destes em famílias (Figura 6). O sensor de voltagem do canal, formado por 

aminoácidos positivos, é encontrado em todos os quatro domínios, no segmento 

transmembranar 4 (S4).  

 

Figura 6 - Estrutura molecular dos canais para cálcio sensíveis a voltagem 

(Cav). Estes canais são formados por quatro subunidades (α1, β, α2 e . O poro 

do canal formado por quatro domínios (I-IV) homólogos, onde cada um é formado 

por seis segmentos transmembranares (S1-S6) está localizado na subunidade α1 

(CATTERALL et al., 2005).  

A identificação e distinção destes canais foi baseada nas propriedades 

farmacológicas e biofísicas dos mesmos, o que relaciona-se com a diversidade de 
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subunidades α expressas na estrutura da proteína e este fato, no decorrer do avanço do 

conhecimento, possibilitou propor uma nomenclatura. Assim, a família dos canais Cav 1, 

que compreendem os substipos CaV 1.1 até 1.4 são aqueles que possuem as subunidades 

α do tipo (α1S, α1C, α1D e α1F) e apresentam as correntes do tipo L, que para serem ativadas 

requerem uma forte despolarização e caracterizam-se por ser de longa duração. A família 

dos Cav 2, que compreendem os subtipos Cav 2.1 até 2.3, possuem as subunidades α do 

tipo (α1A, α1B e α1E) e conduzem as correntes do tipo P/Q, N e R, respectivamente, essas 

correntes também são ativadas por forte despolarização, porém esses canais não são 

afetados por bloqueadores que comumente os canais Cav 1 o são e esse fato os distingui. 

A família de canais Cav 3, compreendem os subtipos Cav 3.1 até o 3.3, possuem em sua 

estrutura a subunidade α do tipo (α1G, α1H, α1I) que conduzem as correntes do tipo T, as 

quais requerem fraca despolarização para serem ativadas e são transientes, ou seja de 

curta duração (CATTERALL et al., 2005; ERTEL et al, 2000). 

Nas CMLV os CaV atuam de maneira essencial para contração destas células. A 

musculatura lisa vascular exibe dois tipos destes canais, são eles: o ativado por fortes 

despolarizações denominado tipo L (canal para Ca2+ tipo L), caracterizado por correntes 

de longa duração, apresentando cinética lenta e participação direta na manutenção da 

contração neste tipo celular. E o ativado por fracas despolarizações, o tipo T (canal para 

Ca2+ tipo T) é o segundo subtipo expresso na musculatura lisa, caracterizado por 

apresentar cinética rápida, não participando de maneira essencial na vasoconstrição com 

exceção da microvasculatura renal, na qual esse canal apresenta uma importância maior 

na manutenção do tônus muscular (CRIBBS, 2006; XIONG; SPERELAKIS, 1995). 

É reportado na literatura que substâncias que desencadeiam o bloqueio do influxo 

de Ca2+ através do bloqueio dos CaV, promovem efeito hipotensor dependente de dose, 

como no caso da nifedipina e do verapamil, tornando esses canais possíveis alvos 

farmacológicos para o tratamento da hipertensão (XU; ELIMBAN; DHALLA, 2015).  

 

 Canais para potássio 

 

Além da participação dos canais TRP e dos CaV na determinação e no controle da 

contratilidade da musculatura lisa vascular, os canais para K+ são essenciais na 

determinação da polarização da membrana plasmática e por essa característica estão entre 
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os reguladores do tônus vascular. Uma vez ativados esses canais permitem o efluxo de 

K+ e determinam a hiperpolarização da membrana celular com posterior fechamento dos 

CaV, que reduzem a concentração citoplasmática de Ca2+ e consequentemente induzem o 

relaxamento das CMLV (MARTÍN et al., 2014). 

Além da participação no controle do tônus vascular, os canais para K+ evidenciam 

muitas outras ações na musculatura lisa das artérias, tais como diferenciação e 

proliferação (NELSON; QUAYLE, 1995). Esses canais são muito diversos e por isso são 

subdivididos em muitas classes. A nomenclatura mais atual é baseada nos domínios 

transmembranares (DTMs), : a primeira família compõe-se daqueles canais que possuem 

6 DTMs, contendo o domínio formador do poro entre os segmentos (S4-S5) e são 

divididos em três famílias, são elas: os canais clássicos dependente de voltagem (Kv) que 

ainda são subdivididos em várias subfamílias, em segundo, os canais ativados pelo Ca2+ 

porém insensíveis a voltagem de baixa condutância (SKCa
2+) e de intermediária 

condutância (IKCa
2+) e o terceiro grupo é composto pelos canais de grande condutância 

ativados pelo cálcio (BKCa
2+) que podem ser ativados por voltagem (KO et al., 2008). 

A segunda família de canais para K+ compõem-se daqueles formados por 4 DTMs, 

esses canais apresentam dois poros e contêm duas subunidades α, são denominados de 

canais para potássio de dois poros (K2P). A terceira família de canais compreende aqueles 

que contêm 2 DTMs e que possuem somente um poro, dividem-se em canais retificadores 

de entrada (Kir) e o KATP (canal para potássio ativado pelo ATP) (MARTÍN et al., 2014).  

Dentre os canais para K+ apresentados destacam-se os canais sensíveis a voltagem 

(Kv), os quais são ativados mediante uma alteração no potencial de membrana, 

caracterizada por uma despolarização. 

Estruturalmente, o Kv é uma proteína que se insere na membrana plasmática 

contendo as porções N e C terminais voltadas para o citoplasma, além disso, a subunidade 

α é formada por seis DTMs, com o poro do canal entre o segmento S5-S6 e o sensor de 

voltagem localizado no segmento S4 (KO et al., 2008). Muitos estudos demonstraram a 

condutância destes canais nas CMLV de variados tecidos e espécies de animais. Foi 

relatado que em CMLV isoladas da veia porta de coelhos os Kv, apresentaram 

condutância de 5 a 8 pS (BEECH; BOLTON, 1989) diferentemente das células isoladas 

da veia porta de suínos, nas quais observou-se condutância de 6,5 pS (KARLE; YAO; 

KREYE, 1998). 
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Outro subtipo de canal para K+ que também determina o tônus vascular é o KATP, 

essa proteína forma uma estrutura hetero-octamérica, contendo quatro subunidades 

formadoras do canal e quatro receptores para as sulfoniluréias, as quais são sensíveis ao 

ATP que inibe o canal (Figura 7). Cada uma das quatro subunidades formadoras do poro 

são denominadas de Kir 6.1, formadas por dois DTMs e cada receptor para sulfoniluréia 

é formado por três DTMs. A influência dos KATP na contratilidade da musculatura lisa é 

determinada a partir da ativação deste canal, esse evento desencadeia o efluxo de K+ 

favorecendo a hiperpolarização da membrana destas células, o que culmina no 

fechamento dos Cav. Após isso, o influxo e a concentração de Ca2+ no citoplasma 

diminuirão e esses eventos induzem o vasorrelaxamento das CMLV (BRAYDEN, 2002; 

RODRIGO; STANDEN, 2005) 

Figura 7- Estrutura molecular dos canais para potássio sensíveis ao ATP 

(KATP).  Estes canais são formados por quatro subunidades (Kir 6.1) formadoras do 

poro, com dois segmentos transmembranares e quatro subunidades sensíveis a 

sulfoniluréias (SUR2B), cada uma formada por três domínios transmembranares 

(TMD0; TMD1 e TMD2). 

 

Murphy e Brayden (1995), demonstraram que o NO, em preparações de CMLV 

mesentéricas de coelho, desencadeia atividade relaxante por ativar a produção de GMPc, 

estimulando a CGs. Por fim, o NO ativa a PKG responsável por ativar os KATP. Além do 

NO, os metabólitos do ácido aracdônico também desencadeiam hiperpolarização das 

CMLV por ativar o efluxo de potássio através dos KATP via estimulação da PKA. (YE et 

al., 2006). 
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2.3- PRODUTOS NATURAIS E R(+)-PULEGONA 
  

As civilizações mais remotas da história já utilizavam os produtos de origem 

natural na perspectiva de cura em situações de adoecimento. Muitos fármacos utilizados 

na clínica detiveram origem a partir de estudos com produtos naturais, a exemplo dos 

salicilatos obtidos da planta Salix alba, com propriedade analgésica. Essa descoberta, 

iniciou-se em 1757 por Edward Stone que descreveu tais propriedades além das 

antipiréticas do extrato daquela planta. Posteriormente, em 1828, no Instituto de 

Farmacologia de Munique, J. Buchner, conseguiu isolar uma pequena fração de salicina, 

o princípio ativo do extrato da planta em questão. A partir daí muitos pesquisadores 

investiram nos estudos acerca dos salicilatos e em 1860, Herman Kolbe conseguiu 

sintetizar o ácido salicílico, o qual foi utilizado nas mais variadas situações de dor, por 

apresentar propriedade analgésica (VIEGAS-JÚNIOR E BOLZANI, 2006). Outros 

exemplos de fármacos que apresentam gênese em produtos naturais, são a morfina 

(analgésico), a reserpina (anti-hipertensivo), a codeína (antitussígeno) e a vimblastina 

(antineoplásico) (PINTO et al., 2002).  

 Atualmente a diversidade de alvos terapêuticos e as limitações de alguns fármacos 

em controlar algumas patologias incentiva comunidade científica na continuidade dos 

estudos de identificação de substâncias extraídas da natureza com propriedades biológicas 

e que possam se tornar uma imensa fonte de alternativas para o tratamento e controle das 

mais diversas patologias (ALMEIDA et al., 2010). 

 Dentre as substâncias naturais, os monoterpenos estão entre os mais estudados e 

os que mais apresentam potencial terapêutico no sistema cardiovascular (SANTOS, et al., 

2011). Estas substâncias caracterizam-se como metabólitos secundários de várias plantas, 

apresentando diversas atividades biológicas descritas, dentre elas, efeito vasorrelaxante 

em mesentérica e aorta de ratos (RIBEIRO et al., 2010; GUEDES et al., 2002), atividade 

antifúngica (DU, et al., 2015) e antioxidante (NAGOOR MEERAN; JAGADEESH; 

SELVARAJ, 2015). Muitos monoterpenos desencadeiam ativação dos canais TRP nos 

mais variados sistemas biológicos. Dentre estes monoterpenos destacam-se, o geraniol, 

nerol e citronelol (ORTAR et al., 2014), mentol (PEIER et al., 2002), linalol, 

hidroxicitronelal (BEHRENDT et al., 2004), carvacrol (DANTAS et al., 2015 ) e 

rotundifolona (SILVA et al., 2015).  
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R(+)-pulegona, é uma cetona monoterpênica (Figura 8) a qual é encontrada em 

plantas do gênero Mentha, principalmente na Mentha pulegium (poejo) e na Mentha 

piperita (hortelã pimenta) (SOUZA et al.; 2006). Sobre a toxicidade de R(+)-pulegona, 

há contradição na literatura. Estudos antigos atestaram que o óleo essencial do 

pennyroyal, o qual possui a substância citada anteriormente como constituinte 

majoritário, induziu lesão necrótica na região centrolobular hepática e no epitélio 

brônquico na dose de 400 mg/kg em ratos (GORDON et al., 1982; MADYASTHA; 

PAUL RAJ, 2002). Porém, em um estudo recente, o óleo essencial de Minthostachys 

verticillata (Laminacea) ou piperina, como é conhecida popularmente, contêm em sua 

composição 65% de R(+)- pulegona, foi administrado nas doses de 1, 4 e 7 g/kg durante 

90 dias e não exerceu nenhuma influência genotóxica no fígado, rim, intestino e medula 

óssea de ratos, apontando segurança na utilização do óleo (ESCOBAR et al., 2015) 

Outras atividades biológicas desta substância já são descritas na literatura, em um 

estudo realizado por Cerqueira e colaboradores (2011) foi demonstrado que R(+)-

pulegona desencadeia, em átrio isolado, redução da contratilidade por bloquear a corrente 

de Ca2+ tipo L. Nos trabalhos de Barbieri et al. (2016) e Kasrati et al. (2015) tornou-se 

evidente, que óleos essenciais extraídos de plantas, os quais possuem R(+)-pulegona 

como constituinte, apresentaram grande atividade antioxidante. DE SOUSA et al. (2011), 

relataram o efeito desta substância no SNC, o qual relaciona-se com a depressão central 

e nocicepção em modelo de indução química e térmica. 

  

 

Figura 8 - Estrutura química de R(+)-pulegona. Fonte: Marx e Normam, 1975. 

R(+)-pulegona 
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Na musculatura lisa, em (2012) Soares et al., avaliaram a atividade relaxante do 

óleo essencial do poejo e identificaram que, em traqueia e bexiga, a administração de 

concentrações crescentes de 3 até 300 µg/mL inibiu o influxo de Ca2+provavelmente por 

bloquear os Cav. Resultados semelhantes, com a utilização do mesmo óleo essencial, 

foram descritos em miométrio uterino de ratas, no qual, o óleo exibiu atividade idêntica 

ao bloqueador dos Cav, a nifedipina (NIF), indicando assim a participação destes canais 

no efeito da substância neste tipo de tecido (SOARES, P. M. et al., 2005). Esse 

mecanismo pode explicar em parte a atividade antiespasmódica em íleo de cobaia, 

identificada no trabalho de Ortiz de urbina et al. (1990), além do efeito anti-

histaminérgico nesta preparação.  

Em artéria mesentérica, R(+)-pulegona, desencadeia efeito vasorrelaxante 

dependente de concentração em ratos normotensos (CARDOSO LIMA et al., 2012). 

Porém não existe nenhuma descrição na literatura acerca dos prováveis mecanismos de 

ação envolvidos no efeito vasodilatador desta substância. 
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3.OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 Investigar o mecanismo de ação vasorrelaxante induzido por R(+)-

pulegona em aorta torácica de ratos. 

   

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar o efeito de R(+)-pulegona na PAM e FC; 

 Estudar a participação do NO no efeito vasorrelaxante dependente do 

endotélio; 

 Avaliar a participação da PGI2 e dos receptores muscarínicos no 

vasorrelaxamento; 

  Estudar a atividade de R(+)-pulegona nos canais TRP e 

 Verificar a mobilização iônica de Ca2+ e K+ na célula muscular lisa e o 

envolvimento destes no vasorrelaxamento estimulado por R(+)-pulegona. 
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4.MATERIAIS E MÉTODO 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 ANIMAIS 

  

 Foram utilizados neste estudo, ratos Wistar (Rattus novergicus), com 12 a 14 

semanas, pesando entre 250 a 300 g (a quantidade de 100 animais foi necessária ao 

desenvolvimento de todos os protocolos experimentais) provenientes do biotério setorial 

da Universidade Federal de Sergipe - UFS. Esses animais foram submetidos a condições 

controladas de temperatura (21 ± 1ºC), ciclo claro/escuro de 12/12 h e livre acesso à água 

e ração para roedores (tipo pellets Presence®). 

 Os animais foram mortos por decapitação após anestesia com cetamina (80 

mg/Kg) e xilazina (10 mg/Kg), ambas via intraperitoneal e todos os procedimentos 

experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEPA) 

contendo número de protocolo 04/2015 (ANEXO) e estão de acordo com as normas de 

manipulação dos animais propostas pelo Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA).  

 

4.1.2 PRODUTO NATURAL UTILIZADO  

 

O produto natural estudado nos protocolos experimentais foi a R(+)-pulegona 

(Sigma/Aldrich, cat # 376388), que foi diluída em cremofor (1% por mL de solução). Na 

abordagem in vivo, a solubilização ocorreu em solução fisiológica à 0,9% e na ex vivo 

deu-se em água destilada. A partir destas soluções, as concentrações ou doses da 

substância, foram administradas nos animais seguindo os diversos protocolos 

experimentais e a concentração final do veículo não excedeu 0,03%. 

 

4.1.3 DROGAS UTILIZADAS 
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 Nos protocolos experimentais as seguintes substâncias foram 

utilizadas: 4-aminopiridina (4-AP) (Sigma, cat # A78403), brometo de 

tetraetilamônio (TEA), cloridrato de ACh (Sigma, cat # A6625), cloridrato 

de L(-)fenilefrina (FEN - Sigma, cat # P6126), 1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-

a]quinoxalin-1-one (ODQ - Sigma, cat # 3636) , Hidroxicobalamina (HDX 

- Sigma, cat # H1428000), Glibenclamida (GLIB – Sigma, cat # G0639), 

Vermelho de Rutênio (VR – Sigma, cat # R2751), diclofenaco (Sigma, cat # 

D6899) e nifedipina (NIF - Sigma, cat # N7534). 

 

4.1.4. SOLUÇÕES NUTRITIVAS 

Para a realização dos experimentos foram utilizadas as soluções nutritivas contendo 

os seguintes sais: NaCl, KCl, KH2PO4, MgSO4, NaHCO3, Glicose e CaCl2 (NG et al., 

2013; ZHU et al., 2013). 

Os quadros seguintes apresentam as composições das soluções utilizadas nos 

protocolos experimentais: 

SAIS CONCENTRAÇÃO (mMol/L) 

NaCl 118 

KCl 4,7 

KH2PO4 1,2 

MgSO4 1,2 

NaHCO3 25 

Glicose 11 

CaCl2 1,8 

Quadro1 – Composição da solução de KREBS (pH – 7,4) (NG et al., 2013; ZHU et 

al., 2013). 
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SAIS CONCENTRAÇÃO (mMol/L) 

NaCl 62,7 

KCl 60 

KH2PO4 1,2 

MgSO4 1,2 

NaHCO3 25 

Glicose 11 

CaCl2 1,8 

Quadro 2 – Composição da solução isosmótica despolarizante contendo concentração 

de 60 mM do KCl. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

Foram utilizadas duas diferentes abordagens no presente estudo, uma 

abordagem in vivo e outra ex vivo. Na primeira, ocorreram aferições da 

pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) dos animais não 

anestesiados e em livre movimentação na presença e na ausência de R(+)-

pulegona. Nos ensaios funcionais, ex vivo, aferiu-se a tensão isométrica por 

meio de um sistema de banho para órgão isolado, utilizando anéis de aorta 

torácica.  

 

4.2.1 ESTUDOS in vivo 

 

  

4.2.1.1 MÉTODO UTILIZADO PARA AFERIÇÃO DA PAM E FC EM RATOS   
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 O experimento consistiu na medida direta da pressão arterial média e frequência 

cardíaca em animais não anestesiados, 24 h após a implantação venosa e arterial de dois 

cateteres de polietileno unidos (PE 10 e PE 50 – com diâmetro interno e externo de 0,28 

e 0,61 mm e 0,58 e 0,96 mm, respectivamente). Após a indução da anestesia com 

cetamina (80 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg), via intraperitoneal, os cateteres foram 

implantados no interior da aorta abdominal e veia cava inferior via artéria e veia femoral. 

Transcorridas 24 h, o cateter arterial foi acoplado a um transdutor de pressão pré-

calibrado sensível ao sinal pulsátil da artéria, emitindo esse sinal a um sistema de 

aquisição com placa conversora analógico/digital (AD Instruments®, Austrália). Através 

do cateter implantado na veia, o mesmo animal recebeu todas as doses de R(+)-pulegona 

de maneira aleatória (1; 3; 10; 20 e 30 mg/Kg), após esse procedimento os animais foram 

mortos (JESPERSEN; KNUPP; NORTHCOTT, 2012).   

A sensibilidade do transdutor bem como a localização exata foram aferidos pela 

administração intravenosa de 10 ug/Kg de nitroprussiato de sódio. Após 15 min, as doses 

da substância foram administradas via intravenosa de maneira aleatória, os valores da 

PAM e da FC foram registrados antes e imediatamente após a administração das doses, 

sendo expressas obedecendo a seguinte fórmula: 

ΔP = Papós - Pantes , na qual, P é o parâmetro analisado ( PAM ou FC). 

 

4.2.1.2 AVALIAÇÃO DA REATIVIDADE VASCULAR 

 

4.2.1.2.1 OBTENÇÃO E PREPARAÇÃO DOS ANÉIS DE AORTA 

TORÁCICA 

 

Os animais foram mortos por decapitação, após anestesia com cetamina (80 mg/Kg) 

e xilazina (10 mg/Kg), ambas via intraperitoneal. Com o tórax do animal aberto, a aorta 

torácica foi identificada e cuidadosamente retirada.  Removeu-se os tecidos conectivo e 

adiposo em uma placa de petri contendo solução nutritiva – Krebs Henseileit com 

preparação descrita anteriormente e aerada a uma mistura carbogênica (95% de O2 e 5% 

de CO2). A aorta foi seccionada em anéis com comprimento de 3-4 mm, duas hastes 

metálicas foram passadas cuidadosamente através do lúmen do vaso e uma dessas hastes 

foi acoplada a um transdutor de tensão isométrica. Os anéis foram imersos em cubas 

contendo 10 mL de solução de Krebs-Henseileit, aeradas intermitentemente a uma 

mistura carbogênica, com temperatura constante de 37ºC e pH de 7,4. Após a montagem, 
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os anéis foram submetidos a um período de estabilização de 60 min com tensão constante 

de 1,0 g e o meio trocado a cada 15 min a fim de se evitar a interferência de metabólitos 

liberados pelo vaso. Os sinais de tensão foram registrados por transdutores sensíveis a 

tensão isométrica (Word Precision Instuments- EUA) acoplados a um amplificador (TBM 

– 4, Word Precision Instrumets – EUA) conectado a um microcomputador. A aquisição 

dos dados foi proporcionada pelo programa Windaq Data Acquisiton – Dataq Instruments 

– EUA.  

 

 4.2.1.2.2 VERIFICAÇÃO DA FUNCIONALIDADE ENDOTELIAL  

 

A funcionalidade do endotélio foi observada pelo relaxamento dos anéis na presença 

da ACh (1 µM) como descrito por Furchgott; Zawadzki, (1980). 

Após o período de estabilização de 60 min, no qual a tensão de 1,0 g foi mantida, os 

anéis foram pré-contraídos com FEN (1 µM), um agonista dos receptores α1 adrenérgicos 

(BÜSCHER et al., 1999) e no componente tônico da contração foi administrada 

acetilcolina (1 µM), que ativa os receptores muscarínicos (M3) existentes no endotélio 

(REN; NAKANE; CHIBA, 1993). Os anéis foram considerados com endotélio quando o 

relaxamento na presença de acetilcolina foi superior a 80%, já os anéis com relaxamento 

até 10% foram considerados sem endotélio e os anéis com relaxamento entre 10% e 80% 

foram descartados dos protocolos experimentais. 

 

 4.2.1.2.3 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS UTILIZANDO AORTA 

TORÁCICA   

 

 VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE VASCULAR INDUZIDA POR R(+)-

PULEGONA NA AORTA DOS ANIMAIS  

  

Neste estudo avaliou-se o efeito vasorrelaxante de R(+)-pulegona em anéis com e  

sem endotélio vascular, isolados de aorta torácica de ratos. Após a verificação da 

funcionalidade do endotélio como descrito anteriormente, os anéis foram pré-contraídos 

com FEN um agonista dos receptores α1 adrenérgicos (BUSCHER et al, 1999). Na fase 

tônica evocada por esse agente contrátil, a substância ou veículo, foi adicionada as 

preparações, nas concentrações (10-8 – 3x10-3 M), de maneira cumulativa e uma curva foi 

obtida e analisada frente aos valores do pD2 e do Emáx. 
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 VERIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS ENZIMAS ÓXIDO NÍTRICO 

SINTASES (NOS)  

 

Para avaliar a participação da ativação das enzimas oxido nítrico sintases (NOS), 

foi utilizado o seguinte inibidor: L-NAME (100 μM), um inibidor competitivo 

inespecífico das sintases do NO (MONCADA; HIGGS, 1993). Após a verificação da 

funcionalidade do endotélio vascular, como anteriormente descrito, os anéis com 

endotélio presente, foram pré-incubados com o inibidor durante 30 min. Após esse 

período, uma contração foi induzida por FEN (1 µM) e na fase tônica dessa contração, 

R(+)-pulegona foi adicionada às cubas, de maneira crescente e cumulativa (10-8 – 

3x10- 3M). A atividade desta substância foi comparada na presença e na ausência do 

L- Name (curva controle). 

 

 VERIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA VIA NO/GMPc NO EFEITO DE 

R(+)-PULEGONA 

 

A fim de se avaliar a ativação da via NO/GMPc na resposta vascular, foram 

utilizadas as seguintes ferramentas farmacológicas: hidroxicobalamina (HDX) (30 µM) 

um sequestrador de NO (KRUSZYNA et al., 1998) e ODQ (10 µM), um inibidor da CGs 

(KLÖSS; BOULOUMIÉ; MÜLSCH, 2000). Após a verificação da funcionalidade 

endotelial, os anéis com endotélio íntegro, foram previamente expostos durante 30 min 

aos inibidores acima descritos, em seguida uma contração com FEN foi estimulada e na 

fase tônica da contração, R(+)-pulegona foi adicionada nas seguintes concentrações (10- 8 

- 3x10-3 M). A resposta vasorrelaxante da substância foi comparada na ausência e na 

presença destes inibidores.  

  

 VERIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA VIA DA CICLOXIGENASE E 

ATIVAÇÃO DOS RECEPTORES MUSCARÍNICOS NO EFEITO 

VASCULAR INDUZIDO POR R(+)-PULEGONA 

 

Para avaliar se a substância estimula a produção dos metabólitos da COX ou ativa 

os receptores muscarínicos para causar vasorrelaxamento, os anéis com endotélio 

presente foram expostos aos seguintes inibidores durante 30 minutos: diclofenaco 
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(10 µM), um inibidor da enzima COX e atropina (1 nM), um antagonista dos receptores 

muscarínicos. Após isso, os anéis foram contraídos com fenilefrina (1 µM) e na fase 

tônica da contração adicionou-se aos anéis nas cubas R(+)-pulegona nas  concentrações 

(10-8 – 3x10-3 M). A resposta vasorrelaxante da substância foi comparada na presença e 

na ausência dos inibidores. 

 

 VERIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS CANAIS TRP NO EFEITO 

VASORRELAXANTE DE R(+)-PULEGONA   

  

Para analisar a possível participação dos canais TRP no efeito vasorrelaxante de 

R(+)-pulegona dependente do endotélio vascular, os anéis contendo endotélio funcional, 

foram expostos durante 30 min ao vermelho de rutênio (VR) na concentração de 10 µM, 

um bloqueador inespecífico dos canais TRP (SONG; YUAN, 2010). Após esse período, 

uma contração foi estimulada com FEN e no componente tônico da contração, adicionou-

se R(+)-pulegona de maneira crescente (10-8 – 3x10-3 M). A resposta vasorrelaxante da 

substância foi comparada na presença e na ausência do bloqueador dos canais TRP. 

 

 VERIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS CANAIS PARA POTÁSSIO 

NO EFEITO VASORRELAXANTE DE R(+)-PULEGONA 

  

Para estudar a possível participação dos canais para potássio no efeito vasorrelaxante 

proporcionado por R(+)-pulegona, os anéis com endotélio removido foram expostos 

previamente a TEA (3 mM), um bloqueador inespecífico dos canais para K+, nesta 

concentração (QUAYLE; NELSON; STANDEN, 1997). Após 30 minutos, estimulou-se 

uma contração com FEN e no tônus da contração, adicionou-se R(+)-pulegona nas 

concentrações crescentes (10-8 – 3x10-3 M). A resposta obtida foi analisada na presença e 

na ausência do bloqueador dos canais para K+.   

Adicionalmente, para se identificar quais subtipos de canais para potássio estão 

envolvidos no efeito vasodilatador da substância, utilizou-se TEA (1 mM) que nesta 

concentração bloqueia especificamente os canais BKCa
2+ conforme descrito por (WHITE 

et al., 2002), 4-AP (1 mM), bloqueador dos canais Kv (BERG, 2002) e (GLIB) - 

glibenclamida (10 µM), bloqueador dos canais KATP (WICHA et al., 2015;  NELSON; 
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QUAYLE, 1995). Após 30 minutos, uma contração foi estimulada por FEN e na fase 

tônica da contração a substância foi adicionada às preparações nas concentrações 

crescentes (10-8 – 3x10-3 M). Comparou-se a atividade de R(+)-pulegona na presença e 

na ausência dos inibidores dos canais para K+.  

   

 VERIFICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS CANAIS PARA CÁLCIO NO 

EFEITO VASORRELAXANTE DA SUBSTÂNCIA  

 

Para avaliar a possível participação dos canais para Ca2+ no efeito vasodilatador 

de R(+)-pulegona, os anéis com endotélio removido foram pré-expostos a uma solução 

despolarizante com KCl 60 mM, na ausência de Ca2+ com 0,5 mM de EDTA (um quelante 

de Ca2+) durante 30 min. Após esse período, construiu-se uma curva de contração 

concentração-resposta para CaCl2 (10-9 – 3x10-2 M). Em seguida, o meio foi trocado a 

cada 15 min durante 60 min. Os anéis foram re-expostos a solução despolarizante 

contendo KCl 60 mM sem Ca2+ com 0,5 mM de EDTA na presença das concentrações 

isoladas de R(+)-pulegona (10-4; 3x10-4, 10-3 e 3x10-3 M), durante um período de 30 min. 

Após este período uma nova curva de contração concentração-resposta para CaCl2 foi 

construída. As curvas de contração foram comparadas na ausência e na presença de R(+)-

pulegona. 

Adicionalmente para testar a participação dos canais para Ca2+ tipo L no efeito 

vasorrelaxante de R(+)-pulegona, os anéis foram pré-expostos com NIF, um bloqueador 

seletivo destes canais (MICHIELS et al, 2014; KIM et al, 2015). Após 30 min os anéis 

foram contraídos com FEN e posteriormente adicionou-se as preparações R(+)-pulegona 

(10-8 – 3x10-3M) e a resposta obtida foi analisada na presença e na ausência deste inibidor. 
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4.2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os dados foram analisados através do programa estatístico Graph Pad Prism (6.0), 

sendo considerados significativos os valores de p<0,05. Os pontos nos gráficos, 

representam a média de resposta dos experimentos e as linhas verticais são o erro padrão 

da média (e.p.m.). Os dados in vivo, foram plotados de modo que cada barra mostra a 

redução da PAM ou FC na presença das doses de R(+)-pulegona. Esses parâmetros 

obedecem às seguintes equações: 

ΔPAM = (PAMfinal – PAMinicial) em mmHg  e  

ΔFC = (FCfinal – FCinicial) em bpm 

 As curvas de concentração-resposta foram ajustadas segundo a equação logística 

de Hill, na qual a variável dependente foi a porcentagem de relaxamento (%). A resposta 

vasorrelaxante da substância foi analisada segundo dois parâmentos, o valor do pD2 

(logaritmo negativo da concentração, responsável por 50% da resposta máxima da 

substância) e o Emáx (a resposta máxima da substância).  

Inicialmente utilizou-se o teste de normalidade de Shapiro-Wilk para atestar a 

normalidade dos dados. Posteriormente os mesmos foram comparados com a utilização 

dos testes estatísticos: teste t de Student ou ANOVA de uma via, em alguns casos para 

medidas repetidas, com pós teste de Bonferroni, quando apropriado. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. EFEITO DE R(+)-PULEGONA NA PAM E FC EM RATOS NÃO 

ANESTESIADOS 

 

A administração aguda de diferentes doses de R(+)-pulegona, em bolus, promoveu 

uma resposta transiente caracterizada por hipotensão (valor de F =17,96) e bradicardia 

(valor de F = 954,8), respectivamente: para 1 mg/Kg (-18,83 ± 2 mmHg e -3,8 ± 2,6 bpm), 

para 3 mg/Kg (-29,7 ± 2,7 mmHg e -118 ± 4,0 bpm), para 10 mg/ Kg (-62,17 ± 11,6 

mmHg e -227 ± 5,1 bpm), para 20 mg/ Kg (-59,66 ± 7,4 mmHg e -268 ± 5,8 bpm) e 30 

mg/ Kg (-59,3 ± 5,0 mmHg  e -277 ± 3,5 bpm) (figura 9, A e B). 

O efeito máximo de hipotensão e bradicardia foi alcançado nas doses respectivas de 

10 mg/Kg e 20 mg/Kg (Figura 10). 
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Figura 9 - Efeito de R(+)-pulegona, em (A) na pressão arterial média (PAM) e (B) frequência cardíaca 

(FC) em ratos não anestesiados. Foi calculada a variação (Δ) e os valores expressos como média ± e.p.m. 

ANOVA de uma via para medidas repetidas com pós teste de Bonferroni *p<0,05 e ***p<0,001vs controle 

e #p<0,05 vs 1 mg/kg e/ou 3 mg/kg (n=7). 
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figura 10-registro típico da pressão arterial pulsátil aferida em ratos 

normotensos evidenciando o efeito hipotensor de R(+)-pulegona, em doses 

crescentes, via administração intravenosa. 
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5.2. ATIVIDADE VASORRELAXANTE DE R(+)-PULEGONA EM AORTA 

 

5.2.1 Efeito vascular desencadeado por R(+)-pulegona em anéis de aorta com 

endotélio intacto e removido, pré-contraídos com FEN ou no tônus intrínseco 

da artéria 

 

A administração crescente e cumulativa de R(+)-pulegona, nas concentrações de 

(10-8 M – 3x10-3 M), desencadeou vasodilatação em anéis de aorta torácica de rato 

pré-contraídos com FEN (1 µM) contendo o endotélio intacto e com este removido, 

de maneira dependente de concentração em comparação  ao veículo. 

A figura 11 (A) mostra uma curva concentração-resposta de relaxamento induzida 

por esta substância. Em anéis com endotélio funcional, o vasorrelaxamento 

apresentou um deslocamento significativo (p<0,05) para esquerda, evidenciando um 

menor valor do pD2, em comparação ao seu efeito em anéis com endotélio removido                              

(-3,64  ±  0,06  - n=5 vs -3,17 ± 0,034 - n=6, respectivamente).  

Além disto, também na figura 11 (B) pode-se visualizar que o efeito máximo de 

relaxamento produzido por R(+)-pulegona não foi alterado pela remoção do endotélio 

vascular (Emáx: 106,0 ± 8,1%, n=6) em comparação a resposta dos anéis com endotélio 

intacto (98,2 ± 1,2%, n=5). 

Observamos na figura 12 que o tempo de 10-15 min foi suficiente para que a 

substância desencadeasse a resposta máxima entre as concentrações. Ao final dos 

experimentos, observou-se que a reversão do efeito vasorrelaxante foi alcançada a 

partir da remoção completa da substância nas cubas, proporcionada por sucessivas 

lavagens com solução de Krebs-Henseleit durante o período de 60 min e a posterior 

indução de contração utilizando FEN, demonstrando viabilidade dos anéis após 

exposição à substância. 

Por outro lado, a R(+)-pulegona não exerceu nenhuma influência no tônus 

intrínseco da aorta como evidenciado na figura 13. 
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Figura 11 - Efeito vasorrelaxante de R(+)-pulegona em anéis de aorta torácica com endotélio 

(E+) e sem endotélio (E-). Na parte superior (A), curvas de concentração-resposta que demostram o 

efeito da substância (10-8 – 3x10-3 M) na presença – E+ (•) e na ausência, E-, do endotélio vascular (♦). 

Na parte inferior (B), gráfico em barras representando o efeito máximo (Emáx em %) e o valor do pD2. 

Valores expressos como média ± e.p.m, n=5 e n=6, respectivamente. Teste t de Student - ***p<0,001 
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Figura 12-Traçado representativo da ação vasodilatadora de R(+)-pulegona em 

anéis com endotélio vascular removido e pré-contraídos com FEN (1 µM). Os 

pontos escuros indicam o momento da aplicação das diferentes concentrações da 

substância. Após 60 minutos da remoção do monoterpeno os anéis foram re-

estimulados com FEN (1 µM – segunda seta). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Traçado representativo da ação R(+)-pulegona no tônus intrínseco em 

anéis de aorta com endotélio intacto. Os pontos escuros indicam o momento da 

aplicação das concentrações da substância, após 30 minutos da remoção de FEN (1 

µM) e ACh (1 µM). 
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5.2.2 Verificação da participação das enzimas NOS no efeito vasorrelaxante de R(+)-

pulegona 

 

 Para verificar se o efeito vasorrelaxante dependente do endotélio vascular 

proporcionado por R(+)-pulegona se relaciona com a ativação das enzimas NOS, os 

anéis de aorta com endotélio intacto foram expostos ao L-Name (100 µM), um 

inibidor não seletivo das NOS, durante 30 min (HUO et al., 2015). Na figura 14 

(painéis A e B) podemos observar que o efeito máximo desencadeado por 

R(+)- pulegona na presença do inibidor não foi distinto do controle 

(Emáx  97,8  ±  1,8%  vs Emáx 98,2 ± 1,2% , respectivamente, n=5). 

Porém, ocorreu deslocamento da curva de relaxamento para a direita (p<0,001), 

evidenciando aumento no valor do pD2 na presença do inibidor (Figura 14 B) em 

comparação ao controle (-3,00 ± 0,016 vs -3,64 ± 0,060; respectivamente, n=5). 
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Figura 14 – Modulação do efeito relaxante de R(+)-pulegona pela inibição das NOS (sintase de 

óxido nítrico) com L-Name em anéis com endotélio vascular (E+). Na parte superior (A), curvas de 

concentração resposta de R(+)-pulegona (10-8 – 3x10-3 M) em anéis com endotélio vascular intacto na 

ausência (♦) e na presença de L-Name (100 µM) (■). Na parte inferior (B), gráfico em barras 

evidenciando o Emáx (em %) e o valor do pD2 na mesma situação. Valores expressos como média ± 

e.p.m, (n=5). Teste t de Student ***p<0,001 
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5.2.3 Verificação da participação da via NO/GMPc no efeito vasorrelaxante de 

R(+)- pulegona 

 

Anéis de aorta torácica com endotélio vascular foram pré-expostos com 

hidroxicobalamina (30 µM), um sequestrador de NO na forma radicalar (ROCHELLE 

et al., 1995; RAND; LI, 1993), durante 30 min (DIAS et al., 2007). A figura 15 

( painéis A e B) apresenta a curva de relaxamento induzida por R(+)-pulegona (10-8 - 

3x10-3 M) que foi deslocada para a direita (p<0,001), indicando elevação no valor do 

pD2 e sem alteração no efeito máximo (pD2= -3,07 ± 0,021 e Emáx= 99,0 ± 0,5%) em 

comparação a curva  controle (pD2 -3,64 ± 0,060 e Emáx 98,2 ± 1,2%). 

A utilização do ODQ (10 µM), inibidor da CGs, durante 30 min, reduziu de forma 

significativa (p<0,001) a resposta vasorrelaxante de R(+)-pulegona (Figura 16, 

painéis A e B) quando comparada ao controle, elevando o valor do pD2 (-3,17 ± 0,03 

vs controle -3,64 ± 0,060 ), sem alterar o Emáx (97,8 ± 1,7% vs  controle 98,2 ± 1,2%). 
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Figura 15– Modulação do efeito vasorrelaxante da R(+)-pulegona através do sequestro 

extracelular de NO (óxido nítrico) radicalar com hidroxicobalamina em anéis com endotélio 

vascular (E+). Na parte superior (A), curvas de concentração-resposta de R(+)-pulegona (10-8 – 3x10-

3 M) na presença (■) e na ausência de hidroxicobalamina (30µM)(♦). Na parte inferior (B), gráfico de 

barras com os valores do efeito máximo (Emáx em %) e do pD2. Valores expressos como média ± e.p.m. 

(n=5) Teste t de Student  *** p<0,001. 
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Figura 16-– Modulação do efeito vasorrelaxante de R(+)-pulegona através da inibição da CGs 

(ciclase de guanilil solúvel) com ODQ. Na parte superior (A), curvas de concentração-resposta para 

a substância (10-8 – 3x10-3 M) na presença (■) e na ausência de ODQ (10 µM) (♦). Na parte inferior 

(B), gráfico em barras expressando os valores do efeito máximo (Emáx) em % e do pD2 na presença e 

na ausência do inibidor. Valores expressos como média ± e.p.m. (n=5). Teste t de Student *** p<0,001. 
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5.2.4 Verificação da participação dos metabólitos da via do ácido aracdônico no 

efeito vasorrelaxante promovido por R(+)-pulegona 

 

 Além do NO, o endotélio sintetiza PGI2 que desencadeia vasorrelaxamento nas 

CMLV mediante a ativação da PKA, com posterior ativação do efluxo de K+ e 

ativação da recaptação de Ca2+ para os estoques intracelulares. A figura 17 

( painéis  A e B) demonstra que a pré-incubação dos anéis de aorta torácica contendo 

endotélio vascular funcional ao diclofenaco (10 µM), inibidor da COX com maior 

seletividade para COX-2 (PATRIGNANI; PATRONO, 2015), não exerceu nenhuma 

influência no efeito vasorrelaxante induzido por R(+)-pulegona (10-8 - 3x10-3 M), 

(Emáx = 101,1 ± 0,4% e pD2 = -3,69 ± 0,075 - n=5) em comparação ao controle (Emáx= 

98,2 ± 1,2% e pD2= - 3,64 ± 0,060 - n=5).  
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Figura 9-– Modulação do efeito vasorrelaxante de R(+)-pulegona em aorta de rato, 

através da inibição da cicloxigenase com diclofenaco em anéis com endotélio vascular 

(E+). Na parte superior (A), curvas de concentração-resposta para R(+)-pulegona (10-8 – 

3x10-3 M) em anéis com endotélio intacto na presença do inibidor (▲) e na ausência de 

diclofenaco (10 µM) (♦). Na parte inferior (B), gráfico em barras, apresentando o valor do 

pD2 e do Emáx da substância na presença e na ausência do inibidor. Os valores foram 

expressos como média ± e.p.m. (n=5).  
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5.2.5 Verificação da participação dos receptores muscarínicos no efeito 

vasodilatador dependente do endotélio induzido por R(+)-pulegona 
 

A ativação da produção dos mediadores que causam vasorrelaxamento na CE 

ocorre por ativação dos receptores muscarínicos. Assim avaliou-se a participação 

destes receptores na resposta vasorrelaxante dependente do endotélio vascular 

estimulada por R(+)-pulegona. Na figura 18 (painéis A e B), pode-se observar a 

atividade vasorrelaxante da substância (10-8 - 3x10-3 M) na presença do antagonista 

dos receptores muscarínicos, a atropina (1 nM), o qual foi administrado durante 30 

minutos aos anéis de aorta com endotélio intacto (MANJEET; SIM, 1989). Nesta 

situação, nenhuma modificação foi exercida por atropina, no efeito máximo ou no 

valor do pD2 (Emáx = 93,7 ± 2,3% e pD2= -3,62 ± 0,081 -  n= 6) em comparação ao 

controle (Emáx = 98,2 ± 1,2% e pD2= -3,64 ± 0,060 -  n= 5).  
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Figura 18- Resposta relaxante de R(+)-pulegona na presença do antagonismo dos 

receptores muscarínicos por atropina em anéis com endotélio vascular (E+). Na parte 

superior (A), curvas de concentração resposta para a substância na presença (○) e na 

ausência do antagonista (1 nM) (♦). Na parte inferior (B), gráfico em barras apresentando 

o valor do Emáx em % e do valor do pD2. Os dados foram expressos como média ± e.p.m. de 

6 e 5 experimentos respectivamente. 
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5.2.6 Verificação da participação dos canais TRP no efeito vascular desencadeado 

por R(+)-pulegona 

  

Outro mecanismo responsável por estimular a produção de substância vasoativas que 

causam vasorrelaxamento nas células musculares lisas, além da ativação dos receptores 

muscarínicos, é a ativação do influxo de cálcio através da estimulação dos canais TRP 

localizados nas CE. Para analisar a participação destes  canais no efeito vasorrelaxante 

induzido por R(+)-pulegona (Figura 19, painéis A e B), os anéis com endotélio vascular 

foram incubados com vermelho de rutênio (10 µM) um bloqueador inespecífico dos 

canais TRP (SONG; YUAN, 2010), durante 30 min (DANTAS et al., 2015). O efeito da 

substância foi inibido, tanto pelo valor do pD2 (p<0,001), quanto pelo valor do Emáx 

(p<0,05), evidenciado pelo deslocamento da curva de vasorrelaxamento para a direita, 

demonstrando elevação do valor do pD2 (-3,14 ± 0,04 vs pD2 controle: -3,64 ± 0,06 – n=5) 

e redução do Emáx (94,3 ± 0,7% vs controle: 98,2 ± 1,2% - n=5).  
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Figura 19- Modulação da resposta relaxante de R(+)-pulegona através bloqueio 

inespecífico dos canais TRP com VR (vermelho de rutênio) em anéis de aorta com 

endotélio vascular (E+). Na parte superior (A), curvas de concentração-resposta para a 

substância (10-8 – 3x10-3 M), na presença (□) e na ausência (♦) do bloqueador, VR (10 µM). 

Na parte inferior (B), gráfico em barras apresentando o valor do pD2 e Emáx (em %) na 

presença e na ausência do bloqueador dos TRPs. Os dados foram expressos como média ± 

e.p.m.(n=5) Teste t de Student *p<0,05 e ***p<0,001. 
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5.2.7 Verificação da participação dos canais para potássio no efeito vasodilatador 

endotélio independente proporcionado por R(+)-pulegona 

  O efeito máximo de vasorrelaxamento da R(+)-pulegona ocorre de maneira 

independente da presença do endotélio vascular, indicando que nas mais altas 

concentrações, esta substância utiliza mecanismos nas CMLV para desencadear este 

efeito. A ativação do efluxo de K+, através da ativação dos canais para potássio 

localizados na membrana da CMLV, desencadeia hiperpolarização destas células e 

posterior dilatação arterial.  A figura 20 (painéis A e B) demonstra a atividade da 

substância (10-8 – 3x10-3 M) em anéis de aorta torácica sem endotélio vascular, pré-

contraídos com FEN (1 µM), na presença de TEA (3 mM), um bloqueador inespecífico 

dos canais para K+ (QUAYLE; NELSON; STANDEN, 1997). Na presença do TEA 

ocorreu alteração do vasorrelaxamento (p<0,05) produzido por R(+)-pulegona, refletindo 

no deslocamento da curva de relaxamento para a direita, indicando elevação no valor do 

pD2 sem modificação no efeito máximo da substância (pD2 – 3,00 ± 0,012 e Emáx 

98,4 ±  0,6 %) em comparação ao controle (pD2 -3,17 ± 0,034 e Emáx 106 ± 8,1%, n=6). 
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Figura 20– Modulação da resposta relaxante da R(+)-pulegona por bloqueio 

inespecífico dos canais para potássio com 3 mM de TEA (tetraetilamônio) em anéis de 

aorta sem endotélio vascular (E-). Na parte superior (A), curvas de concentração-resposta 

na presença (•) e na ausência do bloqueador (♦). Na parte inferior  (B), gráfico em barras 

apresentando o valor do pD2 e Emáx  (em %) para R(+)-pulegona na presença e na ausência 

do bloqueador. Os valores foram expressos como média ± e.p.m.(= 5 e 6, respectivamente). 

Teste t de Student **p<0,05.   
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5.2.8 Identificação dos subtipos dos canais para potássio envolvidos no efeito 

vasorrelaxante promovido por R(+)-pulegona 

 

 Anéis sem endotélio foram expostos aos bloqueadores de canais para K+: 4-AP 

(bloqueia Kv) (BERG, 2002), Glib (bloqueia KATP) (WICHA et al., 2015; NELSON; 

QUAYLE, 1995) e TEA (1mM) cuja concentração bloqueia BKCa
2+ (WHITE et al., 

2002).  

Na presença de 4-AP (Figura 21 A e B) ocorreu inibição (p<0,001) da curva 

vasorrelaxante de R(+)-pulegona com deslocamento para a direita, indicando elevação do 

valor do pD2 (-2,93 ± 0,012 – n=5  vs controle -3,17 ± 0,034 – n=6) sem ocorrer nenhuma 

interferência no Emáx (97,1 ± 1,5 % -  n=5 vs controle 106 ± 8,1 %  -  n=6). 

Na figura 22 (painéis A e B), de maneira semelhante, o efeito de R(+)-pulegona 

foi inibido (p<0,05) a partir do bloqueio dos KATP, sem alterar o efeito máximo (pD2 -2,94 

± 0,012; Emáx 96,4 ± 1,2% - n=6 vs o controle pD2 -3,17 ± 0,03 e Emáx 106 ± 8,1 % - n=6).  

Na figura 23 (painéis A e B), o bloqueio dos BKCa
2+ com TEA (1 mM), não desencadeou 

nenhuma mudança na resposta vasorrelaxante da substância (pD2 – 3,08 ± 0,023 e Emáx 

96,4 ± 1,3 % -  n=5 vs controle pD2 -3,17 ± 0,034 e Emáx 106 ± 8,1 % - n=6). 
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Figura 21– Modulação da resposta relaxante de R(+)-pulegona por bloqueio  dos 

canais para potássio sensíveis a voltagem com 1 mM de 4-AP (4-aminopridina) em 

anéis sem endotélio (E-). Na parte superior (A), curvas de concentração-resposta na 

presença (1 mM) (■) e na ausência do bloqueador (♦). Na parte inferior (B), gráfico em 

barras apresentando o Emáx (em %) e o valor do pD2 para R(+)-pulegona na presença e na 

ausência do bloqueador. Os valores foram expressos como média ± e.p.m.(n= 5 e 6, 

respectivamente) Teste t de Student ***p<0,001. 
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Figura 22– Modulação da resposta relaxante de R(+)-pulegona através do bloqueio dos 

canais para potássio sensíveis ao ATP com 10 µM de glibenclamida em anéis sem 

endotélio (E-). Na parte superior (A), curvas de concentração-resposta na presença (▼) e 

na ausência do bloqueador (♦). Na parte inferior (B), gráfico em barras apresentando o Emáx 

(em %) e o valor do pD2 para R(+)-pulegona na presença e na ausência do bloqueador. Os 

valores foram expressos como média ± e.p.m.(n= 5 e 6, respectivamente) Test t de Student 

***p<0,001. 
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Figura 23 – Modulação da resposta relaxante de R(+)-pulegona pelo bloqueio dos 

canais para potássio sensíveis ao cálcio de grande condutância com 1 mM de TEA 

(tetraetilamônio) em anéis sem endotélio (E-). Na parte superior (A), curvas de 

concentração-resposta na presença (•) e na ausência do bloqueador (♦). Na parte inferior 

(B), gráfico em barras evidenciando o valor do pD2 e Emáx (em %) para R(+)-pulegona na 

presença e na ausência do bloqueador. Os valores foram expressos como média ± e.p.m.  

(n=5 e 6, respectivamente). 
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5.2.9 Efeito de R(+)-pulegona na pré-contração induzida por solução despolarizante 

de 60 mM de KCl 

 A modificação na concentração extracelular do íon K+ determina uma alteração 

no potencial da membrana da célula muscular lisa e essa alteração desencadeia a ativação 

do influxo de cálcio mediado pelos Cav e posteriormente a contração destas células. 

Assim a estimulação da contração do músculo liso vascular com a solução despolarizante 

e a posterior atividade de R(+)-pulegona na fase tônica desta contração são mostrados na 

figura 24 (painéis A e B). A substância desencadeia um efeito vasorrelaxante sobre a 

contração estimulada por KCl 60 mM, quando comparou-se essa resposta à situação 

controle, ou seja, aos anéis pré-contraídos por FEN (1 µM), observou-se que a substância 

apresentou um menor valor pD2 na contração proporcionada pela solução despolarizante 

(p<0,05), porém sem nenhuma modificação no efeito máximo (pD2 – 3,61 ± 0,02 e Emáx 

102 ± 0,8 %, n=6 vs controle pD2 -3,17 ± 0,03 e Emáx 106 ± 8,1 %, n=6, respectivamente).  
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Figura 10– Efeito vasorelaxante de R(+)-pulegona em anéis com endotélio removido (E-), pré-

contraídos com KCl e com fenilefrina (FEN) 1 µM. Na parte superior (A), curvas de concentração-

resposta para R(+)-pulegona em anéis pré-contraídos com KCl 60 mM (■) e pré-contraídos com FEN (♦). 

Na parte inferior (B), gráfico em barras demonstrando o valor do pD2 e Emáx (em %) para a substância, em 

anéis pré-contraídos com KCL 60 mM e FEN (1 µM). Os valores foram expressos como média ± e.p.m.(n=5 

e 6 ,respectivamente) Teste t de Student ***p<0,001. 
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5.2.10 Efeito de R(+)-pulegona  na curva de contração concentração-resposta para 

CaCl2 em anéis de aorta com endotélio vascular removido 

 O influxo de Ca2+ poderá ser analisado a partir da construção da curva de 

contração para CaCl2 na presença da substância, em um meio sem o íon Ca2+ e com os 

anéis pré-incubados com uma solução despolarizante contendo 60 mM de KCl. Assim, a 

figura 25 (painéis A e B) mostra que de maneira dependente de concentração, R(+)-

pulegona é capaz de inibir o influxo de Ca2+, provavelmente, por interferir nos Cav, uma 

vez que na presença de uma solução despolarizante com elevada concentração de KCl 

(60 mM), inibiu a curva de contração para CaCl2 vs controle (p<0,001), Emáx para 10-4 M 

(68,9 ± 3,81 %), para 3x10-4 M (40,97 ± 8,05 %), para 10-3 M (24,79 ± 5,04 %) e para 

3x10-3 M (0,29 ± 0,33 %); n=5. 
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Figura 25– Interferência de R(+)-pulegona no influxo de cálcio em anéis sem endotélio vascular (E-). 
Na parte superior (A), curvas de contração concentração-resposta para CaCl2 na ausência (•) e na presença 

de R(+)-pulegona, nas concentrações: 10-4 M (■) 3x10-4 M (▲) 10-3 M (▼) e 3x10-3 M (♦) . Na parte 

inferior (B), gráfico em barras demonstrando o efeito máximo de contração para CaCl2 na ausência de R(+)-

pulegona e na presença das concentrações anteriormente citadas. Os valores foram expressos como média 

± e.p.m.(n=5) ANOVA de uma via, com pós teste de Bonferroni ***p<0,001. 
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5.2.11 Verificação da participação dos canais para cálcio sensíveis a voltagem do 

tipo L no efeito vasorrelaxante de R(+)-pulegona em anéis de aorta sem endotélio 

 Para melhor definir o resultado anterior, utilizou-se a NIF, um bloqueador 

específico dos CaV do tipo L (figura 26 A e B). Os anéis de aorta sem endotélio vascular, 

foram pré-contraídos com FEN, na ausência e na presença deste bloqueador 

(GODFRAIND, 1994). A pré-incubação de NIF (1 µM) durante 30 minutos desencadeou 

redução do efeito máximo de relaxamento (p<0,05) proporcionado por R(+)-pulegona 

sem exercer nenhuma interferência no valor do pD2 (Emáx: 93,3 ± 1,7 %; n= 6 vs controle 

Emáx: 106,8 ± 8,1%; n=6) e (pD2: - 3,06 ± 0,03; n=6 vs controle – 3,17 ± 0,03; n=6). 
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Figura 26 – Modulação dos canais para cálcio sensíveis a voltagem do tipo L no efeito vasorrelaxante 

de R(+)-pulegona em anéis de aorta sem endotélio vascular (E-). Na parte superior (A), curvas de 

relaxamento concentração-resposta para R(+)-pulegona na presença (•) e na ausência (♦) de NIF (1 µM). 

Na parte inferior (B), gráfico em barras apresentando os valores do pD2 e do Emáx (em %) desta substância 

na presença e ausência de NIF. Os valores foram expressos como média ± e.p.m. (n=5 e 6, respectivamente). 

Teste t de Student **p <0,05.   
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6. DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento deste trabalho permitiu o melhor entendimento da atividade de 

R(+)-pulegona no sistema vascular de animais normotensos e dos possíveis mecanismos 

de ação envolvidos nos mesmos. Utilizou-se duas abordagens metodológicas nesta 

investigação, um ensaio in vivo e outro ex vivo. Na primeira parte dos experimentos, 

objetivou-se a identificação da atividade da substância na PAM e FC de animais 

normotensos e acordados. Já na segunda parte dos experimentos, avaliou-se os prováveis 

mecanismos de ação envolvidos nesta atividade correlacionada ao seu efeito 

vasorrelaxante. 

O interesse atual na identificação de substâncias que modulam o tônus dos vasos 

centrais, como a aorta, justifica-se no desenvolvimento de alternativas farmacológicas 

que contribuam para o melhor prognóstico da hipertensão sistólica isolada (HSI) (FOK; 

CRUICKSHANK, 2015). Esta patologia se instala quando ocorre aumento da VOP, que 

relaciona-se ao aumento da rigidez da aorta (MCENIERY et al., 2006). Com a aorta mais 

rígida, a onda de pulso retorna ao ventrículo esquerdo ainda no final da sístole, somando-

se as forças contrárias a esse movimento, elevando a pós-carga cardíaca, exigindo do 

coração mais esforço em propelir sangue para as artérias (PIZZI et al., 2006). 

A primeira constatação do presente trabalho foi que a administração i.v., em bolus, de 

R(+)-pulegona desencadeia um efeito hipotensor e bradicárdico transientes, dependente 

de dose em animais não anestesiados e em livre movimentação (Figura 9). A manutenção 

dos animais no estado acordado (sem anestesia) foi importante para o estudo uma vez 

que, o procedimento anestésico influencia o padrão hemodinâmico do animal, 

modificando a PAM e FC, além da funcionalidade dos principais sistemas modificadores 

desses parâmetros: o sistema barrorreflexo, sistema nervoso autônomo simpático e 
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sistema renina/angiotensina/aldosterona (SRAA) (SHEKARFOROUSH; FATAHI; 

SAFARI, 2015; JIANG et al., 2011; CHIBA; TSUBOI, 2001). 

O efeito bradicárdico de R(+)-pulegona observado neste estudo é corroborado pelo 

trabalho de SANTOS-MIRANDA et al. (2014), no qual evidenciou-se que a 

administração de R(+)-pulegona em várias doses dentre elas 10 e 100 mg/Kg, i.v., alterou 

o ECG em ratos anestesiados, ocasionando o prolongamento do intervalo PR e QT.  

O intervalo PR, caracteriza-se como o tempo necessário para que o impulso elétrico 

possa ser conduzido do nódulo sinusal até as células ventriculares e se relaciona com a 

condutância normal de Ca2+ através dos CaV (ROSE et al., 2011; MANGONI; 

NARGEOT, 2008). Alterações na condução elétrica, como por exemplo, o bloqueio na 

condução de impulsos gerados no átrio e que deveriam ser conduzidos até os ventrículos 

ocorre através da inibição dos CaV, determinando o prolongamento do intervalo PR e 

favorecendo o surgimento de bradicardia (VOGLER; BREITHARDT; ECKARDT, 2012; 

DU; NATHAN, 2007; CAMM; BEXTON, 1984). Foi mostrado que R(+)-pulegona 

bloqueia CaV do tipo L em cardiomiócitos (DE-CERQUEIRA et al., 2011) e esse fato 

pode estar relacionado ao prolongamento deste intervalo e a bradicardia observada em 

nosso estudo.  

O intervalo QT define a duração do potencial de ação nos miócitos ventriculares, 

assim, o prolongamento deste intervalo está associado ao prolongamento do potencial de 

ação nestas células (SHIMIZU; ANTZELEVITCH, 1999). Estudos demonstram, entre 

outros fatores, que a diminuição na condutância dos canais para K+ se relaciona ao 

aumento da duração do intervalo QT em cardiomiócitos. Esse fato também explica o 

efeito bradicárdico da substância no nosso trabalho, uma vez que a mesma, inibe o efluxo 

de K+ nestas células, promovendo o prolongamento do intervalo QT (SANTOS-

MIRANDA et al., 2014; ANDERSON et al., 2014; CURRAN et al., 1995).  
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R(+)-pulegona é uma cetona monoterpênica encontrada no óleo essencial da Mentha 

pulegium e Mentha piperita (RIOS-ESTEPA et al., 2008; SOUZA et al, 2006). Estudos 

evidenciam que óleos essenciais extraídos de plantas do gênero Mentha, bem como seus 

constituintes terpênicos, apresentam efeitos cardiovasculares importantes, tais como 

atividade vasorrelaxante em artérias, hipotensão e bradicardia. Pakdeechote et al. (2014), 

demonstraram que o extrato da Mentha cordifólia apresentou efeito vasorrelaxante em 

animais hipertensos. Guedes et al. (2002) e Lahlou et al. (2002) constataram que o óleo 

essencial de Mentha x Villosa desencadeia efeito hipotensor e bradicárdico em ratos 

conscientes, além de vasorrelaxamento dependente e independente do endotélio vascular, 

uma vez que estimula a produção e liberação do NO nas CE e inibe o influxo de Ca2+ na 

CMLV.  

O efeito hipotensor de R(+)-pulegona pode ser explicado por meio do efeito 

bradicárdico da substância, tendo em vista que a PA é definida pela relação entre o débito 

cardíaco (DC) e a resistência vascular periférica total (RVPT). A redução da FC 

demonstrada por Santos-Miranda et al. (2014) estimulada por R(+)-pulegona faz 

decrescer o DC. Outra explicação para essa atividade é o seu efeito na RVPT, modulando 

o tônus vascular. Dantas et al. (2015) e Machado et al.(2014) demonstraram que o 

vasorrelaxamento promovido por terpenos desencadeia efeito hipotensor em ratos. Foi 

demonstrado que R(+)-pulegona promoveu vasorrelaxamento em artéria mensentérica, 

porém não foram elucidados os mecanismos de ação envolvidos neste efeito (CARDOSO 

LIMA et al., 2012), assim o presente trabalho torna-se novo no aspecto da identificação 

dos mecanismos envolvidos na atividade  vasorrelaxante da substância em aorta. 

Nesse sentido, a segunda constatação deste trabalho se refere a atividade 

vasorrelaxante de R(+)-pulegona em anéis de aorta torácica de animais normotensos. 

Estimulou-se a contração desses anéis com FEN, um agonista α1 – adrenérgico, acoplado 
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a proteína Gq/11, que quando ativado permite a estimulação da atividade enzimática da 

fosfolipase C (PLCβ) responsável pela hidrólise do inisitou bifosfato (PIP2), formando  

diacilglicerol (DAG) e  inositol  trifosfato (IP3). O IP3, é um segundo mensageiro que ativa 

canais sensíveis ao mesmo localizados no retículo sarcoplasmático, causando elevação da 

concentração citosólica de Ca2+ por mobilização e liberação desse íon a partir dos 

estoques intracelulares. O DAG atua em conjunto com os íons Ca2+ ativando a PKC, 

responsável por estimular o influxo deste íon, aumentando a sua concentração citosólica. 

Estes fenômenos desencadearão a contração das CMLV (AKATA, 2007).  

Neste trabalho, na presença de FEN, R(+)-pulegona induziu atividade vasorrelaxante, 

em anéis com endotélio vascular intacto e também com este removido, apresentando 

efeito máximo idêntico em ambas condições. Porém, na presença do endotélio vascular a 

curva de relaxamento foi deslocada para a esquerda evidenciando um menor valor do pD2 

(Figura 11). Esse resultado despertou muita curiosidade, sobretudo pelo fato de que essa 

substância desencadeia efeito máximo de relaxamento de maneira independente do 

endotélio vascular, atuando diretamente na musculatura lisa da artéria. Porém, em baixas 

concentrações, estimula a produção e liberação de substâncias derivadas do endotélio, 

que promovem o relaxamento da aorta, caracterizando assim, um efeito dependente do 

endotélio vascular. 

Também avaliou-se a atividade dessa substância no tônus intrínseco da artéria 

(Figura 13), pois todas as artérias, especialmente a aorta, modificam o tônus vascular, ou 

seja, o estado contráctil das CMLV, independentemente da presença de agonistas ou de 

neurotransmissores (BOBIK; WEISSBERG; LITTLE, 1988). Os resultados de 

Pawlowski; Morgan, (1992) demonstram que o tônus intrínseco da aorta torácica é 

influenciado por vários fatores, a saber: liberação endotelial de substâncias vasoativas, 

concentração de Ca2+ extracelular, temperatura e por um estado constitutivo de ativação 
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da enzima MLCK, independentemente da concentração de cálcio intracelular. Observou-

se que R(+)-pulegona, em anéis com endotélio intacto ou na ausência deste, não 

modificou o tônus intrínseco da aorta. Diferentemente destes achados, timol e carvacrol, 

dois monoterpenos fenóis, em aorta torácica de ratos, estimularam  a contração das 

CMLV a partir do tônus intrínseco, esse efeito se relaciona possivelmente com a  ativação 

dos canais para Ca2+ (PEIXOTO-NEVES et al., 2010).  

O efeito vasorrelaxante dependente do endotélio estimulado por R(+)-pulegona 

em aorta, se relaciona com a estimulação da produção de substâncias vasorrelaxantes 

produzidas pela camada de CE, que reduzem o tônus do vaso alcançado pela estimulação 

com FEN. Em condições fisiológicas, o endotélio, exerce controle do tônus vascular, 

sintetizando e liberando várias substâncias que causam vasorrelaxamento nas CMLV, 

como: o NO, a PGI2 e o EDHF (LEUNG; VANHOUTTE, 2015; FÉLÉTOU; KÖHLER; 

VANHOUTTE, 2012). Dentre estas, o NO é a principal substância liberada pelo endotélio 

de artérias de grande calibre, como a aorta (FÉLÉTOU; KÖHLER; VANHOUTTE, 2012; 

POHL; DE WIT; GLOE, 2000; GARLAND et al., 1995; TSUTSUI et al., 2010).  

Desse modo, neste trabalho avaliou-se a possível participação do NO no efeito de 

R(+)-pulegona com a inibição das NOS, promovida por um análogo da L-Arginina, o 

L- Name, em anéis com endotélio intacto (HUO et al., 2015; CAPETTINI; CORTES; 

LEMOS, 2010) (Figura 14). Nesta situação, ocorreu inibição da resposta relaxante, 

evidenciada pelo aumento do pD2, sem alteração alguma no efeito máximo, indicando 

que, provavelmente, o efeito relaxante dependente do endotélio vascular proporcionado 

pelo monoterpeno ocorre em função da estimulação da atividade das NOS.  

Para melhor definir se de fato é o NO a substância responsável pelo resultado 

anteriormente observado, utilizou-se o sequestrador de NO, a hidroxocobalamina, a qual 

remove seletivamente o NO na forma radicalar (NO.), e juntos permanecem no espaço 
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extracelular. Essa substância possui em sua estrutura o átomo de cobalto que se liga ao 

NO reduzindo sua biodisponibilidade, formando nitrocobalamina (ROCHELLE et al., 

1995; RAND; LI, 1993). Neste trabalho, observou-se que a presença desta molécula, 

inibiu a resposta relaxante dependente do endotélio, porém, não alterou o efeito máximo 

de R(+)-pulegona, indicando que esta substância provavelmente, estimula a produção de 

NO nas CE (Figura 15).  

Esses resultados se assemelham aos identificados em outros estudos que 

utilizaram terpenos. Guedes et. al. (2002), demonstraram que o monoterpeno 

rodundifolona, encontrado no óleo essencial de Mentha x Villosa apresenta atividade 

estimuladora da produção de NO nas CE de aorta torácica em animais normotensos. Em 

outro trabalho, o cineol, encontrado no óleo essencial de Alpinia Zerumbet, demonstra 

atividade estimuladora da produção de NO e assim determina vasorrelaxamento em aorta 

de ratos sem hipertensão (PINTO et al., 2009). Da mesma forma, o α-terpineol, 

encontrado no óleo essencial de variadas plantas, estimula vasorrelaxamento em artéria 

mesentérica de ratos normotensos de maneira dependente do endotélio. Essa resposta foi 

inibida por L-Name, HDX e ODQ e o estímulo da produção de NO foi confirmado em 

cultura de CE de coelho, visto pelo aumento da intensidade da fluorescência utilizando-

se DAF2-DA (RIBEIRO et al., 2010).  

O NO produzido pelas CE modula o estado contrátil das CMLV, ativando a CGs, 

localizada no citoplasma destas células. Esta enzima possui em sua estrutura um 

grupamento heme que é sensível ao NO, o qual a ativa, permitindo o aumento em 200 

vezes de sua atividade catalítica que consiste na produção do GMPc (Figura 1). Este 

segundo mensageiro ativa a PKG, responsável por estimular a hiperpolarização da célula 

via fosforilação dos canais para K+ sensíveis ao Ca2+ e também, ativação da SERCA 

aumentando a recaptação de Ca2+ para os estoques intracelulares (FÉLÉTOU; KÖHLER; 
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VANHOUTTE, 2012; ZHAO; VANHOUTTE; LEUNG, 2015; TANAKA; KOIKE; 

TORO, 2004). 

Para identificar se esse mecanismo está presente, os anéis de aorta com endotélio 

preservado foram expostos ao ODQ (10 µM), que produz a oxidação da enzima CGs 

inibindo sua atividade (DERBYSHIRE; MARLETTA, 2012). Na presença de ODQ a 

resposta mediada pelo endotélio vascular desencadeada por R(+)-pulegona foi inibida, 

confirmando mais uma vez a participação do NO liberado pelas CE e posterior 

estimulação da produção de GMPc no efeito vasorrelaxante da substância (Figura 16). 

A estimulação da produção de NO nas CE ocorre em virtude da ativação de 

diversos mecanismos: ativação direta das NOS através da fosforilação dos resíduos Ser635 

e Ser1179 que compõem a estrutura da enzima, fornecimento do substrato enzimático 

(L- Arginina), fornecimento de cofatores para a ação enzimática, ativação dos receptores 

muscarínicos (M3), e mais recentemente demonstrado, ativação de alguns canais TRP 

expressos nas células endoteliais. Os três primeiros mecanismos ocorrem de forma 

independe da concentração de Ca2+ no citoplasma da célula endotelial, já os dois últimos 

mecanismos elevam a concentração desse íon no endotélio (ZHAO; VANHOUTTE; 

LEUNG, 2015; EARLEY; READING; BRAYDEN, 2007; YETIK-ANACAK; 

CATRAVAS, 2006). Em 2002, Guedes et. al., evidenciaram que rodundifolona, um 

monoterpeno que possui estrutura semelhante a R(+)-pulegona, estimulou a produção de 

NO nas células endoteliais via ativação dos receptores muscarínicos (M3) em aorta 

torácica de rato, pois na presença de atropina um antagonista desses receptores, a resposta 

da substância foi inibida  (SANTOS et al., 2015; MANJEET; SIM, 1989). Para avaliar se 

R(+)-pulegona teria atividade semelhante a promovida por rodundifolona, os anéis 

aórticos foram expostos a atropina (1 nM). Verificou-se que o antagonista muscarínico 
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não influenciou a resposta relaxante desta substância, indicando que a ativação dos 

receptores muscarínicos não está envolvida no efeito relaxante da substância (Figura 18). 

Além dos receptores muscarínicos, os canais TRP expressos na CE, permitem o 

influxo de íons Ca2+ e desencadeiam a ativação da produção de NO, PGI2 e EDHF, 

influenciando o tônus vascular (EARLEY; BRAYDEN, 2007). Alguns monoterpenos 

alcoólicos apresentam atividade modulatória em muitos canais TRP e em diversos 

tecidos, a exemplo de geraniol, nerol e citronelol (ORTAR et al., 2014), menthol (PEIER 

et al., 2002), linalol, hidroxicitronelal  (BEHRENDT et al., 2004), carvacrol (DANTAS 

et al., 2015 ) e rotundifolona (SILVA et al., 2015). Para investigar a possível participação 

dos canais TRP no efeito vasorrelaxante estimulado por R(+)-pulegona, utilizou-se 

vermelho de rutênio, um bloqueador inespecífico desses canais (SONG; YUAN, 2010). 

Nesta situação, a resposta mediada pelo endotélio foi inibida, tendo em vista, a elevação 

no valor do pD2, demonstrando que possivelmente o efeito dependente do endotélio 

apresentado por R(+)-pulegona é via ativação dos canais TRP localizados nas CE 

(ZHANG et al., 2009; KÖHLER et al., 2006). 

Além disso, o efeito máximo de relaxamento para R(+)-pulegona foi reduzido na 

presença do VR, indicando que, o provável bloqueio dos canais TRP localizados na 

CMLV desencadeia inibição do vasorrelaxamento desta substância. No trabalho de 

Earley (2011) ficou evidente que a ativação dos canais TRPV4 localizados nas CMLVs 

em artéria cerebral de ratos desencadeia elevação do influxo de cálcio, ativação dos 

receptores de rianodina e posteriormente ativação dos canais para K+ sensíveis ao Ca2+, 

determinando assim a hiperpolarização destas células e assim vasorrelaxamento. 

Provavelmente, parte do efeito vasodilatador de R(+)-pulegona dependa da ativação 

destes canais nas CMLVs. 
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Para investigar a possível participação dos metabólitos do ácido aracdônico, 

utilizou-se diclofenaco (10 µM), um inibidor da COX que apresenta moderada 

seletividade para a COX-2 (PATRIGNANI; PATRONO, 2015). Estudos evidenciam a 

existência das duas isoformas da enzima COX no endotélio vascular (COX-1 e COX-2) 

(OKAHARA; SUN; KAMBAYASHI, 1998; WIDLANSKY et. al., 2003). Nesta 

situação, a resposta vasorrelaxante de R(+)-pulegona não diferiu, indicando a não 

participação dos metabólitos do ácido aracdônico no efeito observado. No estudo de 

Bastos et al. (2010) o monoterpeno citronelol apresentou efeito hipotensor em animais 

normotensos, e, ao tentar elucidar os mecanismos de ação envolvidos nesta resposta, 

utilizando-se indometacina, um inibidor da COX, observou-se que o monoterpeno 

citronelol não alterou o efeito hipotensor, indicando que essa substância, semelhante a 

R(+)-pulegona, não ativa a produção de prostaciclina para efetuar tal resposta. 

Conforme apresentado, o efeito vasodilatador máximo de R(+)-pulegona em 

aorta, independe do endotélio vascular, desse modo, múltiplos mecanismos podem estar 

envolvidos. Quast, et al. (1994), relataram a importância dos canais para K+ na 

manutenção do estado de repouso da célula, ou seja, a abertura destes canais é necessária 

para que ocorra o relaxamento da musculatura lisa vascular mediante o efluxo deste íon, 

permitindo a hiperpolarização da membrana da célula e consequentemente fechamento 

dos CaV.  

Assim, investigou-se a participação dos canais para K+ no efeito proporcionado 

por R(+)-pulegona com a utilização do TEA (3 mM), que segundo Quayle; Nelson; 

Standen, (1997), nesta concentração bloqueia os canais para K+ de maneira inespecífica. 

Nesta situação a resposta de R(+)-pulegona foi inibida, evidenciando uma elevação no 

valor do pD2, sugerindo que a substância promove hiperpolarização e consequentemente 

relaxamento das CMLV por ativar os canais para K+. Resultado semelhante foi 
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desencadeado por linalool, um monoterpeno, em aorta de camundongo (KANG; SEOL, 

2015). Para identificar os subtipos de canais de K+ envolvidos nesta resposta, utilizou-se 

Glib (10 µM) - bloqueador dos KATP (WICHA et al., 2015; QUAYLE; NELSON; 

STANDEN, 1997), 4-AP (1 mM) - bloqueador dos canais KV (SILVA-FILHO et al., 

2012; BERG, 2002) e TEA (1 mM) - nessa concentração bloqueia os BKCa
2+ (WHITE, et 

al, 2002). A atividade vasorrelaxante de R(+)-pulegona fui inibida na presença dos 

bloqueadores dos Kv e KATP, indicando que a substância estimula, a hiperpolarização das 

CMLV via ativação desses canais. Alguns monoterpenos desencadeiam hiperpolarização 

da musculatura lisa vascular também por modular a ativação desses canais 

semelhantemente ao demonstrado por R(+)-pulegona, a exemplo de borneol em aorta de 

rato (SILVA-FILHO et al., 2012), timol e carvacrol em aorta e mesentérica de rato 

(PEIXOTO-NEVES et al., 2010; DANTAS et al., 2015), rotundifolona em mesentérica 

de rato (SILVA et al., 2011), α-terpineol em mesentérica de ratos (RIBEIRO et al, 2010) 

e linalol em mesentérica de ratos normotensos e hipertensos (ANJOS, et al., 2013).  

Em 2011, Silva e colaboradores demonstraram que rotundifolona, um 

monoterpeno encontrado no óleo essencial de várias espécies de plantas do gênero 

Mentha, induz hiperpolarização das CMLVs por ativar os canais BKCa
2+ em artéria 

mesentérica de ratos e esse resultado foi distinto do encontrado no presente trabalho, 

provavelmente R(+)-pulegona não influencia os canais BKCa
2+, uma vez que, o efeito 

vasorrelaxante desta substância não foi alterado na presença de TEA 1 mM. 

É extensamente reportado na literatura que o gradiente de concentração de Ca2+ 

nas CMLV determina o grau de contratilidade dessas células (AKATA, 2007; 

TSOUKIAS et al, 2011). Muitas substâncias naturais, principalmente monoterpenos 

apresentam a capacidade de bloquear diretamente o influxo de Ca2+ nas CMLV e relaxá-

las (SANTOS et al., 2011). Já foi demonstrado que R(+)-pulegona apresenta atividade 
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bloqueadora de CaV do tipo L em cardiomiócitos (DE-CERQUEIRA et al, 2011). Assim, 

buscou-se esclarecer se R(+)-pulegona exerce efeito semelhante em anéis de aorta. 

Dessa forma, os anéis de aorta foram expostos a uma solução despolarizante de 

potássio com concentração de KCl em 60 mM. Nesta situação, ocorre modificação na 

polaridade da célula, desencadeando uma despolarização e consequentemente ativação 

do influxo de Ca2+, liberação deste íon dos estoques intracelulares e contração dos 

miócitos lisos (PAIVA e FARIAS, 2005). A resposta relaxante de R(+)-pulegona foi 

deslocada para a esquerda, quando os anéis foram pré-contraídos com KCl 60 mM em 

comparação à curva em anéis pré-contraídos com FEN, o que indica que a substância atua 

em um componente comum nas duas vias de contração para desencadear seu efeito. 

O passo comum nas duas vias supra mencionadas é o influxo de Ca2+ nas CMLV 

mediado a partir da abertura dos CaV. Para atestar essa hipótese, induziu-se uma curva de 

contração concentração-resposta para CaCl2. Nesta situação, a substância, de maneira 

dependente de concentração, inibiu a curva de Ca2+, provavelmente por bloqueio do 

influxo deste íon. Resultados semelhantes foram encontrados por outros pesquisadores 

em anéis de artéria, utilizando outros monoterpenos, a exemplo de, timol em artéria 

coronária de porco e aorta torácica de ratos (MENDES-NETO, et al, 2013; PEIXOTO-

NEVES et al, 2011), carvacrol em mesentérica de ratos (DANTAS et. al, 2015) e borneol 

em aorta torácica (SILVA-FILHO et al., 2012). 

Para identificar a provável participação dos CaV do tipo L, utilizou-se um 

bloqueador conhecido desses canais a NIF (10 µM) (MICHIELS et al., 2014;  

LACINOVÁ, 2005; KIM, et al., 2015). Na presença desse bloqueador, ocorreu 

deslocamento da curva de relaxamento para R(+)-pulegona com redução do efeito 

máximo dessa substância, o que indica que houve competição farmacológica entre esta 

substância e NIF pelo sítio de ligação no canal, permitindo inferir fortemente que 
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R(+)pulegona, provavelmente exerce vasorrelaxamento em aorta torácica via o bloqueio 

dos CaV do tipo L de maneira semelhante em cardiomiócitos (DE-CERQUEIRA et al., 

2011). 

Resultados semelhantes ao demonstrado anteriormente foram relatados por 

Mendes-Neto, et al. (2013) que utilizando timol, um monoterpeno fenol, em artéria 

coronariana esquerda de porco observaram a inibição do influxo de Ca2+ via CaV do tipo 

L. Dantas et. al. (2015) demonstraram que o isômero fenol do timol, o carvacrol, apresenta 

atividade semelhante em artéria mesentérica de rato e Silva et. al. (2011) apontaram que 

rotundifolona desencadeia efeito semelhante em mesentérica de rato. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Os resultados demonstram que R(+)-pulegona desencadeia efeito vasorrelaxante em 

aorta torácica por estimular a produção de óxido nítrico nas CE, via ativação do influxo 

de Ca2+ mediado pela abertura dos canais TRP. O efeito vasodilatador direto nas CMLV 

ocorre através da ativação do efluxo de K+ via KATP e Kv e o bloqueio do influxo de Ca2+ 

via CaV do tipo L. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

 Provar que R(+)-pulegona eleva a concentração de Ca2+ citoplasmático na célula 

endotelial e que esse efeito é inibido por bloqueadores dos canais TRP; 

 Evidenciar a influência desta substância na mobilização de Ca2+ nos estoques 

intracelulares na CMLV, 

 Atestar a influência dos canais TRP no efeito independente do endotélio e  

 Verificar a influência direta de R(+)-pulegona no nódulo sinusal. 
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