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RESUMO 

Ocimum basilicum L., popularmente conhecido como manjericão, possui várias atividades 

biológicas relacionadas ao óleo essencial presente em suas folhas, como: antifúngico, repelente 

de insetos, anti-giardia, capacidade antioxidante, ansiolítica e sedativa. Alguns estudos apontam 

que a planta possui atividade anti-hipertensiva e vasodilatadora. O presente trabalho tem como 

objetivo caracterizar os efeitos farmacológicos do óleo essencial de Ocimum basilicum L. 

(OEOB) e de seu componente majoritário, estragol, na musculatura lisa vascular de ratos 

através de registros isométricos de tensão em sistema de aquisição de dados. Em preparações 

de anéis de aorta de rato, o OEOB (1 – 1000 µg/mL)  e o estragol (1 – 1000 µg/mL) relaxaram 

de maneira dependente da concentração contrações induzidas por Phe (1 µM), KCl  (60 mM) e 

U-46619 (0,3 µM) de (p < 0,001, ANOVA). A potência do OEOB para induzir efeito 

vasodilatador foi significantemente maior na presença do análogo do tromboxano, U-46619 

(0,3 µM). No entanto, apenas em experimentos com o OEOB na presença da Phe (1 µM) foi 

observada uma diferença significativa entre os valores de CE50 de anéis com e sem endotélio 

íntegro (494,7 [425,7 –  569,2] µg/ml e 203,6 [142,9  – 281,0] µg/ml, respectivamente) (p < 

0,05, Mann-Whitney), onde foi observado que anéis com endotélio íntegro tinham um maior 

dificuldade em apresentar o efeito relaxante do OEOB. Para avaliar o possível efeito da 

participação do endotélio frente a uma estimulação com o agonista adrenérgico, foram 

realizados protocolos de curvas concentração-efeito na presença de acetilcolina (ACh), 

nitroprussiato de sódio (NPS), L-NAME e rutênio vermelho (20 µM), inibidor dos canais 

TRPV4, e foi observado que o endotélio pode estar envolvido em promover dificuldade de 

relaxamento do músculo liso através da ação do OEOB sobre receptores do tipo TRPV4 

presentes no endotélio. Foi avaliada também a capacidade do OEOB de agir em receptores de 

IP3 localizados no retículo sarcoplasmático através de experimentos em meio zero Ca2+, onde 

foi observado que contração transiente induzida pela Phe (10 µM) não foi abolida na presença 

do OEOB (500 µg/mL). Foi utilizado o NaVO3, agente inibidor das enzimas fosfatases, em 

concentrações crescentes para avaliar a ação do OEOB e do estragol sobre enzimas fosfatases 

e quinases, constatando-se que eles não foram capazes de inibir a contração induzida pelo 

NaVO3. O presente estudo demonstra que o OEOB e seu componente majoritário (estragol) 

possuem atividade vasorrelaxante de maneira dependente da concentração em anéis de aorta 

isolados de ratos, sendo o OEOB mais potente e que o endotélio vascular tem participação 

quando a contração dos tecidos era induzida através da via adrenérgica. 

Palavras-chave: Ocimum basilicum L. Monoterpenos. Vasodilatadores. Endotélio. 



 

 

PHARMACOLOGICAL STUDY OF THE ESSENTIAL OIL OF OCIMUM 

BASILICUM L. AND ITS MAJOR COMPONENT (ESTRAGOLE) IN AORTIC 

SMOOTH MUSCLE OF RATS 

Ocimum basilicum L., popularly known as basil, has several biological activities related to the 

essential oil present in its leaves, such as: antifungal, insect repellent, anti-giardia, antioxidant 

capacity, anxiolytic and sedative. Some studies indicate that the plant has antihypertensive and 

vasodilatory activity. The present study aims to characterize the pharmacological effects of the 

essential oil of Ocimum basilicum L. (EOOB) and its major component, estragole, on the 

vascular smooth muscle of rats through isometric voltage recordings in a data acquisition 

system. In rat aortic ring preparations, EOOB (1 – 1000 µg/mL) and estragole (1 - 1000 µg / 

ml) relaxed in a concentration-dependent manner contractions induced by Phe (1 µM), KCl (60 

mM) and U-46619 (0.3 µM) (p <0.001, ANOVA). The potency of EOOB to induce vasodilator 

effect was significantly higher in the presence of the thromboxane analog, U-46619 (0.3 µM).  

However, only in experiments with EOOB in the presence of Phe (1 µM) was observed a 

significant difference between the EC50 values of rings with and without intact endothelium 

(494,7 [425,7 –  569,2] µg/ml e 203,6 [142,9  – 281,0] µg/ml, respectively) (p < 0,05, Mann-

Whitney), where it was observed that rings with intact endothelium had a greater difficulty in 

presenting the relaxing effect of OEOB. In order to evaluate the possible effect of endothelium 

participation on stimulation with the adrenergic agonist, protocols of concentration-effect 

curves were performed in the presence of acetylcholine (ACh), sodium nitroprusside (SNP), L-

NAME and ruthenium red (20 µM), a TRPV4 channel inhibitor, and it was observed that the 

endothelium may be involved in promoting difficulty in smooth muscle relaxation through the 

action of OEOB on TRPV4 receptors present in the endothelium. We also evaluated the ability 

of EOOB to act on IP3 receptors located in RS through experiments on a calcium-free medium, 

where it was observed that the transient contraction induced by Phe (10 µM) was not abolished 

in the presence of EOOB (500 µg / mL). NaVO3, an inhibitory agent of the phosphatases 

enzymes, was used in increasing concentrations to evaluate the action of EOOB and estragole 

on enzymes phosphatases and kinases, being verified that they were not able to inhibit the 

contraction induced by NaVO3. The present study demonstrates that OEOB and its major 

component (estragol) have vasorelaxant activity in a concentration dependent-manner in aortic 

rings isolated from rats, with OEOB being more potent and that vascular endothelium is 

involved when contraction of was induced through the adrenergic pathway. 

Keywords: Ocimum basilicum L. Monoterpenes. Vasodilators. Endothelium. 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização da natureza para fins terapêuticos é tão antiga quanto a civilização 

humana e, por muito tempo, produtos minerais, de plantas e animais foram fundamentais para 

a área da saúde. Historicamente, as plantas medicinais são importantes como fitoterápicos e na 

descoberta de novos fármacos, estando no reino vegetal a maior contribuição de medicamentos 

(BRASIL, 2012). 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) expressa sua posição a respeito da 

necessidade de valorizar a sua utilização no âmbito sanitário ao observar que 70% a 90% da 

população nos países em vias de desenvolvimento depende delas no que se refere à Atenção 

Primária à Saúde (OMS, 2011).  

O Brasil é o país detentor da maior diversidade biológica do mundo (WILSON, 

1997).  Com cerca de 55 mil espécies de plantas; há relatos de investigação de apenas 0,4% da 

flora (GURIB-FAKIM, 2006). Estima-se que pelo menos 25% de todos os medicamentos 

modernos são derivados diretamente ou indiretamente de plantas medicinais, principalmente 

por meio da aplicação de tecnologias modernas ao conhecimento tradicional (BRASIL, 2012). 

No Ceará, o marco do desenvolvimento da fitoterapia no estado da foi a criação do 

programa Farmácias Vivas, sendo concebido há quase três décadas como um projeto da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), a partir dos ideais do professor Dr. Francisco José de 

Abreu Matos de promover a assistência social farmacêutica às comunidades, baseado nas 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), com ênfase àquelas voltadas aos 

cuidados primários em saúde, e diante da observação de que boa parte da população do Nordeste 

do Brasil não tinha acesso aos serviços de saúde, utilizando plantas do bioma local como único 

recurso terapêutico (SANTOS & FONSECA, 2012).  

A partir de 1997, as Farmácias Vivas foram institucionalizadas pela Secretaria da 

Saúde do Estado do Ceará (SESA), por meio do Programa Estadual de Fitoterapia, e, no ano de 

2007, foi criado o Núcleo de Fitoterápicos da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica 

(NUFITO/COASF). Em 7 de outubro de 1999, foi promulgada a Lei Estadual Nº 12.951, que 

dispõe sobre a implantação da Fitoterapia em Saúde Pública no Estado do Ceará, por meio da 

implantação de unidades Farmácias Vivas. No Ceará, está instalado o Horto Matriz (Horto de 

Plantas Medicinais Prof. F. J. A. Matos, da UFC). Nesse setor, existe um banco de dados 

desenvolvido pelo referido professor com registro de estudos científicos sobre plantas 
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medicinais regionais, compreendendo áreas de botânica, farmacologia, agronomia, 

farmacognosia e farmacotécnica.  

Dentre as espécies cultivadas no referido horto, encontra-se o Ocimum basilicum 

L., popularmente conhecido como manjericão, que tem sido utilizado para fins culinários por 

centenas de anos em todo o mundo (FELDMAN, 2018) e contém uma ampla gama de 

compostos bioativos, como flavonóides (IRONDI et al., 2016; VLASE et al., 2014), terpenos 

(IRONDI et al., 2016), elagitaninos (ELANSARY; MAHMOUD, 2015; IRONDI et al., 2016) 

etc. Estudos anteriores têm relatado que o extrato aquoso desta planta se mostrou eficaz na 

reatividade vascular de vasos isolados de ratos alimentados com dieta hipercolesterolêmica 

(AMRANI et al., 2009) e reduziu a pressão sanguínea sistólica e diastólica em ratos submetidos 

a modelo hipertensivo (UMAR et al., 2010). No entanto, ainda são escassos os estudos acerca 

das atividades vasculares do óleo essencial das folhas de Ocimum basilicum L. (OEOB), o que 

o torna um alvo de interesse farmacológico para estudos no sistema cardiovascular.   

1.1 Ocimum basilicum L.  

O gênero Ocimum pertence à família Lamiaceae, originária do Sudeste Asiático e 

da África Central. Ocimum basilicum L., popularmente conhecida como manjericão, é uma 

espécie aromática, herbácea, autógama e que pode ser anual ou perene (PODEROSO et al., 

2009). O manjericão (figura 1) cresce até 1 m de altura, possui caules ramificados ou 

pubescentes e ramos pilosos, em formato de coroa irregular, triangular ou arredondada 

(BLANK et al., 2004). As pequenas folhas são pecioladas, opostas, ovaladas ou oval-

lanceoladas, dentadas ou quase inteiras, glabras e verdes ou roxas. As numerosas e sésseis flores 

são aglomeradas no ápice dos ramos e arranjadas em picos ou cachos curtos com cores 

diferentes, dependendo da variedade (branco, branco-amarelado, róseo, roxa, vermelha ou 

lilás). O fruto é um aquênio, que resulta em sementes oblongas, preto-azuladas e pequenas 

(HERTWIG, 1986). 
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Figura 1 – Folhas e ramos floridos de Ocimum basilicum L. 

 

Fonte: Herbário Prisco Bezerra-EAC, 2016. 

De acordo com Morales & Simon (1996), o manjericão pode ser cultivado como 

uma planta medicinal, especiaria ou condimento utilizado na culinária, como fonte de óleo 

essencial para uso em alimentos, sabores e fragrâncias e como uma planta ornamental em 

jardins e vasos. As indústrias de perfume, sabão e xampu consomem uma grande proporção da 

produção mundial do seu óleo essencial (MORALES; SIMON, 1996). De acordo com Lubbe 

& Verpoorte (2011) a produção global de óleo essencial de manjericão varia de 50 a 100 

toneladas (LUBBE; VERPOORTE, 2011). 

As folhas da erva são usadas frescas ou secas como tempero ou condimento em 

molhos, carnes cozidas, saladas, legumes, frango, vinagrete, confeitaria e licores. Além do uso 

culinário, o manjericão tem sido tradicionalmente empregado como uma erva medicinal no 

tratamento de dores de cabeça, tosse, diarreia, constipação, verrugas e/ou mau funcionamento 

dos rins (GRAYER et al., 2004; ÖZCAN; ARSLAN; ÜNVER, 2005; POLITEO; JUKIC; 

MILOS, 2006). 

A presença de óleos essenciais e sua composição determinam o aroma específico 

das plantas e o sabor do condimento. Não só o tipo de cultivo, mas também as práticas 
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agronômicas e condições ambientais afetam a composição de compostos sensoriais importantes 

(JIROVETZ et al., 2003). Independentemente desses fatores, 1,8-cineol (eucaliptol), cinamato 

de metila, estragol e linalol são geralmente os principais compostos responsáveis pelo aroma 

típico do manjericão. Com base em mais de 200 análises de óleos essenciais isolados de O. 

basilicum, Lawrence (1988) classificou quatro principais quimiotipos de óleo essencial de 

manjericão: (1) estragol, (2) linalol, (3) metileugenol, (4) cinamato de metila e também 

numerosos subtipos (LAWRENCE, 1988). 

Além disso, a variação aromática e intraespecífica na morfologia das plantas, 

determinada pelo genótipo, influencia muito a composição do óleo essencial das folhas 

(GRAYER et al., 1996). Os componentes majoritários de diferentes partes de O. basilicum 

foram: estragol, α – felandreno, limoneno, fenchona, no entanto, linalol, eugenol e 

metilchavicol (PASCUAL-VILLALOBOS; BALLESTA-ACOSTA, 2003). 

Várias atividades biológicas têm sido demostradas para o óleo essencial das folhas 

de O. basilicum, como antifúngico, repelente de insetos, anti-giardia, capacidade antioxidante, 

ansiolítico e sedativo. Para o estragol foi demonstrada atividade inseticida, anti-edematogênica, 

anti-candida, entre outras. Existem poucos estudos para esta espécie em relação aos efeitos anti-

inflamatórios e seu possível mecanismo de ação (RODRIGUES et al., 2016). 

Extratos das folhas e óleos essenciais de O. basilicum e seu congênere próximo O. 

sanctum L. tem demonstrado possuir atividade hipoglicêmica (AGUIYI et al., 2000), anti-

inflamatória, bactericida (ORAFIDIYA et al., 2001) e efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes 

e antiproliferativos (DASGUPTA; RAO; YADAVA, 2004). Em estudo realizado por Singh 

(2002) foi demonstrado o efeito da inibição da enzima ciclooxigenase (COX) pelos extratos de 

O. basilicum. 

Na medicina popular, O. basilicum também é conhecido como agente cardiotônico, 

analgésico abdominal e antidiarreico (EL-SAYED, 2009). Diminui os níveis plasmáticos de 

colesterol total, colesterol LDL, triglicerídeos e apresenta propriedades antioxidantes (SESTILI 

et al., 2018). O extrato aquoso desta planta medicinal mostrou ser eficaz na reatividade vascular 

em vasos isolados de ratos alimentados com dieta hipercolesterolêmica, onde o tratamento com 

o extrato de O. basilicum reverteu as alterações vasculares causadas pela hipercolesterolemia 

(AMRANI et al., 2009). Em outro modelo experimental, ratos submetidos a modelo 

hipertensivo 2 rins – 1 clip tratados com extrato aquoso de O. basilicum tiveram redução da 

pressão sanguínea sistólica e diastólica em valores pouco menores ao observado para o 
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composto de referência captopril (UMAR et al., 2010). Desta maneira, observa-se que o O. 

basilicum possui propriedades interessantes para estudos farmacológicos no sistema 

cardiovascular, levando à hipótese de que as ações cardiovasculares podem estar relacionadas 

aos componentes presentes no óleo essencial de suas folhas, principalmente ao seu componente 

majoritário (estragol). 

1.2 Óleos essenciais 

Óleos essenciais são misturas complexas de compostos voláteis produzidos por 

organismos vivos ou de materiais vegetais como flores, botões, sementes, folhas, frutos, raízes, 

galhos e cascas, sendo extraídos por meios físicos (prensagem e destilação) de uma planta 

inteira ou parte dela de origem taxonômica conhecida .. O termo “óleo essencial” foi usado pela 

primeira vez por Paracelsus (século 16), que nomeou o componente efetivo de cada droga por 

“quinta essência” (EDRIS, 2007). Os óleos essenciais comprovadamente possuem propriedades 

antivirais, antimicóticas, antiparasitárias, antioxidantes, inseticidas e antibacteriana (REIS; 

JONES, 2017).  

Os componentes dos óleos essenciais, um total de cerca de 500 compostos, incluem 

terpenos (monoterpenos e sesquiterpenos), terpenóides (isoprenoides) e compostos alifáticos e 

aromáticos, como aldeídos e fenóis (FREIRES et al., 2015). O maior grupo químico encontrado 

em óleos essenciais consiste em terpenos, que são caracterizados como compostos químicos de 

hidrocarbonetos produzidos a partir de unidades de isopreno de 5 carbonos (C5H8). Existem 

várias classes de terpenos com base no seu número de unidades de isopreno; em óleos 

essenciais, os mais importantes são os monoterpenos e os sesquiterpenos. Os monoterpenos 

possuem 10 átomos de carbono e são construídos a partir de 2 unidades de isopreno (C10H16), 

que podem formar vários esqueletos de carbono. Os sesquiterpenos possuem 15 átomos de 

carbono e são construídos a partir de 3 unidades de isopreno (C15H24). Monoterpenos e 

sesquiterpenos são os componentes principais em óleos essenciais, com os sesquiterpenos 

compreendendo aproximadamente 25% da fração terpeno. A volatilidade e o odor típico dos 

óleos essenciais são criados por ambos os grupos (DE GROOT; SCHMIDT, 2016). 

Estima-se que existam cerca de 3.000 óleos essenciais reconhecidos, dos quais 300 

são amplamente comercializados (FREIRES et al., 2015). A composição dos óleos essenciais 

depende de vários fatores, incluindo as condições ambientais, a composição do solo e o método 

de cultivo, a estação e o horário do dia em que a planta foi colhida, as condições de 

armazenamento e processamento, o método de extração do óleo e a análise dos componentes 
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químicos (EDRIS, 2007), sendo possível que os componentes predominantes de um óleo 

essencial constituam até 85% de sua concentração total (BURT, 2004). 

1.3 Estragol 

O estragol é um constituinte dos óleos essenciais de muitas plantas, como 

Ravensara anisata, Ocimum basilicum e Croton zehntneri. Essas plantas são amplamente 

utilizadas na medicina e na culinária popular (LEAL-CARDOSO; FONTELES, 1999) e seus 

óleos essenciais são amplamente utilizados na aromaterapia (CRAVEIRO et al., 1981). O 

estragol também é utilizado como agente aromatizante na indústria farmacêutica, cosmética e 

alimentícia (DE VICENZI et al., 2000) e como agente antimicrobianos para conservação de 

alimentos (SONG et al., 2016). 

O estragol (Figura 2) é um monoterpeno com fórmula molecular C10H12O. Também 

pode ser denominado como metil chavicol, p-alilanisol, chavicol metiléter, 4-

metoxialilbenzeno (R&D CHEMICALS, 2012).  

Figura 2 −  Estrutura molecular do estragol 

 

 

Fonte: Sigma-Aldrich, 2018. 

O estragol tem muitos efeitos biológicos, incluindo atividades antioxidantes e 

antimicrobianas (DE MORAIS et al., 2006). Suas atividades farmacológicas são relatadas como 

ansiolíticas (COSENTINO; NORTE; LAZARINI, 2004), para induzir a contração do músculo 

esquelético (ALBUQUERQUE; SORENSON; LEAL-CARDOSO, 1995) e para relaxar o íleo 

e músculos lisos vasculares (SOARES et al., 2007). Em um estudo realizado por Soares et al. 

2007, o anetol induziu a contração do músculo liso vascular de rato através da abertura direta 

ou indireta dos canais de cálcio operados por voltagem (VOCs), um efeito também 

compartilhado pelo seu isômero estragol, embora em menor grau. Em concentrações mais 

elevadas, o anetol induziu o relaxamento, que é comum aos compostos aromáticos 
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estruturalmente relacionados, o eugenol e o isoeugenol, e é provável que envolva múltiplos 

mecanismos (SOARES et al., 2007). Além dessas atividades, o estragol mostrou ter uma 

atividade anti-inflamatória (RODRIGUES et al., 2017) farmacologicamente potente (3-30 mg 

/ kg) e eficaz em doses orais menores do que aquelas consideradas tóxicas (valores de DL50 de 

1200 e 1800 mg / kg para ratos e 1250 mg / kg para camundongos). É importante ressaltar que 

seus análogos, anetol e eugenol, bloqueiam os efeitos do fator de necrose tumoral-α, citocina 

pró-inflamatória bem conhecida (CHAINY et al., 2000). 

O efeito vasodilatador do estragol foi demonstrado em estudos anteriores 

(CABRAL et al., 2014; SOARES et al., 2007), o que confirma que, provavelmente, esse 

composto é responsável pelas ações vasculares do óleo essencial de Ocimum basilicum 

relatadas na literatura, tornando importante o estudo acerca da ação do óleo essencial sobre a 

musculatura lisa vascular e seu respectivo mecanismo de ação. 

1.4 Mecanismos de contração e relaxamento no músculo liso vascular 

As células musculares lisas se contraem em resposta a sinais elétricos, hormonais 

ou por sinais químicos locais e exibem a capacidade de permanecerem contraídas por períodos 

extensos, em níveis baixos de consumo de energia, o que é importante para funções como a 

manutenção do tônus vascular e, portanto, da pressão sanguínea (PUETZ; LUBOMIROV; 

PFITZER, 2009). Alterações na concentração do Ca2+ livre citosólico são os principais 

mecanismos que regulam o estado contrátil do músculo liso vascular. De maneira geral, um 

aumento e uma diminuição na concentração de Ca2+ resultam em vasoconstrição e 

vasodilatação, respectivamente (SOMLYO et al., 1999). 

 A ativação da quinase da cadeia leve de miosina (MLCK, do inglês myosin light 

chain kinase) dependente de Ca2+ e a fosforilação de sua cadeia leve da miosina (MLC, do 

inglês miosin light chain) são os mecanismos primários responsáveis pelo desenvolvimento 

inicial da força contrátil. Em resposta a estímulos vasoconstritores, o Ca2+ é mobilizado a partir 

de reservas intracelulares (ITOH et al., 1989; SOMLYO et al., 1999). 

Os mecanismos que acoplam da ativação à contração no músculo liso envolvem 

dois reservatórios de Ca2+, um no compartimento extracelular e outro no retículo 

sarcoplasmático (RS). O RS regula o influxo e o efluxo de Ca2+ a partir das reservas 

extracelulares e esta organela possui pelo menos dois tipos de receptores para o Ca2+: aqueles 

sensíveis ao IP3 (IP3R) e aqueles sensíveis ao alcalóide vegetal rianodina e a cafeína (RyR) 

(LAPORTE, 1997; LESH et al., 1998). 



16 

 

Os canais de Ca2+ são as principais vias pelas quais o Ca2+ entra nas células 

musculares lisas. Existem vários tipos de canais, incluindo canais de Ca2+ operados por 

voltagem (VOC, do inglês voltage-operated channels), canais de Ca2+ operados por receptores 

(ROC, do inglês receptor-operated channels) e canais de Ca2+ operados por estoque (SOC, do 

inglês store-operated channels) (PUTNEY, 1990). A contração do músculo liso que ocorre pela 

abertura dos VOCs é definida como acoplamento eletromecânico (SOMLYO, 1994) e a 

probabilidade de abertura dos VOCs aumenta à medida que o potencial de membrana se torna 

mais despolarizado. 

O aumento da concentração de Ca2+ intracelular promovido através dos ROCs é 

definido como acoplamento farmacomecânico. Estes canais são ativados por agonistas 

específicos que atuam em receptores acoplados à proteína G, ativando a fosfolipase C (PLC) 

para hidrolisar o fosfolipídio de membrana, fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato (PIP), em dois 

mensageiros: inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG) (JIANG; STEPHENS, 1994). 

O IP3 estimula o retículo a liberar Ca2+ (liberação de Ca2+ induzida por IP3) que por sua vez 

ativa proteínas contráteis e inicia a contração muscular. Este aumento na concentração de Ca2+ 

que pode induzir mais liberação de Ca2+ do RS é obtido através do mecanismo de “liberação de 

cálcio induzida por cálcio” (CICR, do inglês calcium-induced calcium release) (WONG; 

KLASSEN, 1993). Os SOCs são ativados quando há depleção dos estoques do RS (PAREKH; 

PUTNEY, 2005). 

O aumento na concentração de Ca2+ estimula a ligação deste à calmodulina (CaM). 

São necessários quatro átomos de Ca2+ para a formação do complexo 4Ca2+-CaM, que por sua 

vez ativa a MLCK para fosforilar a miosina na MLC (figura 3) levando à formação de pontes 

cruzadas, permitindo que a miosina ATPase interaja com a actina e o músculo se contraia como 

resultado de interações cíclicas entre a miosina e a actina (WEBB, 2003). 

Além da ativação dependente de Ca2+ da MLCK, o estado de fosforilação da MLC 

é ainda regulado pela fosfatase da cadeia leve de miosina (MLCP, do inglês miosin light chain 

phosphatase), que remove o grupamento fosfato da MLC para promover o relaxamento da 

musculatura lisa. A proteína RhoA e seu alvo Rho quinase desempenham um papel importante 

na regulação da atividade da MLCP. A Rho quinase fosforila a subunidade de ligação à miosina 

da MLCP, inibindo sua atividade e promovendo, assim, o estado fosforilado da MLC, mantendo 

o estado de contração das células musculares lisas (CHITALEY; WEBER; WEBB, 2001) 
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Figura 3  − Mecanismos de contração do músculo liso vascular. 

 

Fonte: adaptado de Webb, 2003. 
 

O relaxamento da musculatura lisa ocorre através da remoção do estímulo contrátil 

ou pela ação direta de alguma substância que estimule a inibição do mecanismo contrátil 

(WEBB, 2003). Independentemente disso, o processo de relaxamento requer diminuição da 

concentração de Ca2+ intracelular e aumento da atividade da MLCP (MORGAN, 1997; 

SOMLYO et al., 1999). 

Vários mecanismos estão envolvidos na remoção do Ca2+ citosólico e envolvem o 

retículo sarcoplasmático e a membrana plasmática. A captação de Ca2+ no RS é dependente da 

hidrólise do ATP. A enzima ATPase ativada por íons magnésio (Mg2+) e Ca2+, [Mg2+ + Ca2+] - 

ATPase, quando fosforilada, liga dois íons Ca2+, que são então translocados e liberados dentro 

do RS. O Mg2+ é necessário para a atividade da enzima, ligando-se ao sítio catalítico da ATPase 

para mediar a reação. As proteínas sarcoplasmáticas de ligação de Ca2+, calsequestrina e 

calreticulina também contribuem para diminuir os níveis de Ca2+ intracelular. A membrana 

plasmática também contém [Mg2+ + Ca2+] - ATPases, fornecendo um mecanismo adicional para 

reduzir a concentração deste íon na célula (figura 4). Os trocadores de Na+ / Ca2+ também estão 

localizados na membrana plasmática e auxiliam na diminuição do Ca2+ intracelular. Os ROCs 
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e os VOCs localizados na membrana plasmática são importantes no processo de contração do 

músculo liso, como mencionado anteriormente, e a inibição desses canais pode causar 

relaxamento (WEBB, 2003). 

 

Figura 4 − Mecanismos de relaxamento do músculo liso vascular 

 

 
Fonte: adaptado de Webb, 2003.  

Os mecanismos que envolvem a contração e o relaxamento do músculo liso 

vascular não estão relacionados apenas a mecanismos envolvendo as células musculares lisas 

presentes na parede do vaso. Existem uma série de fatores intrínsecos e extrínsecos que podem 

coordenar o estado contrátil de tais células, como, por exemplo, o envolvimento das células 

endoteliais no processo.  

O endotélio é uma monocamada de células que permeia todos os vasos sanguíneos 

e o sistema linfático, atuando como uma barreira seletivamente permeável entre os 

compartimentos extravascular e intravascular (TRIGGLE et al., 2012). Está posicionado em 

uma região anatômica que permite a interação não apenas com os componentes e células 

sanguíneas circulantes, mas também com as células na parede do vaso. A microscopia 

eletrônica do endotélio arterial revela que ele é do tipo contínuo, caracterizado por junções 

apertadas nas bordas laterais de cada célula, que restringem o movimento de macromoléculas, 

e um complexo sistema de transporte macromolecular (CAHILL; REDMOND, 2016). 
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O endotélio pode recrutar relaxamento do músculo liso vascular subjacente, 

liberando substâncias vasodilatadoras. O fator de relaxamento derivado do endotélio (EDRF, 

do inglês endothelium-derived relaxing factor) mais conhecido é o óxido nítrico (NO) que ativa 

a guanilil ciclase (GC) solúvel nas células musculares lisas vasculares, com a produção de 

monofosfato cíclico de guanosina (GMPc), iniciando o relaxamento. As células endoteliais 

também promovem hiperpolarização da membrana celular do músculo liso vascular através da 

liberação de fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio (EDHF, do inglês endothelium-

derived hyperpolarizing factor) (tabela 1) (VANHOUTTE et al., 2017). 

As células endoteliais também podem recrutar a contração das células musculares 

lisas vasculares subjacentes, liberando fatores contraturantes derivados do endotélio (EDCF, do 

inglês endothelium-derived contracting factors). Evidências recentes confirmam que a maioria 

dos aumentos agudos da força contrátil dependentes do endotélio são devidos à formação de 

prostanóides vasoconstritores (endoperóxidos e prostaciclina) que ativam os receptores de 

tromboxano (TP) das células musculares lisas vasculares e que a prostaciclina desempenha um 

papel fundamental em tais respostas (HIRAO et al., 2008). Além disso, as contrações 

dependentes do endotélio são exacerbadas quando a produção de óxido nítrico é prejudicada 

(ex: estresse oxidativo, envelhecimento, hipertensão e diabetes) (VANHOUTTE et al., 2017). 

Tabela 1 − Papéis fisiológicos dos fatores com efeitos endoteliais. 

Fatores com efeitos endoteliais Função 

 

NO 

Induz vasodilatação endotélio-dependente 

via ativação da GC; previne a agregação 

plaquetária, ativação de fatores 

trombogênicos, inflamação e aterogênese 

(KUBES; SUZUKI; GRANGER, 1991). 

 

ACh 

Agente vasodilatador dependente do 

endotélio; gera vasodilatação através da 

ativação de NO-cGMP (BUSSE et al., 

2002). 

 

 

BK 

Hormônio vasodilatador - atua através do 

receptor endotelial B2 para aumentar a 

liberação de NO e promover relaxamento 
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(RHALEB; YANG; CARRETERO, 

2011). 

 

 

 

 

Fatores endoteliais 

 

 

 

 

Função 

 

TXA2 

Causa vasoconstrição ao agir em 

receptores de TP encontrados 

(FÉLÉTOU; HUANG; VANHOUTTE, 

2011). 

 

 

EET 

Funciona como um EDHF que age 

aumentando a atividade de canais de K+, 

resultando em hiperpolarização do 

músculo liso e relaxamento 

(CAMPBELL; FLEMING, 2012). 

 

 

ET-1 

Vasoconstritor mais potente da parede 

vascular. Age via receptores ET-AR, 

expressos na superfície das células 

endoteliais e musculares lisas (THORIN; 

WEBB, 2010). 

Fonte: elaborada pelo autor, 2019. 

AC: adenilato ciclase; ACh: acetilcolina; BK: bradicinina; cGMP: Guanosina 3´, 5´- monofosfato cícilico; EDHF: 
fator hiperpolarizante derivado do endotélio; EET: Ácido epoxieicosatrienoico; ET-AR: receptor de endotelina 
tipo A; ET-1: endotelina-1;GC: guanilil ciclase; NO: óxido nítrico; PGI2: prostaciclina; PKA: proteína quinase A; 
TP: receptor de tromboxano; TXA2: tromboxano A2. 

Quando a capacidade das células endoteliais em liberar NO é reduzida, e em 

particular, se a propensão para produzir fatores contraturantes derivados do endotélio é 

aumentada, a disfunção endotelial se inicia, o que parece ser o primeiro passo na cadeia de 

eventos que leva a hipertensão e doença coronariana (VANHOUTTE et al., 2017). Assim, a 

disfunção endotelial é a marca e, de fato, um preditor de doença cardiovascular.  

De acordo com estudo realizado por (AMRANI et al., 2009) foi visto que o extrato 

aquoso de  Ocimum basilicum foi capaz de reverter alterações vasculares em ratos tratados com 

dieta hipercolesterolêmica, propriedade que vai de encontro às aplicações populares relatadas 

para o uso da planta ao longo dos anos em diversas regiões do mundo (SESTILLI et al., 2018). 
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Desta maneira, acredita-se que o óleo essencial, juntamente com o seu componente majoritário, 

podem apresentar propriedades interessantes para estudos farmacológicos in vitro em tecidos 

vasculares de aorta de ratos. 
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2 JUSTIFICATIVA 

O óleo essencial de Ocimum basilicum tem sido amplamente utilizado na medicina 

popular e possui propriedades interessantes para estudos farmacológicos no sistema 

cardiovascular. De acordo com os dados encontrados na literatura provenientes de estudos 

anteriores, o óleo essencial de Ocimum basilicum possui atividades vasculares e estas 

provavelmente estão relacionadas ao seu componente majoritário, o estragol. O presente estudo 

tem a importância de investigar a elucidação do provável mecanismo de ação do óleo essencial 

e de seu principal componente químico através de estudos in vitro que permitam a compreensão 

das ações farmacológicas de ambas as substâncias, especificamente em tecidos isolados de aorta 

de rato.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

• Caracterizar os efeitos farmacológicos do óleo essencial das folhas e ramos 

floridos de Ocimum basilicum L. e seu componente majoritário, estragol, em modelos in vitro 

de tecido de aorta isolada de ratos. 

3.2 Objetivos específicos 

• Conhecer os constituintes químicos do óleo essencial das folhas e ramos floridos 

de Ocimum basilicum L (OEOB); 

• Caracterizar os efeitos do OEOB e do estragol sobre o músculo liso aórtico frente 

a diferentes estímulos contráteis (Phe, KCl e U-46619); 

• Esclarecer os prováveis mecanismos de ação do OEOB e do seu constituinte 

majoritário (estagol) sobre a atividade vascular do músculo liso aórtico; 

• Estudar a influência do endotélio vascular no efeito vascular induzido por OEOB 

e pelo estragol em anéis de aorta de rato in vitro. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Material Botânico 

As partes aéreas (folhas e ramos floridos) de Ocimum basilicum L. foram coletadas 

no Horto de Plantas Medicinais Professor Francisco José de Abreu Matos (Laboratório de 

Produtos Naturais – Universidade Federal do Ceará) em maio de 2017, 09:00 hrs, na cidade de 

Fortaleza, Ceará. Um espécime está depositado no Herbário Prisco Bezerra, Universidade 

Federal do Ceará, sob o número de exsicata EAC 59925. 

4.2 Extração e análise química do óleo essencial de Ocimum basilicum L. 

O óleo essencial foi extraído no Laboratório de Produtos Naturais (LPN) da 

Universidade Federal do Ceará, a partir das partes aéreas de Ocimum basilicum L. e foi obtido 

pelo método de arraste a vapor, utilizando aparelho de Clevenger durante 02 horas. O 

rendimento em porcentagem foi calculado com base no peso da planta fresca.  A análise 

cromatográfica dos constituintes do óleo essencial foi feita em equipamento GC/MS Shimadzu 

QP2010s, com a seguinte programação de temperatura: 40 oC (0 min) 3 oC/min – 250 °C – 5 

°C/min – 280 °C (10 min) e coluna capilar Simplicity 1 (polidimetil siloxano). Os compostos 

foram identificados com base na biblioteca Wiley/NBS do equipamento.  

4.3 Soluções e substâncias utilizadas 

Para os procedimentos in vitro, foi utilizada solução de Krebs-Henseleit mantida a 

37 ºC com a seguinte composição: NaCl 118 mM, KCl 4,7 mM, MgSO4 1,2 mM, KH2PO4 1,2 

mM, NaHCO3 25 mM, CaCl2 2,5 mM e Glicose 10 mM. Em alguns experimentos, solução sem 

cálcio foi preparada por omissão de CaCl2 da solução de Krebs-Henseleit e adicionando-se 

ácido etileno-bis (β-amino-etil-éter)-N,N,N’,N’-tetracético (EGTA). Sais e reagentes (todos de 

grau analítico) foram adquiridos das empresas Sigma ou Merck (Alemanha), incluindo o 

composto estragol (Sigma Chemical, St. Louis, MO, EUA), adquirido com grau de pureza de 

95%.  

4.4 Animais 

Para realização dos experimentos foram utilizados ratos Wistar (200-250g) 

provenientes do biotério setorial do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC). Os animais foram mantidos sob 

condições usuais de condicionamento de temperatura ambiente a 22 ± 2 ºC, alojados em gaiolas 

de polipropileno (410 x 340 x 160 mm) em grupos de cinco animais sob ciclo de 12 h claro/12h 
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escuro, com acesso à água e comida ad libitum. Durante o alojamento, a manipulação dos 

animais consistiu apenas dos procedimentos necessários para troca de ração, água, limpeza e 

higienização das gaiolas. Os animais foram tratados com respeito às diretrizes 2015/2016 de 

cuidado e bem-estar animal preconizadas pelo Conselho Nacional de Controle e 

Experimentação Animal (CONCEA). O presente trabalho foi previamente submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Animais (CEPA) da UFC, registrado sob o 

número de protocolo nº 52/2017 (Anexo I).  

4.5 Experimentos in vitro 

Foi utilizada aorta torácica de rato, artéria elástica responsável por distribuir o 

sangue rico em oxigênio para parte dos tecidos corporais; as contrações foram registradas por 

meio de um sistema digital para aquisição de dados (PowerLab™ 8/30 Instruments, AD). 

4.5.1 Experimentos com anéis de aorta de rato  

Os animais foram eutanasiados mediante uso de anestesia prévia com 

tribromoetanol (200 mg/kg, i.p.) e, após confirmação de que o animal estava em anestesia 

profunda mediante teste mecânico de pinçamento de uma das patas e ausência de reflexos, 

realizou-se exsanguinação pelo rompimento de vasos abdominais após laparotomia mediana. 

Imediatamente após a eutanásia, a aorta foi cuidadosamente removida e transferida para uma 

placa de Petri contendo solução nutritiva de Krebs-Henseleit.  

Após a remoção dos tecidos adjacentes, a aorta foi cortada transversalmente em 

segmentos cilíndricos em forma de anéis de aproximadamente 5 mm e estes tiveram sua luz 

transpassada por um dos lados de peças triangulares de fios de aço (0,3 mm de diâmetro) que 

foram suspensas em cubas para órgãos isolados com capacidade de 5 mL, contendo solução de 

Krebs-Henseleit a 37 ºC, continuamente aerada com mistura carbogênica (5% CO2 e 95% O2). 

Assim isolado, o tecido vascular foi atado por fio de algodão inextensível por meio das peças 

triangulares, uma das quais conectada a um ponto fixo (haste imersa dentro da cuba) e a outra 

conectada a um transdutor de força do sistema de aquisição de dados (figura 5) 
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Figura 5 – Detalhe da montagem dos anéis de aorta de rato no sistema de contratilidade in vitro 

 

 

Fonte: Laboratório de Farmacologia do Músculo Liso (LAFARMULI), 2019. 

As alterações na tensão aplicadas ao fio de algodão pela atividade do músculo liso 

vascular foram captadas isometricamente por transdutor de força (ML870B60/CV, AD 

Instruments, Austrália) ligado a um sistema digital de aquisição de dados (PowerLab™ 8/30 

Instruments, AD) e foram expressos em grama (g), como esquematizado (figura 6). Para 

viabilizar o registro das alterações de tensão, tensão basal de 1 g foi aplicada às preparações de 

anéis de aorta. 

As preparações foram montadas e deixadas em repouso para estabilização dos 

tecidos às condições experimentais por um período de 30 a 60 min. Os tecidos foram lavados 

periodicamente com solução de Krebs-Henseleit em intervalos de 15 min. Após este período 

em que se observou que a tensão se manteve estável, a linha de base registrada foi considerada 

como tônus basal (tensão zero) da preparação. A partir desse momento, alterações desta linha 

para cima foram consideradas como contrações e para baixo, como relaxamento. Passado o 

período de estabilização, foi avaliada a viabilidade do tecido no início de cada experimento. 

Para tanto, as preparações foram expostas a soluções despolarizantes contendo 60 mM de 

cloreto de potássio (KCl) até que se obtivesse duas respostas de mesma amplitude. As 
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preparações foram consideradas equilibradas quando duas contrações sucessivas mostraram 

amplitudes semelhantes.  

Em alguns experimentos, a camada endotelial foi removida mecanicamente. A 

retirada do endotélio foi realizada por raspagem gentil da luz vascular por rolagem do tecido 

isolado em fio de aço e papel de filtro umedecido. Para avaliação funcional da presença ou não 

do endotélio, os anéis de tecido vascular foram tratados no início dos experimentos com Phe 

(0,1 µM) e, após estabelecimento de um platô de contração, foram estimulados com ACh (1 

µM). A ausência de até 90% do efeito relaxante induzido pela ACh foi tomada como prova de 

que a preparação estava funcionalmente desprovida de endotélio e este encontrava-se íntegro 

quando a preparação obtinha um relaxamento superior a 80% após a adição da acetilcolina.  

Figura 6 − Sistema utilizado nos experimentos de contratilidade in vitro em aorta de rato 

 

Fonte: Laboratório de Farmacologia do Músculo Liso (LAFARMULI), 2019. 

 

 

 

 



28 

 

4.6 Protocolos Experimentais 

4.6.1 Efeitos vasculares do OEOB no tônus basal de aorta isolada de rato 

Para avaliar os efeitos vasculares do OEOB sobre o tônus basal de aorta de ratos 

isoladas, foram adicionadas concentrações crescentes do OEOB (1 – 1000 µM) em preparações 

mantidas em repouso e calibradas sob tensão de 1g/f. Cada concentração permaneceu na 

preparação de tecido isolado durante 7 minutos, tempo no qual foi observado que as substâncias 

eram capazes de produzir efeito total, obtido a partir de observações experimentais. Este 

protocolo foi realizado em grupo de preparações com endotélio funcional e em grupo de 

preparações sem endotélio. 

4.6.2 Efeitos vasculares do OEOB e do estragol em contrações induzidas por Phe (1 µM) ou 

KCl (60 mM) em aorta isolada de ratos 

Para avaliar os efeitos relaxantes do OEOB e de seu constituinte principal, estragol, 

as preparações vasculares foram inicialmente pré-contraídas com Phe (1 µM) ou KCl (60 mM) 

e, após a obtenção de uma contração sustentada, concentrações cumulativas de OEOB ou 

estragol (1 – 1000 µM) foram acrescentadas ao meio experimental para obtenção de curvas 

concentração-efeito. Cada concentração permaneceu na preparação de tecido isolado durante 7 

minutos, tempo no qual foi observado que as substâncias eram capazes de produzir efeito total, 

obtido a partir de observações experimentais. A resposta induzida por OEOB ou estragol no 

traçado experimental foi registrada como a diferença na magnitude da resposta contrátil na 

ausência de qualquer um desses compostos e a magnitude da resposta 7 minutos após a adição 

de cada concentração. Este protocolo foi realizado em grupo de preparações com endotélio 

funcional e em grupo de preparações sem endotélio. 

4.6.3 Efeitos do OEOB em contrações induzidas por agonista do receptor de tromboxano A2, 

U-46619 (0,3 μM) 

Os anéis de aorta com endotélio íntegro foram pré-contraídos com o agonista do 

receptor de tromboxano A2, U-46619 (0,3 μM), que induz contração primariamente pela via da 

RhoA/Rho cinase (PANG, 2005) e, após 20 min, foram adicionadas concentrações crescentes 

de OEOB (1 – 1000 µM) em intervalos de 7 minutos entre uma concentração e outra para a 

construção da curva concentração-efeito.  
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4.6.4 Efeitos do OEOB e do estragol nas contrações transitórias induzidas por Phe (10 µM) 

em anéis de aorta isolados mantidos em meio sem Ca2+ 

Este protocolo teve como finalidade estudar os efeitos do OEOB sobre as 

contrações induzidas pela liberação de Ca2+ intracelular. Após o período de estabilização, anéis 

de aorta com ou sem o endotélio funcional e mantidos em meio sem Ca2+ (contendo EGTA 0,5 

mM) por 5 min foram estimulados com Phe (10 µM), o que provocou uma contração transitória 

que atingiu o efeito máximo poucos segundos após o desafio contrátil e rapidamente relaxou 

aos níveis basais. Após este procedimento, os tecidos foram lavados com solução de Krebs-

Henseleit normal (contendo Ca2+) e foram submetidos ao desafio com KCl (60 mM) a fim de 

preencher novamente os estoques intracelulares de Ca2+. Em seguida, as preparações foram 

novamente expostas a uma solução sem Ca2+, seguido pela adição de OEOB nos anéis de aorta 

do grupo experimental, em concentração próxima ao valor da CE50 estimada para o efeito 

relaxante do OEOB sobre a contração sustentada de Phe (conforme apresentadas nas seções de 

resultados adiante) por 5 minutos, seguidas da adição de Phe (10 µM). O grupo controle 

consistiu em anéis de aorta (com ou sem endotélio íntegro) na ausência do OEOB. A amplitude 

destas contrações foi registrada como percentual da contração inicial induzida por KCl (60 

mM). 

4.6.5 Efeitos do OEOB e do estragol em contrações induzidas por inibidor da tirosina 

fosfatase, ortovanadato de sódio (NaVO3) 

Com a finalidade de avaliar os mecanismos intracelulares relacionados com a 

fosforilação de resíduos de tirosina por tirosina quinases no efeito relaxante do OEOB e do 

estragol, anéis de aorta com endotélio funcional foram pré-incubados durante 10 minutos com 

OEOB ou estragol (ambos na concentração de 500 μg/mL),  em meio zero Ca2+ (contendo 

EGTA 0,1 mM) e, em seguida, foram adicionadas concentrações crescentes de NaVO3, um 

potente inibidor da tirosina fosfatase, em intervalos de 7 minutos entre uma concentração e 

outra. Para critério de comparação, anéis de aorta com endotélio íntegro e sem a adição da 

substância (OEOB ou estragol) foram utilizados como grupo controle. 

4.6.6 Efeito vasodilatador da ACh em contrações induzidas por Phe (1 µM) na presença do 

OEOB em aorta isolada de ratos. 

A curva concentração-efeito em resposta à ACh foi realizada em anéis de aorta com 

endotélio íntegro pré-contraídos com Phe (1 µM). Quando a resposta contrátil atingiu o platô, 

foram adicionadas concentrações crescentes de ACh (0,1 – 10 µM), agonista muscarínico, e as 
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respostas relaxantes foram registradas. Em grupo separado de experimentos, o OEOB (400 

µg/mL − concentração próxima a CE50 obtida nos experimentos com Phe (1 µM)) foi 

adicionado e incubado por 10 minutos antes da contração com a Phe. As respostas de 

relaxamento induzidas por ACh foram expressas como % em relação à amplitude da pré-

contração do tecido com Phe.  

4.6.7 Efeito vasodilatador do agente doador de óxido nítrico, NPS, em contrações induzidas 

por Phe (1 uM) na presença do OEOB em aorta isolada de ratos 

A curva concentração-efeito em resposta ao NPS foi realizada em anéis de aorta 

com endotélio desnudo pré-contraídos com Phe (1 µM). Quando a resposta contrátil atingiu o 

platô, foram adicionadas concentrações crescentes do doador de óxico nítrico, NPS (0,5 – 300 

nM), e as respostas relaxantes foram registradas. Em grupo separado de experimentos, o OEOB 

(400 µg/mL) foi adicionado e incubado por 10 minutos nos anéis do grupo experimental antes 

da contração com a Phe. As respostas de relaxamento induzidas por NPS foram expressas como 

% em relação à amplitude da pré-contração do tecido com Phe. 

4.6.8 Efeitos da remoção do endotélio e da inibição da sintetase de óxido nítrico sobre a ação 

vasorrelaxante do OEOB 

A fim de analisar se a resposta vasorrelaxante induzida pelo  OEOB é  influenciada  

pela  integridade  funcional  do  endotélio,  o  efeito  relaxante  do óleo foi  determinado  em  

preparações  contraídas  com  Phe 1  µM  e tratadas por 10 minutos com L-nitro-arginina-metil-

ester (L-NAME, 100  µM, inibidor da óxido nítrico sintase). Quando a resposta contrátil atingiu 

o platô, foram adicionadas concentrações crescentes de OEOB(1 – 1000 µg/mL) e as respostas 

vasculares foram registradas. 

4.6.9 Efeitos vasculares do OEOB em contrações induzidas por Phe (1 µM) na presença do 

rutênio vermelho, inibidor TRPV, em aorta isolada de ratos 

Com o intuito de avaliar o envolvimento do OEOB em canais do tipo TRPV 

presentes no endotélio, foi realizado um protocolo utilizando o rutênio vermelho, antagonista 

destes canais. Os experimentos foram realizados em segmentos de aorta com ou sem endotélio 

íntegro. Os anéis foram incubados com o rutênio vermelho (20 µM) por 10 minutos e, em 

seguida, foi adicionada Phe (1 µM) para induzir a contração. Após atingir o platô da contração, 

foi construída a curva concentração-efeito para o OEOB (1 – 1000 µM). 
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4.7 Análise estatística 

A maior parte dos valores foi expressa pelas médias aritméticas ± erro padrão da 

média (E.P.M.), com a representação do número de observações experimentais (n). Valores de 

concentração efetiva mediana (CE50) foram calculados por interpolação semilogartmica e foram 

expressos como a média geométrica [intervalo de confiança de 95%]. Significância estatística 

foi assumida quando a probabilidade de ocorrência da hipótese de nulidade foi menor que 5% 

(p < 0,05). A significância dos resultados foi avaliada por teste de Mann-Whitney ou análise de 

variância (ANOVA) de uma ou duas vias, conforme apropriado. Quando o teste ANOVA foi 

significativo, foi utilizado o teste posterior de múltipla comparação de Holm-Sidak ou o teste 

de diferença mínima significativa de Tukey. A normalidade das amostras foi verificada através 

da aplicação do teste de Shapiro-Wilk. Os testes estatísticos e os gráficos foram aplicados e 

confeccionados com a utilização do programa GraphPad Prism 7 (GraphPad Software, La Jolla 

California USA).   
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5 RESULTADOS 

5.1 Rendimento e análise cromatográfica do óleo essencial de Ocimum basilicum L.  

O rendimento do óleo essencial extraído das folhas e ramos floridos de Ocimum 

basilicum L. foi de 0,4% (p/v). O resultado da análise cromatográfica (Tabela 2) mostrou que 

seus componentes majoritários são: estragol (63,95%) e linalol (22,34%) (figura 7). 

Tabela 2 − Composição química do óleo essencial de Ocimum basilicum L. obtida por GC/MS. 

Tempo de retenção (Rt) 
(min) 

Componentes Percentagem relativa 

12.379 α-pineno 0,35 
14.779 β-pineno 0,53 
17.717 limoneno 0,43 
17.930 1,8-cineol 6,46 
18.771 β-ocimeno 0,90 
19.517 γ-terpineno 0,43 
22.001 Linalol 22,34 
24.890 cânfora 0,57 
26.811 4-terpineol 2,07 
28.252 estragol 63,95 
46.331 α-amorfeno 0,66 
48.653 δ-cadinol 1,31 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 
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Figura 7 − Cromatograma do óleo essencial de Ocimum basilicum L. 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

5.2 Efeitos vasculares do OEOB no tônus basal de aorta isolada de rato 

O OEOB não apresentou efeitos vasculares sobre o tônus basal de tecidos de aortas 

isoladas de ratos. Após a adição de concentrações crescentes (1 – 1000 µg/mL) não foi 

observado nenhum tipo de resposta tecidual (figura 8), mostrando que o óleo não possui 

atividade sobre o tônus basal do músculo liso vascular e não houve diferença entre a CE50 do 

grupo com endotélio intacto (209,9, [45,84 − 846,2] µg/mL; n=6) e a CE50 do grupo com 

endotélio desnudo (9141,7, [5,38 – 11727] µg/mL; n=5). 
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Figura 8 − Avaliação dos efeitos do OEOB (1 – 1000 µg/mL) sobre o tônus basal de aorta de 

ratos. 
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Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

O gráfico mostra os efeitos do OEOB (1 - 1000 µg/mL) sobre o tônus basal de aorta isolada de ratos. [E+]: 

endotélio íntegro; [E-]: endotélio desnudo n= número de experimentos. As barras verticais indicam E.P.M. 

5.3 Efeitos vasorrelaxantes do OEOB e do estragol em contrações induzidas por Phe (1 

µM) em aorta isolada de rato 

Em anéis de aorta, a adição de Phe (1 µM) produziu contração típica cuja magnitude 

foi 1,506 ± 2,3253 g (n=9) em tecido com endotélio intacto. No platô da contração, adição de 

concentrações crescentes de OEOB (1 – 1000 µg/mL) ou de estragol (1 – 1000 µg/mL) relaxou 

de maneira dependente da concentração (p < 0,05, ANOVA) a contração sustentada induzida 

por Phe (1 µM). Para o OEOB, o efeito relaxante se tornou significativo (p < 0,05, teste de 

Tukey) a partir da concentração de 100 µg/mL nas preparações sem endotélio (figura 9B; figura 

10A) e 600 µg/mL nas preparações com endotélio íntegro (figura 9A; figura 10A). O valor de 

CE50 para o relaxamento nos anéis sem endotélio foi de 203,6 [142,9  – 281,0] µg/ml (n = 7) e 

de 494,7 [425,7 –  569,2] µg/ml (n = 9) para anéis com endotélio íntegro, valores estes que 

apresentaram diferença significativa quando comparados entre si (p < 0,05, Mann-Whitney) 

(tabela 3).  

O efeito relaxante induzido por estragol foi significativo (p < 0,05, teste de Tukey) 

a partir da concentração de 600 µg/ml para anéis sem endotélio (figura 9D; figura 10B) e 300 
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µg/ml para anéis com o endotélio íntegro (figura 9C; figura 10B). O valor de CE50 para o 

relaxamento dos anéis sem endotélio foi 271,4 [171,0 – 393,4] µg/ml (n = 5) e de 200,2 [152,9 

–  258,4] µg/ml (n=8) para anéis com endotélio íntegro. Não houve diferença estatística entre 

as CE50 (p > 0,05, Mann-Whitney).  

Figura 9 − Curvas concentração-efeito para o OEOB e estragol (1 – 1000 µg/mL) na reversão 

da contração induzida pela Phe (1 µM) em anéis de aorta isolada de rato 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

(A-D) Traçados originais de experimentos onde anéis isolados de aorta foram expostos à adições cumulativas de 
concentrações de OEOB (1 – 1000 µg/mL) ou estragol (1 – 1000 µg/mL) em preparações pré-contraídas com Phe 
(1 µM). As concentrações do OEOB e do estragol e o momento da aplicação são indicadas pelo símbolo (▲). 
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Figura 10 – Efeito relaxante do OEOB (1 – 1000 µg/mL) e do estragol (1 – 1000 µg/mL) em 

aorta isolada de rato pré-contraída com Phe (1 µM)  
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Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

(A-B) Gráficos com os valores médios da contração de Phe (1 µM) após a adição de concentrações crescentes de 
OEOB (1 – 1000 µg/mL) (painel A) ou estragol (1 – 1000 µg/mL) (painel B). [E+]: endotélio íntegro; [E-]: 
endotélio desnudo. As barras verticais indicam E.P.M. *, p < 0,05, teste de Tukey, indica a menor concentração 
com efeito relaxante significativo. #, p < 0,05, teste de Sidak, [E+] vs [E-]. 
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5.4 Efeitos vasorrelaxantes do OEOB e do estragol em contrações induzidas por KCl (60 

mM) em aorta isolada de rato 

O OEOB e o estragol (1 – 1000 µg/ml) relaxaram, de maneira dependente da 

concentração (p < 0,05, ANOVA), a contração sustentada induzida por KCl (60 mM). Para o 

OEOB, o efeito tornou-se significativo (p < 0,05, teste de Tukey) a partir da concentração de 

30 µg/ml para ambas as preparações, com ou sem endotélio íntegro. O valor de CE50 para o 

relaxamento dos anéis sem endotélio foi de 81,23 [67,68 – 97,2] µg/ml (n = 9) e de 65,12 [54,5 

–  77,6] µg/ml (n = 9) para anéis com endotélio íntegro. Não houve diferença significativa entre 

as CE50 (p > 0,05, Mann-Whitney). Para o estragol, o efeito tornou-se significativo (p < 0,05, 

Tukey) a partir da concentração de 300 µg/ml para anéis sem endotélio e 100 µg/ml para anéis 

com o endotélio intacto (figura 11). O valor de CE50 para o relaxamento dos anéis sem endotélio 

foi de 235,1 [195,2 – 279,8] µg/mL (n=6) e de 192,5 [144,6 –  251,4] µg/ml (n = 8) para anéis 

com endotélio íntegro. Não houve diferença significativa entre as CE50 (p > 0,05, Mann-

Whitney).  

Figura 11 − Efeito vasorrelaxante do OEOB (1 – 1000 µg/mL) e do estragol (1 – 1000 µg/mL) 

em aorta isolada de rato pré-contraída com KCl (60 mM)  
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Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

(A-B) Gráficos com os valores médios da concentração de KCl (60 mM) após a adição de concentrações crescentes 
de OEOB (1 – 1000 µg/mL) ou estragol (1 – 1000 µg/mL). [E+]: endotélio íntegro; [E-]: endotélio desnudo. n = 
número de experimentos. As barras verticais indicam E.P.M. *, p < 0,05, teste de Tukey, indica a menor 
concentração em cada curva com efeito relaxante significativo.  

5.5 Efeitos vasorrelaxantes do OEOB em contrações induzidas por agonista do receptor 

de tromboxano A2, U-46619 (0,3 µM), em aorta isolada de ratos 

Em anéis de aorta, a adição de concentrações crescentes de OEOB (1 – 1000 µg/ml) 

relaxou, de maneira dependente da concentração, a contração sustentada induzida pelo análogo 

do tromboxano A2, U-46619 (0,3 µM) (figura 12). O efeito se apresentou significativo a partir 

da concentração de 30 µg/ml tanto nos anéis de aorta com endotélio íntegro, como naqueles 

sem endotélio. O valor de CE50 para o relaxamento dos anéis sem endotélio foi de 38,86 [33,76 

– 44,79] µg/mL (n = 8) e de 37,44 [31,84 –  44,09] µg/ml (n = 8) para anéis com endotélio 

íntegro.  As preparações não apresentaram diferença estatística na comparação entre os valores 

de CE50 (p > 0,05, Mann-Whitney). 
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Figura 12− Efeitos vasculares do OEOB (1 – 1000 µg/mL) em aorta isolada de rato pré-

contraída com U-46618 (0,3 µM). 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

Gráfico com os valores médios da concentração de U-46619 (0,3 µM) após a adição de concentrações crescentes 
de OEOB (1 – 1000 µg/mL). [E+]: endotélio íntegro; [E-]: endotélio desnudo. n = número de experimentos. As 
barras verticais indicam E.P.M. *, p < 0,05, teste de Tukey, indica a menor concentração em cada curva com efeito 
relaxante significativo.  

5.6 Efeitos do OEOB nas contrações transitórias induzidas por Phe (10 µM) em anéis de 

aorta isolados mantidos em meio sem Ca2+ 

Em anéis de aorta com endotélio íntegro mantidos em meio sem Ca2+ (contendo 

EGTA 0,5 mM – um agente quelante do Ca2+), a adição de Phe (10 µM) produziu contração 

transitória correspondente a 30,05 % da contração de referência induzida por KCl (60 mM) (n 

= 6). Na presença de OEOB (500 µg/ml), a contração transitória induzida por Phe (10 µM) foi 

24,78 % (± E.P.M) (n= 7), não apresentando diferença estatística em comparação àquela 

registrada na ausência de OEOB (p > 0,05, teste t de Student). Em experimentos com anéis de 

aorta sem endotélio íntegro, a Phe (10 µM) produziu contração transitória de magnitude 12,79 

% (± E.P.M) (n = 6) na ausência de OEOB, valor sem diferença significativa em relação aos 

18,43 % (± E.P.M) (n= 6) registrados na presença de OEOB (p > 0,05, teste t de Student) 

(figuras 13 e 14). 
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Figura 13 − Curvas concentração-efeito para o OEOB na presença de Phe (10 µM) em meio 

zero Ca2+ 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

(A-B) Traçados originais experimentos onde anéis isolados de aorta foram mantidos em meio zero Ca2+ e depois 
submetidos ao desafio com Phe (10 µM) em grupos experimentais (na presença do OEOB) e grupos controle 
(ausência de OEOB). 

 

Figura 14 − Avaliação dos efeitos do OEOB (500 µg/mL) nas contrações fásicas induzidas por 

Phe (10 µM) meio zero Ca2+  
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Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

(A–B) Os gráficos mostram os efeitos do OEOB (500 µg/mL) nas contrações transitórias induzidas por Phe (10 
uM). [E+]: endotélio íntegro. [E-]: endotélio desnudo. As barras são a média e no topo estão as representações do 
E.P.M. 

5.7 Efeitos do OEOB e do estragol em contrações induzidas por inibidor da tirosina 

fosfatase, ortovanadato de sódio (NaVO3) 

Em anéis de aorta com endotélio intacto incubados durante 10 minutos com OEOB 

(500 µg/mL) ou estragol (500 µg/mL), foram adicionadas concentrações crescentes do inibidor 

da tirosina fosfatase, NaVO3 (0,1 – 10 mM). Nos experimentos controle, quando não foi 

adicionado OEOB ou estragol, o efeito máximo para o efeito vasoconstritor do NaVO3 foi 

correspondente a 20,68% da contração do KCl (60 mM) (n = 7). Na presença de OEOB ou 

estragol, esse parâmetro correspondeu a 17,80% (n = 8) e 25,62% (n = 8), respectivamente. 

Observamos que não houve diferença significativa (figura 15) entre os valores de efeito máximo 

dos grupos experimentais e do grupo controle (p > 0,05, teste de Sidak) 
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Figura 15 − Avaliação da inibição da contração causada por concentrações crescentes de 

NaVO3 (0,1 – 10 mM) após adição de OEOB (500 µg/mL) ou estragol (500 µg/mL) 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2019.(A–B) Gráfico com valores médios da inibição da contração pelo OEOB (500 
µg/mL) e do estragol (500 µg/mL) após a adição de concentrações crescentes (0,1 a 10 mM) de NaVO3. n = número 
de experimentos. As barras verticais indicam E.P.M. 

5.8 Efeito vasorrelaxante da ACh em contrações induzidas por Phe (1 µM) na presença 

do OEOB em aorta isolada de ratos 

Em anéis de aorta com endotélio íntegro pré-contraídos com Phe (1 µM), a adição 

de concentrações crescentes de ACh (0,1 10 µM) relaxou, de maneira dependente da 

concentração (p < 0,05 ANOVA), a contração sustentada induzida por Phe (1 µM) (figura 16). 

Em preparações previamente tratadas com OEOB, ACh induziu relaxamento da contração 
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induzida por Phe, mas com valores de relaxamento significativamente menores que naquelas 

não tratadas com OEOB, especialmente nas concentrações de 0,1 e 0,3 µM (p < 0,05, Holm-

Sidak). O valor da CE50 da ACh para o relaxamento dos anéis do grupo experimental foi de 

0,4047 [± E.P.M] µM (n = 8) e de 0,2757 [± E.P.M] µM (n = 6) para anéis do grupo controle, 

não apresentando diferença estatística entre si (p > 0,05, Mann-Whitney). 

Figura 16 – Efeito vasodilatador da ACh (0,1 – 10 µM) em anéis de aorta pré-contraídos com 

Phe (1 µM). 
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Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

Gráfico com os valores médios da concentração de ACh (0,1 -10 µM) para o grupo experimental (OEOB 400 
µg/mL) e grupo controle. As barras verticais indicam E.P.M. #, p < 0,05, teste de Sidak, [OEOB] vs [CONTROLE]. 

5.9 Efeito vasorrelaxante do NPS em contrações induzidas por Phe (1 µM) na presença do 

OEOB (400 µg/mL) em aorta isolada de ratos 

Em anéis de aorta com endotélio desnudo pré-contraídos com Phe (1 µM), a adição 

de concentrações crescentes de NPS (0,5 nM – 300 nM) induziu relaxamento de maneira 

dependente da concentração (p < 0,05 ANOVA). Em preparações previamente tratadas com 

OEOB, NPS induziu relaxamento da contração induzida por Phe, não apresentando diferença 

significante entre o grupo experimental (OEOB 400 µg/mL) em relação ao grupo controle 

(figura 17). O valor da CE50 do NPS para o relaxamento dos anéis do grupo experimental foi 

de 18,01 [14,33 -  22,67] µM (n = 6) e de 9,972 [7,595 – 13,13] µM (n = 6) para anéis do grupo 

controle, não apresentando diferença estatística entre si (p > 0,05, Mann-Whitney). 

 



44 

 

Figura 17 – Efeito vasorrelaxante do NPS (0,5 – 300 nM) em anéis de aorta contraídos com 

Phe (1 µM). 
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Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

Gráfico com os valores médios da concentração de NPS (0,5 -300 nM) para o grupo experimental (OEOB 400 
µg/mL) e grupo controle. n = número de experimentos. As barras verticais indicam E.P.M. 

5.10 Efeitos da remoção do endotélio e da inibição da sintetase de óxido nítrico sobre a 

ação vasorrelaxante do OEOB  

Para verificar se existe dependência da óxido nítrico sintetase para a ação relaxante 

do OEOB, preparações contraídas com Phe (1μM) foram tratadas com L-NAME (100 µM) 

durante 10 minutos e depois foram acrescentadas concentrações crescentes do OEOB (1 – 1000 

µg/mL).  De acordo com os dados da tabela 3, houve diferença  significativa  (p  <  0,05,  Mann-

Whitney)  nos  valores  de  CE50  observados para  OEOB  (124,8  [90,48 − 170]  µg/mL;  n=8;  

na  presença  de  L-NAME;  e CE50  de 494,7  [425,7 − 569,2]  µg/mL,  n=9,  na  ausência  de  

L-NAME) (figura 18). 
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Figura 18 − Efeitos vasculares do OEOB (1 – 1000 µg/mL) em aorta isolada de rato contraída 

com Phe (1 µM) na presença de L-NAME (100 µM) 
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Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

O gráfico mostra os efeitos do OEOB (1 - 1000 µg/mL) na contração induzida por Phe (1 µM) após a adição de 

L-NAME (100 µM). n= número de experimentos. As barras verticais indicam E.P.M. *, p < 0,05, teste de Tukey, 

indica a menor concentração em cada curva com efeito relaxante significativo. #, p < 0,05, teste de Sidak, [L-

NAME] vs [E+]. 

5.11 Efeito vasorrelaxante do OEOB em contrações induzidas por Phe (1 µM) na presença 

do rutênio vermelho, um inibidor do canal TRPV, em aorta isolada de ratos 

Na presença de rutênio vermelho (20 µM), inibidor do canal TRPV4, o OEOB 

reverteu a contração causada pela Phe (1 µM) com efeito significativo a partir da concentração 

de 300 µg/mL para anéis de aorta sem endotélio íntegro (n = 9) e de 600 µg/mL para anéis com 

endotélio íntegro (n = 7) (figura 19). Nos anéis desprovidos de endotélio, a CE50 foi de 293,3 

[233,4 – 363,9] µg/mL, enquanto que naqueles com endotélio íntegro foi de 336,8 [210,1 – 

475,9] µg/mL, não havendo diferença significativa entre os valores apresentados para os grupos 

com e sem endotélio na presença do rutênio vermelho (p > 0,05, Mann-Whitney). 
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Figura 19 − Curva de reversão do OEOB a partir da contração causada pela Phe (1 µM) na 

presença do rutênio vermelho (20 µM). 
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Fonte: elaborado pelo autor, 2019. 

(A–B) Os gráficos mostram os efeitos do OEOB (1 - 1000 µg/mL) na pré-contração induzida por Phe (1 µM) após 
a adição do rutênio vermelho em preparações com endotélio íntegro e endotélio desnudo. n= número de 
experimentos. As barras verticais indicam E.P.M. *, p < 0,05, teste de Tukey, indica a menor concentração em 
cada curva com efeito relaxante significativo. #, p < 0,05, teste de Sidak, [E+] vs [CONTROLE]. As respostas são 
expressas como percentual da contração induzida por Phe (1 µM) após a adição do rutênio vermelho (20 µM). 
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Tabela 3 − Valores de CE50 para os efeitos vasculares induzidos por OEOB ou estragol em 

contrações de anéis de aorta de rato induzidos por agentes agonistas de contração. 

Tratamento OEOB (CE50 μg/mL) Estragol (CE50 

μg/mL) 

Phe (1 µM) [E+] 494,7 [425,7 –  569,2]* 200,2 [152,9 –  258,4] 

Phe (1 µM) [E-] 203,6 [142,9  – 281,0] 271,4 [171,0 – 393,4] 

L- NAME 124,8  [90,48 − 170]# - 

Rutênio vermelho (20 µM) [E+] 317,3 [218,8 – 425,6] - 

Rutênio vermelho (20 µM) [E-] 293,3 [233,4 – 363,9] - 

KCl (60 mM) [E+] 65,12 [54,5 –  77,6] 192,5 [144,6 –  251,4] 

KCl (60 mM) [E-] 81,23 [67,68 – 97,2] 235,1 [195,2 – 279,8] 

U-46619 (0,3 µM) [E+] 37,44 [31,84 –  44,09] - 

U-46619 (0,3 µM) [E-] 38,86 [33,76 – 44,79] - 

Fonte: elaborada pelo autor, 2019. 

CE50 expressa como média geométrica [intervalo de confiança de 95%] 

Phe: fenilefrina; KCl: cloreto de potássio; OEOB: óleo essencial de Ocimum basilicum L. 

[E+]: endotélio íntegro; [E-]: endotélio desnudo 

*, p < 0,05, teste de Mann-Whitney, em relação a Phe [E-] 

#, p < 0,05, teste de Mann-Whitney , em relação a Phe [E+] 
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6 DISCUSSÃO 

O presente estudo demonstrou que o OEOB e seu componente majoritário, estragol, 

induzem vasodilatação em anéis de aorta de rato. Em preparações teciduais mantidas sob o 

tônus basal, o OEOB não apresentou nenhum tipo de efeito vascular sobre o músculo liso, não 

havendo diferença significativa entre a CE50 dos anéis com endotélio intacto e anéis com 

endotélio desnudo. 

 Os efeitos do OEOB e do estragol são dependentes da concentração e estes são 

capazes de relaxar contrações induzidas por Phe (1 µM), KCl (60 mM) e U−46619 (0,3 µM), 

não dependendo da integridade da camada endotelial para induzir relaxamento, com exceção 

da Phe (1 µM), apenas para o OEOB, onde foi observada diferença estatística entre as CE50 dos 

experimentos realizados em anéis de aorta com endotélio íntegro ou sem endotélio, nas quais 

as preparações com endotélio íntegro promoveram dificuldade de relaxamento na faixa de 

concentração entre 30 e 100 µg/mL do OEOB. Este efeito de dificultar o relaxamento foi 

significativo apenas na concentração de 100 µg/mL e não foi observado nos experimentos 

realizados com o estragol. A remoção do endotélio diminuiu o valor da CE50 do OEOB 

provavelmente pela ausência da influência estimulante do endotélio em resposta ao OEOB. 

Importante ressaltar que esse efeito foi observado apenas para preparações contraídas com o 

agonista adrenérgico Phe.  

É possível que esse efeito vasodilatador independente do endotélio neutralize a 

potencialização da vasoconstrição na presença do agonista adrenérgico. O aumento da 

contração induzida pela Phe foi completamente abolido pela remoção mecânica do endotélio, 

mecanismo este que necessita ser investigado. Fenômeno semelhante foi observado em estudo 

realizado utilizando o óleo essencial de Croton zehntneri (DE SIQUEIRA et al., 2006), onde 

um dos constituintes majoritários do óleo essencial também é o estragol. No entanto, o estragol 

não parece ser o responsável pelo efeito contrátil encontrado. 

O endotélio desempenha papel fundamental na regulação do tônus vascular, do 

fluxo sanguíneo local e da pressão arterial sistêmica, por meio da geração de vários estímulos 

vasoativos (JACOB et al., 2016), como pode ser observado na tabela 1, citada anteriormente. 

Esta monocamada opera detectando, integrando e realizando a transdução de sinais presentes 

no sangue e em tecidos locais, que então iniciam a modulação dinâmica da atividade contrátil 

das células musculares lisas circundantes (CAHILL; REDMOND, 2016).  
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Existem muitas substâncias biologicamente ativas com ações descritas no sistema 

vascular que possuem ação relaxante de forma dependente da produção e liberação de fatores 

relaxantes derivados do endotélio, visto que quando ocorre a perda funcional dessa camada 

causada, por exemplo, pela remoção mecânica da camada de células, há redução de tais efeitos 

relaxantes (FURCHGOTT, 1984; SILVA et al., 1994). 

Muitos estudos revelaram que a vasodilatação induzida por ACh é totalmente 

dependente do endotélio íntegro e é mediada por fatores relaxantes derivados do endotélio 

(EDRF), incluindo óxido nítrico (NO), prostanóides e fator hiperpolarizante derivado do 

endotélio (EDHF) (FARACI; SIGMUND, 1999; LEUNG et al., 2006; TRIGGLE et al., 2012). 

Sabe-se também que o endotélio vascular possui receptores muscarínicos do tipo M1 e / ou M3 

e sua ativação induz uma potente vasodilatação (CHIBA; TSUKADA, 1996). No presente 

estudo, o OEOB parece exercer um papel inibitório na presença de menores concentrações de 

ACh (0,1 e 0,5 µM) e a posterior liberação de óxido nítrico (NO) na célula endotelial, 

promovendo um efeito que resulta em uma maior dificuldade de relaxamento dos anéis de aorta 

que foram pré-tratados com o óleo antes da contração com a Phe (1 µM). 

Para avaliar a responsividade da célula muscular lisa ao NO, foi realizado o 

protocolo com o doador de NO, nitroprussiato de sódio (NPS). O NPS é um agente 

vasodilatador que age aumentando a guanosina 3'5 '-monofosfato (GMP cíclico) através da 

liberação de NO (EISENACH et al., 2006), resultando em relaxamento do músculo liso 

vascular. A curva concentração-efeito não apresentou diferença significativa entre o grupo 

experimental (OEOB 400 µg/mL) e o grupo controle, demonstrando que a dificuldade de 

relaxamento frente a adição de ACh gerada pelo óleo em presença de Phe (1µM) não está 

diretamente relacionada à ação do NO na célula muscular lisa, mas que o OEOB possui efeito 

via camada endotelial. 

Os efeitos vasorrelaxantes do OEOB não foram influenciados pela remoção 

mecânica do endotélio vascular em aorta de ratos. O pré-tratamento com L-NAME  (100 µM) 

não alterou a resposta vascular do OEOB. Isto é indicativo de que seu efeito em causar 

relaxamento vascular não é dependente da liberação de óxido nítrico pelas células endoteliais. 

No entanto, houve diferença entre as CE50 do grupo tratado com L-NAME e do grupo com 

endotélio intacto que não foi tratado com L-NAME, reforçando a hipótese de que o endotélio 

tem participação em promover dificuldade de relaxamento quando a contração é induzida 

através da via adrenérgica. 
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Os TRPVs formam a família de receptores TRP. O subtipo TRPV4 é abundante no 

endotélio vascular, mas também é encontrado no músculo liso das artérias pulmonares, aórticas 

e cerebrais (EARLEY et al., 2005; FIAN et al., 2007; TANAKA et al., 2008; YIN et al., 2008; 

ZHANG et al., 2018) onde acredita-se que ele está envolvido na modulação do tônus vascular. 

Anteriormente, foi demonstrado que a ativação de TRPV4 modula o influxo de Ca2+ endotelial 

e, em seguida, desencadeia o relaxamento vascular através da liberação de NO e ativação de 

canais de K+ e de Ca2+ (MA et al., 2013).  

 O rutênio vermelho foi uma das primeiras moléculas a serem descritas como um 

antagonista do TRPV4 (VINCENT; DUNCTON, 2011). De acordo com o resultado 

apresentado, o OEOB parece possuir atividade sobre esses subtipos de receptores, visto que em 

anéis de aorta com endotélio íntegro na presença do rutênio vermelho (20 μM), tais segmentos 

obtiveram um menor efeito relaxante quando comparados aos experimentos controle (ausência 

do antagonista), sugerindo que ação do OEOB pode estar relacionada a uma possível atividade 

sobre esse receptor, provavelmente agindo como um antagonista de TRPVs. Os anéis com 

endotélio desnudo não apresentaram diferenças entre o grupo experimental e o grupo controle, 

fortalecendo a hipótese de uma possível interferência das células endoteliais por esta via.  

O Ca2+ é um fator crítico no acoplamento excitação-contração em células 

musculares lisas (WELLMAN; NELSON, 2003). O influxo de Ca2 + extracelular através dos 

ROCs, VOCs e liberação de Ca2 + do retículo sarcoplasmático pela ativação de receptores de 

IP3, resultam em aumento do Ca2+ intracelular, o que causa contração (IMTIAZ et al., 2006). 

Phe, um agonista dos receptores adrenérgicos, é capaz de causar contração através 

do influxo de Ca2+ através da abertura dos ROCs e pela liberação de Ca2+ do RS. Esta via 

envolve a estimulação da fosfolipase C (PLC) através da Phe para produzir DAG e IP3. 

Subsequentemente, o DAG ativa a cadeia leve de miosina (MLC) através da ativação da 

proteína quinase C (PKC) e o IP3 induz a liberação de Ca2+ do RS através da abertura dos 

receptores de IP3 (THORNELOE; NELSON, 2005).  No presente estudo, o OEOB e seu 

componente majoritário foram capazes de reverter as contrações causadas pela adição da Phe 

(1 µM) de maneira dependente da concentração, sugerindo que tais substâncias podem agir 

inibindo algum alvo desta via. 

Foi avaliado o envolvimento do OEOB na liberação das reservas de Ca2+ do RS em 

meio zero Ca2+. Após a adição de Phe (10 µM) em meio zero Ca2+, é observada a formação de 

uma contração transiente no anel de aorta, tal contração é gerada pela liberação de Ca2+ das 
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reservas intracelulares. Após a adição de OEOB (500 µg/mL) [concentração próxima a CE50 do 

protocolo experimental com a Phe (1µM)] na cuba experimental, foi observado que não houve 

uma diferença significativa da contração transiente causada pela Phe, o que sugere que o OEOB 

pode não ter ação em inibir a liberação de Ca2+ do RS. 

A contração do músculo liso provocada pelo KCl (60 mM) resulta principalmente 

do influxo de Ca2+ extracelular induzido pela despolarização da membrana celular e 

subsequente abertura dos VOCs (RATZ et al., 2005) O KCl (60mM) geralmente causa uma 

contração sustentada em artérias isoladas e resultados de estudos anteriores (RATZ et al., 2005) 

mostraram que os VOCs estão envolvidos na contração induzida por KCl, sugerindo que os 

efeitos vasodilatadores de substâncias que afetam este tipo de contração podem ser através do 

bloqueio destes canais (LOHN et al., 2000). O OEOB e o estragol tiveram um efeito relaxante 

dependente da concentração na contração causada pelo KCl (60 mM), apresentando CE50 

inferior àquelas obtidas nos experimentos de reversão da Phe (1 µM), ou seja, a resposta 

relaxante foi mais potente nas curvas de reversão do KCl (60 mM), independente da presença 

do endotélio, sugerindo que tal resposta vasodilatadora pode ser devido aos efeitos sobre os 

VOCs nas células musculares lisas. Ressalta-se que o OEOB se mostrou mais potente quando 

comparado ao estragol, tal efeito pode ser explicado pela ação sinérgica miorelaxante de outros 

componentes presentes no óleo, como o linalol (ANJOS et al., 2013) e o 1,8- cineol 

(NASCIMENTO et al., 2009). 

O tromboxano A2 (TXA2) é um mediador de prostanóides produzido pelo 

metabolismo do ácido araquidônico através da via da COX. Embora muitos metabólitos 

prostanóides sejam vasodilatadores, a estimulação TXA2 das células musculares lisas leva à 

potente vasoconstrição. A contração do músculo liso por esse mediador envolve ativação da 

Rho cinase e sinalização dependente de Ca2 + / calmodulina (NAKAHATA, 2008). 

O U-46619 é um análogo sintético de TXA2, que atua especificamente nos 

receptores TXA2 (SHEN; TAI, 1998). No presente estudo, anéis de aorta com e sem endotélio 

íntegro foram submetidos a uma contração com o U−46619 (0,3 µM) e foi construída uma curva 

concentração-efeito a partir da adição de concentrações crescentes de OEOB (1-1000 µg/mL). 

Não foram observadas diferenças significativas no relaxamento produzido pelos anéis com e 

sem endotélio íntegro e ambos foram capazes de reverter completamente a contração causada 

pelo análogo do TXA2. A CE50 para o presente protocolo foi a menor dentre os três protocolos 

de reversão realizados (Phe, KCl e U-46619) demonstrando uma maior potência farmacológica 

para a via analisada.  
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A fosforilação proteica reversível é a base para o controle de diversos processos 

celulares desencadeados em resposta a estímulos extracelulares, como hormônios, mitógenos, 

citocinas e impulsos nervosos. Nas células eucarióticas, as proteínas reguladoras são 

fosforiladas nos seus resíduos de serina, treonina e tirosina. As diferentes mudanças 

conformacionais da proteína resultantes da fosforilação (JOHNSON & BARFORD, 1993) 

permitem a modulação de uma multiplicidade de eventos biológicos que incluem o controle de 

enzimas metabólicas, contração e transporte, processos do ciclo celular, diferenciação e 

desenvolvimento, e aprendizado e memória (BENKE, 2011). 

A fosforilação da tirosina de proteína desempenha um papel central na regulação 

de uma variedade de processos celulares fundamentais (SCHLESSINGERT; ULLRICH, 1990). 

O estado de fosforilação de tirosina de uma proteína na célula reflete o equilíbrio entre as 

atividades competitivas das quinases de tirosina de proteína e as fosfatases de tirosina. Em 

estudos anteriores, foi amplamente demonstrado que a fosforilação da tirosina pode regular a 

contração da musculatura lisa (HUGHES; WIJETUNGE, 1998)  

Foi descrito que o ortovanadato de sódio (NaVO3) induz a contração do músculo 

liso pela sua capacidade de inibir as fosfatase de tirosina, o que aumenta o nível de fosforilação 

da tirosina de proteína (DI SALVO et al., 1993). Além disso, é cada vez mais reconhecido que 

a fosforilação da tirosina desempenha vários papéis no processo de contração da musculatura 

lisa, incluindo as modulações dos canais de Ca2+, canais de K+, reservas de Ca2+ intercelular e 

a sensibilidade do Ca2+ do aparelho contrátil (HUGHES; WIJETUNGE, 1994). No presente 

estudo, foi utilizado o NaVO3 em concentrações crescentes (0,1 – 10 mM) em anéis de aorta 

com endotélio intacto em meio zero Ca2+ (contendo EGTA 0,5 mM) com o intuito de avaliar a 

ação do OEOB e do estragol sobre uma possível ativação das fosfatases ou inibição das 

quinases. No entanto, não foi observado inibição da contração em comparação ao grupo 

controle (sem adição do óleo ou do estragol) causada pela adição de concentrações crescentes 

de NaVO3 após expor o tecido ao óleo ou ao estragol (500 µg/mL), sugerindo que ambos não 

têm participação ativa por esta via. 

Os resultados apresentados no presente estudo comprovam a ação vasodilatadora 

do OEOB e de seu constituinte majoritário, estragol, previamente descritas na literatura e 

anteriormente estudas em outros tecidos por outros pesquisadores (CABRAL et al., 2014; DE 

SIQUEIRA et al., 2006; SOARES et al., 2007). No entanto, faz-se necessário a realização de 

estudos posteriores para elucidação do mecanismo de ação específico do óleo bem como a 
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realização de estudos in vivo para comprovação da atividade farmacológica em patologias como 

a hipertensão. 
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7 CONCLUSÃO 

• O OEOB e o seu componente majoritário, estragol, possuem atividades vasodilatadoras 

em músculo liso vascular de ratos; 

• Os efeitos vasodilatadores são dependentes da concentração; 

• A camada endotelial parece estar envolvida no mecanismo farmacológico do OEOB, de 

maneira a dificultar a resposta relaxante promovida pela contração da musculatura lisa 

pela estimulação da via adrenérgica; 

• O OEOB tem ação em canais  TRPV4, onde foi capaz de dificultar a resposta relaxante 

promovida por esse receptor, levando a hipótese de uma possível ação antagonista sobre 

canais do tipo TRPV4. 
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