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RESUMO 
 

Previamente, foi demonstrado que o tratamento via intravenosa com 1-nitro-2-
feniletano (NFE) induziu hipotensão que resulta principalmente de sua ação 
vasodilatadora diretamente sobre o músculo liso. Nesse estudo, estudamos o 
mecanismo subjacente ao efeito miorrelaxante do NFE em tecidos vasculares 
isolados de ratos. Registros isométricos foram obtidos a partir de anéis isolados de 
artéria aorta e do segundo ramo da mesentérica de ratos através de sistema de 
aquisição de dados. Experimentos in silico (docking) de simulação da formação de 
complexos entre o NFE e a enzima guanilato ciclase foram realizados. Em 
preparações de aorta isolada com endotélio intacto, NFE (1-300 µg/mL) relaxou a 
contração induzida por fenilefrina ou K+, com valores de CI50 de 35,0 [23,3–52,6] e 
73,2 [39,5–134,3] µg/mL, respectivamente. Os efeitos vasorrelaxantes do NFE foram 
significativamente (P < 0,05, teste de Mann-Whitney) reduzidos pelo tratamento 
prévio com ODQ (10 µM), azul de metileno (10 µM), TEA (5 mM), glibenclamida (10 
µM) ou 4-aminopiridina (1 mM), mas não pela remoção do endotélio vascular ou pelo 
pré-tratamento com L-NAME (100 µM), indometacina (10 µM), MDL-12.330A (3 µM), 
KT5823 (0.5 µM) ou KT5720 (1 µM). A potência do NFE para induzir efeito 
vasorrelaxante foi significantemente maior (p < 0,01, teste de Mann-Whitney) nas 
preparações de artéria mesentérica quando comparado à aorta, tanto nas 
contrações induzidas por K+ como por noradrenalina com valores de CI50 de 5,3 
[2,6–10,5] e 6,5 [2,8–14,9] µg/mL, respectivamente. Em um meio sem cálcio, na 
presença de K+ 60 mM ou fenilefrina 1 µM, as contrações induzidas CaCl2 foram 
significativamente reduzidas e até mesmo abolidas pelo NFE na concentração de 
100 µg/mL, respectivamente. Em meio sem cálcio, contendo EGTA, a resposta 
contrátil da fenilefrina foi significantemente reduzida pelo NFE (100 µg/mL ), efeito 
impedido pelo tratamento com ODQ (10 µM), enquanto não teve efeito significativo 
sobre as contrações induzidas por cafeína. Resultados semelhantes foram obtidos 
com nitroprussiato de sódio. NFE também foi capaz de inibir a contração induzida 
pela entrada capacitativa de cálcio e pelo éster de forbol. Além disso, os resultados 
de docking revelam que existem clusters de prováveis interações do NFE com a 
enzima guanilato ciclase. O presente estudo sugere que a atividade vasorrelaxante 
do NFE em aorta de rato é causada por provável estimulação da guanilato ciclase e 
consequente ativação da cascata enzimática guanilato ciclase/GMPc/canais de K+. 

Palavras-chave: 1-Nitro-2-feniletano. Aniba canellila. Atividade vasorelaxante. 
Guanilato ciclase.  



ABSTRACT 

 
It was early shown that intravenous treatment with 1-nitro-2-phenylethane (NPE) 
induced hypotension resulting mainly from its direct vasodilatory action on vascular 
smooth muscle. Here, it was sudied the underlying mechanism involved in the 
vasorelaxant effect of NPE in isolated rings of rat arteries. Isometric recordings were 
obtained from rings made from aorta or mesenteric artery using a digital acquisition 
system. Experiments in silico (docking) for simulation of molecular interactions 
between NPE and the enzyme guanylate cyclase were performed. In endothelium-
intact aortic preparations, NPE (1-300 µg/mL) relaxed the phenylephrine or K+-
induced contractions with IC50 values of 35.0 [23.3- 52.6] and 73.2 [39.5-134.3] 
µg/mL, respectively. Vasorelaxant effects of NPE were significantly (P <0.05, Mann-
Whitney test) decreased by pretreatment with ODQ (10 µM), methylene blue (10 µM), 
TEA (5 mM), glibenclamide (10 µM) or 4-aminopyridine (1 mM) but not by vascular 
endothelium removal or by pretreatment with L-NAME (100 µM), indomethacin (10 
µM), MDL-12.330A (3 µM), KT5823 (0.5 µM ) or KT5720 (1 µM). Pharmacological 
potency of NPE was significantly greater (p <0.01, Mann-Whitney test) in 
preparations of mesenteric artery compared to that of aorta, as in K+- and 
norepinephrine-induced contraction with IC50 values of 5.3 [2.6-10.5] and 6.5 [2.8-
14.9] µg/mL, respectively. In calcium-free medium, in presence of K+ 60 mM or 
phenylephrine 1 µM,  the CaCl2-induced contractions were significantly reduced and 
almost abolished by NPE at 100 µg/mL, respectively. In calcium-free medium, 
containing EGTA, the contractile response of phenylephrine was significantly 
reduced by NPE (100 µg/mL), an effect prevented by treatment with ODQ (10 µM), 
whereas NPE was deprived of any significant effect on caffeine-induced contractions. 
Similar results were obtained with sodium nitroprusside. NPE also inhibited the 
contractions induced by the capacitive calcium entry or by phorbol ester. In addition, 
docking results revealed clusters of interactions of NPE with the guanylate cyclase 
molecule. The present study suggests that vasorelaxant activity of NPE on rat aorta 
is due to its stimulatory properties on guanylate cyclase, which activates the 
guanylate cyclase/cGMP/K+ channels pathway. 
 

Keywords: 1-Nitro-2-phenylethane. Aniba canelilla. Vasorelaxant activity. Guanylate 

cyclase. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As plantas medicinais têm sido utilizadas desde a antiguidade como 

medicamentos para o tratamento de uma série de doenças. Há registros do uso de 

muitas plantas medicinais, como a papoula (Papaver somnniferum), maconha 

(Cannabis sativa), babosa (Aloe vera), dentre outras, há milhares de anos antes de 

Cristo. Contudo, somente no século XIX que se intensificou a procura pelos 

princípios ativos presentes nas plantas medicinais, criando-se assim, os 

medicamentos modernos (CALIXTO, 2008). 

 Apesar dos grandes avanços observados na medicina nas últimas 

décadas, a pesquisa científica envolvendo plantas ainda contribue de maneira 

importante para a promoção da saúde, sendo necessárias ao desenvolvimento de 

compostos farmacologicamente ativos. Estima-se que aproximadamente 40% dos 

medicamentos atualmente disponíveis foram desenvolvidos direta ou indiretamente 

a partir de fontes naturais, especialmente das plantas (CALIXTO, 2000; SIMÕES, 

2004; BRASIL, 2006). 

Estima-se que apenas 10% da biodiversidade mundial tenham sido 

estudados e, dessa estimativa, cerca de 140 mil metabólitos intermediários oriundos 

de plantas superiores e de microrganismos foram isolados e caracterizados, embora 

ainda não tenham sido avaliados quanto às suas ações biológicas (CALIXTO, 2003). 

Neste contexto, o Brasil possui a maior biodiversidade genética vegetal do mundo, 

compreendendo mais de 55.000 espécies catalogadas (SIMÕES, 2004). Tendo em 

vista que as oportunidades para a identificação de produtos com possível utilização 

terapêutica aumentam com a diversidade das espécies e, sobretudo, pela grande 

tradição do uso das plantas medicinais pela medicina popular no Brasil, o interesse 

pelos estudos das suas propriedades medicinais vem sendo explorado 

extensivamente pelos pesquisadores brasileiros e, mais recentemente, pela indústria 

farmacêutica, interessada em desenvolver novos medicamentos (SIMÕES, 2004). 

Estudar os efeitos biológicos de produtos naturais vegetais com base na 

utilização empírica por parte da população é, portanto, de grande importância para a 

comprovação dos seus efeitos farmacológicos bem como para caracterizar os 

principais constituintes ativos dessas substâncias. 
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1.1  Os óleos essenciais 
 

O conhecimento das utilidades dos óleos essenciais obtidos de plantas 

data de alguns séculos antes da era cristã, desempenhando papel importante dentre 

os agentes terapêuticos. Estes são conhecidos como óleos voláteis, óleos etéreos 

ou simplesmente essências e constituem em elementos voláteis contidos em vários 

órgãos vegetais, e assim são denominados devido à composição lipofílica que 

apresentam. A sua presença nas plantas está associada à sobrevivência do vegetal 

em seu ecossistema. (VITTI ; BRITO, 2003; SIANI et al., 2002). 

De maneira geral, os óleos essenciais são misturas complexas de 

substâncias voláteis, lipofílicas, responsáveis pelo aroma característico de uma dada 

planta. Seus constituintes são de diferentes grupos químicos como hidrocarbonetos 

terpênicos, alcoóis simples e terpênicos, aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres, éteres, 

óxidos, ácidos orgânicos, cumarinas, etc. Estes são de grande importância 

econômica, uma vez que são amplamente utilizados nas indústrias de alimentos, de 

cosméticos e na farmacêutica (SIMÕES et al, 2004).  

O uso de óleos essenciais na medicina popular é bastante difundido, 

principalmente no tratamento de infecções microbianas, inflamatórias, dores, 

problemas respiratórios, dentre outras enfermidades. Entre as propriedades 

farmacológicas encontradas em óleos voláteis, destacam-se as atividades 

antibacteriana (NAKAMURA et al., 1999; BRITO, 2009), anti-inflamatória 

(JEURGENS et al., 1998; SANTOS ; RAO, 2000), anti-hipertensiva (LALHOU et al., 

1999, 2005; INTERAMINENSE et al., 2007) miorrelaxante (MAGALHÃES et al., 

1998, 2008), antioxidante (SILVA et al., 2007), broncodilatadora (COELHO-DE-

SOUZA et al., 2005; EVANGELISTA et al., 2007), dentre outras. Estes estudos 

confirmam a eficácia atribuída às plantas pela utilização empírica por parte da 

população, bem como servem para caracterizar os principais constituintes destes 

óleos como o 1,8-cineol, metil-eugenol, terpineol, eugenol, 1-nitro-2-feniletano, 

cinamato de metila, trans-carofileno dentre outras substâncias que apresentam 

potencial farmacológico para ser estudado. 

 

 

 



18 

 

1.2 Família Lauraceae  
 

Lauraceae ou família Laurel é uma importante família botânica que inclui 

árvores e arbustos. É constituída por cerca de 50 gêneros e 2500 espécies, cuja 

distribuição é marcadamente tropical e subtropical, mas com ocorrência em todo o 

mundo, especialmente nas florestas centro e sul-americanas, particularmente no 

Brasil. Por aqui, encontramos aproximadamente 22 gêneros e 400 espécies. Em sua 

maioria, são espécies arbóreas e lenhosas, sendo a madeira de excelente qualidade 

como a itaúba (Mezilaurus itauba) e a imbuia (Ocotea porosa) (MARQUES, 2001). 

Várias espécies dessa família são bastante conhecidas e possuem 

importância histórica e comercial. O louro (Laurus nobilis L.) já era usado na Grécia 

antiga para confecção das coroas de ramos de louro como símbolo da vitória para 

os atletas e heróis nacionais, e daí provém o termo laureado por derivação do 

gênero Laurus. Por suas folhas vistosas, coriáceas e de odor característico, é muito 

apreciado na culinária. Outro exemplo é o abacate (Persea americana Mill), fruto 

comestível cujo óleo também é usado na indústria cosmética. A cânfora 

(Cinnamomum camphora (L.) J. Presl.) e a canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) 

são outros exemplos de importantes plantas dessa família. Elas são algumas das 

famosas especiarias que motivaram as grandes expedições marítimas dos europeus 

ao Oriente, as quais resultaram na “descoberta do Novo Mundo”. 

Várias das espécies de Lauraceae são aromáticas e estão 

compreendidas principalmente entre os gêneros Aniba, Nectandra, Octea, Licaria e 

Dicypellium (MARQUES, 2001). Desses, o gênero Aniba compreende cerca de 41 

espécies cujos representantes encontram-se em sua maioria na Amazônia. As 

espécies do gênero Aniba destacam-se pelo alto valor econômico, devido à 

constituição do óleo essencial, encontrado em grande quantidade principalmente no 

lenho e na casca. Algumas são exploradas para a obtenção comercial de óleos 

essenciais como o pau-rosa (Aniba roseadora Ducke), espécie rica em linalol 

cultivada para produção sustentada de óleo essencial através do plantio e não de 

atividade extrativista. Tal iniciativa se deve ao fato de o Ibama ter publicado a 

portaria nº 37 – N, de 3 de abril de 1992, que incluiu o pau-rosa na lista das espécies 

ameaçadas de extinção. Esse óleo essencial é obtido com um rendimento de 2,4% 

quando extraído a partir das folhas e dos galhos verdes e jovens. A idade das folhas 

afeta a qualidade do óleo: quanto mais velhas, maior a proporção de terpenos e 
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óxidos de linalol; quanto mais jovens, maior a proporção de linalol. Apenas a título 

de ilustração, em 2001, um tambor de essência (aproximadamente 185 kg) valia 

algo em torno de US$ 6.500,00 (LEITE et al., 2001). 

Dentre as espécies medicinais pertencentes ao gênero Aniba, também 

merece destaque a Aniba riparia (Nees) Mez, típica da região amazônica, de cujos 

frutos se obtem extrato com atividade antibiótica comprovada contra vários 

microorganismos como Candida albicans, Bacillus cereus, Klebsiela pneumoniae e 

Staphylococcus aureus. A família Lauraceae revela, portanto, um número expressivo 

de espécies que apresentam uma grande diversidade de usos, com destaque para 

as que possuem utilização medicinal e industrial (MARQUES, 2001). 

 

 

1.3 Aniba canelilla  

 

Como dissemos, as especiarias foram objeto de cobiça entre os europeus 

em suas viagens ao redor do mundo. Destacamos aqui a Aniba canelilla (H.B.K) 

Mez [Syn. A. elliptica A.C. SM., Cryptocarya canelilla Kunth], (Fig. 1),  planta que 

possui importância histórica por ter sido confundida com árvores de canela da Índia 

durante a viagem de Pizarro e Orellana em 1540 no trajeto dos Andes à Amazônia 

(MAIA, 2001). A casca obtida de seu tronco, bem como os seus ramos e as suas 

folhas servem à culinária regional amazônica, como também para a preparação de 

fragrâncias, por exemplo, em sachês para aromatização de roupas (SILVA et al., 

2007). 
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Aniba canelilla é espécie que apresenta ampla distribuição na região 

amazônica e recebe popularmente a alcunha de casca-preciosa, canela-cheirosa, 

folha preciosa ou pau-cheiroso conforme a localidade. O chá das suas folhas e 

cascas é utilizado na medicina popular com finalidade antiespasmódica, digestiva e 

carminativa (MAIA, 2001). Seu óleo essencial apresenta ações relaxantes sobre o 

músculo liso intestinal de cobaias, o que justifica o seu uso popular para o 

tratamento de alterações de motilidade do trato gastrintestinal (MAIA et al., 2003). 

Estudos científicos sobre os efeitos farmacológicos do óleo essencial de 

A. canelilla ainda são escassos na literatura. Entretanto, têm sido demonstradas 

suas propriedades fungistática e antioxidante (OGER et al., 1994; SILVA et al., 

2007), bem como seus efeitos hipotensores e bradicárdicos em ratos normotensos e 

espontaneamente hipertensos (LAHLOU et al., 2005; INTERAMINENSE et al., 

 

Figura 1.  Ramo florido de Aniba canelilla  
Fonte: http://www.sbq.org.br/PN-NET/causo10.htm 
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2011), indicando que o óleo essencial de A. canelilla possui interessantes ações 

cardiovasculares. 

A ação do óleo essencial de A. canelilla sobre o sistema cardiovascular já 

foi demonstrada por Lahlou et al. (2005), ao observarem hipotensão e bradicardia 

imediatamente após a injeção intravenosa do seu óleo essencial tanto em ratos 

acordados como em ratos anestesiados. Nestes, a bivagotomia reduziu a 

bradicardia, mas foi ineficaz na hipotensão induzida pelo óleo essencial. O efeito 

bradicárdico do óleo essencial de A. canelilla também foi reduzido em animais 

tratados com hexametônio e metilatropina, enquanto que a hipotensão induzida pelo 

óleo foi reduzida apenas com a metilatropina, fato semelhante ao tratamento com L-

NAME. Assim, ficou caracterizado que o efeito bradicárdico do óleo essencial de A. 

canelilla é dependente da integridade funcional do sistema nervoso autônomo, 

sendo a hipotensão relacionada a provável efeito vasodilatador. 

Para confirmar essa hipótese, foram realizados experimentos com aorta 

isolada de rato, quando foi observado efeito relaxante concentração-dependente 

naquelas preparações contraídas com alta concentração de potássio extracelular. O 

efeito relaxante induzido pelo óleo essencial foi ligeiramente reduzido pela presença 

de atropina e pela remoção mecânica do endotélio, em que se conclui ser ele 

parcialmente mediado pela ativação de receptores muscarínicos da camada 

endotelial vascular (LAHLOU et al., 2005). 
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1.4  1-nitro-2-feniletano 
 
O caráter aromático da A. canelilla deve-se ao 1-nitro-2-feniletano (NFE), 

molécula rara em produtos naturais, derivada da fenilalanina e principal constituinte 

encontrado no óleo essencial. Este foi o primeiro composto orgânico a ser isolado de 

planta que possui grupamento nitro como única função química (GOTTLIEB ; 

MAGALHÃES, 1959). O percentual deste constituinte no óleo essencial depende da 

estação do ano. O período chuvoso favorece o aparecimento de maiores 

concentrações do NFE (Fig. 2), chegando a valores próximos de 95% (TAVEIRA et 

al., 2003). 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

1-Nitro-2-feniletano também pode ser encontrado em frutos como o 

tomate (Solanum lycopersicum L.), sintetizado a partir do metabolismo da 

fenilalanima, NFE pode ser considerado um dos principais contribuidores para o 

aroma do tomate (TIEMAN et al., 2006).  

1-Nitro-2-feniletano compartilha muitas das propriedades farmacológicas 

encontradas no óleo essencial de A. canelilla. Ambos apresentam atividade 

antioxidante (SILVA et al., 2007) e fungistática, esta observada a partir da 

resistência do tronco de A. canelilla a ataques parasitários, especialmente contra 

Candica albicans (OGER et al., 1994).  

O 1-nitro-2-feniletano possui baixa toxicidade por via oral com DL50 de 

cerca de 700 mg/kg (LIMA, 2008), o que o caracteriza como um xenobiótico pouco 

tóxico (classe 4) (OECD, 2001). Também foi demonstrada atividade antinociceptiva, 

 
 

Figura 2. Estrutura molecular do 1-nitro-2-feniletano. Números 1 – 8  

indicam as posições dos carbonos. 
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provavelmente de origem periférica, uma vez que esse constituinte não alterou os 

parâmetros avaliados em teste de placa quente, mas foi capaz de produzir 

alterações no teste da formalina e das contorções abdominais em camundongos. 

Em edema de pata, apresentou atividade anti-inflamatória, assim como nos modelos 

de dermatite em orelhas de camundongo e migração celular (LIMA, 2008).  

1-nitro-2-feniletano possui interessantes propriedades farmacológicas que 

o tornam molécula com potencial interesse farmacológico. Em trabalho recém 

publicado (DE SIQUEIRA et al., 2010), verificamos que essa substância é capaz de 

iniciar reflexo bradicárdico e hipotensor em ratos normotensos de natureza vago-

vagal, que não envolve a ativação de receptores vanilóides ou serotoninérgicos em 

fibras aferentes, mas que envolvem vias aferentes vagais pulmonares. A fase lenta 

da resposta hipotensora (fase 2) para o NFE parece resultar de uma ação 

vasodilatadora direta. Em ratos espontaneamente hipertensos (SHR), o NFE (10 

mg/kg)  também foi capaz de induzir efeitos hipotensor e bradicárdico, que foram 

caracterizados por 2 períodos (fase 1 e fase 2). Estes efeitos parecem envolver 

mecanismos semelhantes aos observados em ratos normotensos 

(INTERAMINENSE et al., 2011). 

O efeito vasodilatador do NFE foi demonstrado, o que confirma que, 

provavelmente, esse composto é responsável pelas ações hipotensoras do óleo 

essencial de A. canelilla, o que o torna uma molécula interessante de ser estudada 

no comportamento motor do músculo liso, especialmente o vascular. 

 
 
1.5 O músculo liso  
 

O músculo liso está presente em diferentes sistemas do organismo, 

estando particularmente associado a órgãos como os vasos sanguíneos, o sistema 

gastrintestinal, as vias aéreas, o útero, o sistema urinário, a pele, dentre outros. É, 

portanto, um importante componente da maioria dos sistemas fisiológicos.  

Classicamente, o músculo liso pode ser dividido em unitário e 

multiunitário, divisão fundamentada na propriedade das células, por exemplo, serem 

ou não eletricamente acopladas. O músculo liso unitário também é chamado de 

músculo liso visceral por envolver órgãos ocos, exercendo ações relacionadas à 

propulsão ou regulação pressórica. Neste tipo de músculo, observa-se que as 
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células são acopladas eletricamente através de junções comunicantes (ditas gap 

junctions), permitindo que haja rápida propagação dos estímulos elétricos entre 

grande número de células e, como resultado, seja formada uma onda contrátil 

uniforme e coordenada que se propaga como se fosse um sistema único (CURI, 

2009).  

As células musculares lisas são os principais constituintes das paredes 

dos vasos sanguíneos e dos órgãos viscerais, sendo os responsáveis pelas 

mudanças dinâmicas no diâmetro e no volume desses órgãos. Estas se contraem 

em resposta a sinais elétricos ou hormonais e exibem a capacidade de permanecer 

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 (BERNE ; LEVY, 2009; PUETZ; LUBOMIROV ; PFITZER, 2009) 

 

  

1.6 Mecanismo contrátil no músculo liso 
 

A contração do músculo liso ocorre em resposta a uma elevação da 

concentração de Ca2+ intracelular. O Ca2+ atua como o regulador mais importante da 

função celular. Muitas substâncias bem como mecanismos fisiológicos atuam, direta 

ou indiretamente, ao influenciarem as concentrações intracelulares livres de Ca2+. 

(RANG et al, 2004).  

Mudanças na concentração de Ca2+ intracelular são os principais 

mecanismos que regulam o estado contrátil das células musculares lisas vasculares, 

ou seja, um aumento e uma diminuição na concentração intracelular de Ca2+ 

resultam em contração e relaxamento do músculo liso vascular, respectivamente 

(AKATA, 2007).  

Aumento na concentração intracelular de Ca2+ promovido por um dado 

estímulo contrátil permite que ele se ligue à calmodulina (CaM). Quatro átomos são 

necessários para a formação do complexo 4Ca2+-CaM que, por sua vez, ativa a 

quinase da cadeia leve de miosina (MLCK, do inglês myosin light chain kinase), a 

qual subsequentemente fosforila a cadeia leve da miosina (MLC) expondo na 

molécula de miosina o sítio de fixação para a actina. Isso permite a formação das 

pontes cruzadas.  A miosina ATPase é, então, ativada e a interação molecular da 

miosina com a actina produz força e clivagem de ATP. Por outro lado, a contração é 
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cessada quando há a remoção do estímulo contrátil ou pela ação direta de uma 

substância que estimula a inibição do mecanismo contrátil, o que promove 

diminuição da concentração intracelular de Ca2+ como resultado da extrusão para o 

meio extracelular ou captação para os estoques intracelulares, promovendo a 

dissociação da calmodulina com MLCK, inativando-a. Nessas condições, a fosfatase 

da cadeia leve de miosina (MLCP, do inglês myosin light chain phosphatase) 

desfosforila a cadeia leve da miosina, causando relaxamento da célula muscular lisa 

(AKATA, 2007; WEBB, 2003; CURI, 2009).  

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 sarcolema regula o influxo e o efluxo de Ca2+ a 

partir das reservas extracelulares. Existem três vias principais pelas quais o Ca2+ 

penetra nas células através da membrana plasmática: canais para cálcio operados 

por voltagem (VOC, do inglês voltage-operated channels), canais para cálcio 

operados por receptores (ROC, do inglês receptor-operated channels), canais para 

cálcio operados por estoque (SOC, do inglês store-operated channels). Estes 

induzem correntes de Ca2+ denominadas “entrada capacitativa” (PUTNEY, 1990) 

A contração do músculo liso obtida pelo aumento da concentração 

citoplasmática de Ca2+ através dos VOCs é definida como acoplamento 

eletromecânico, o qual é ativado por despolarização da membrana (SOMLYO ; 

SOMLYO, 1968). Já o aumento da concentração de Ca2+ intracelular promovido 

através dos ROCs é chamado acoplamento farmacomecânico. Estes são ativados 

por agonistas específicos que envolvem a ativação da enzima fosfolipase C por 

receptores acoplados à proteína G. Esta enzima é específica para catalisar a 

formação de dois potentes segundos mensageiros a partir do fosfolipídio de 

membrana fosfatidilinositol 4,5-bifosfato: inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) e diacilglicerol 

(DAG). A ligação do IP3 a receptores específicos na membrana do retículo 

sarcoplasmático (receptor de IP3) resulta na liberação de Ca2+ para o citosol (WEEB, 

2003). Já os canais para cálcio operados por estoque (SOC) são ativados quando 

há depleção dos estoques do retículo sarcoplasmático (PAREKH ; PUTNEY, 2005). 

Sabe-se que existem, pelo menos, dois mecanismos de liberação de Ca2+ 

do retículo sarcoplasmático: aqueles sensíveis ao receptor de IP3 (IP3R) e aqueles 

sensíveis à planta alcalóide rianodina e à cafeína, denominados receptores de 

rianodina (RyR). Esse receptor também pode ser ativado pelo próprio cálcio; trata-se 
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de um mecanismo denominado liberação de Ca2+ induzida por Ca2+ (CICR, do inglês 

calcium-induced calcium release) que pode ser ativado nos períodos de influxo de 

Ca2+ através do sarcolema (WRAY ; BURDYGA, 2010). 

 

 

 

1.7 Nucleotídeos cíclicos  
 

Os nucleotídeos cíclicos monofosfatados, guanosina monofosfato  cíclico 

(GMPc, do inglês cyclic guanosine 3’,5’-monophosphate) e adenosina monofosfato 

cíclico (AMPc, do inglês cyclic adenosine 3’,5’-monophosphate), são importantes 

mediadores intracelulares de várias moléculas de sinalização, e regulam inúmeros 

processos intracelulares. O aumento nos níveis intracelulares de GMPc ou de AMPc 

nas células musculares lisas vasculares é considerado um dos principais 

mecanismos que medeia a vasodilatação sob condições fisiológicas. 

Particularmente, GMPc é responsável  pela ação de vasodilatadores endógenos que 

exercem importante papel no controle do tônus vascular, tais como óxido nítrico 

(NO), monóxido de carbono (CO) ou peptídeos natriuréticos. Os principais 

mecanismos celulares para o aumento dos níveis de GMPc incluem a inibição de 

vários subtipos de fosfodiesterases (como, por exemplo, inibição da PDE tipo 5 pelo 

sildenafil) e a ativação da guanilato ciclase solúvel (como, por exemplo, o NO). O 

aumento nos níveis de GMPc leva a ativação da proteína quinase  GMPc-

dependente (PKG, do inglês protein kinase G) – que altera a fosforilação de muitas 

proteínas endógenas, incluindo a da cadeia leve da miosina; promove as reduções 

da concentração intracelular de Ca2+ e da sensibilidade do Ca2+ aos miofilamentos 

contráteis – que causa vasodilatação. A integridade da via NO/GMPc/PKG é 

importante em muitos processos fisiológicos, e a patogênese de várias doenças, 

particularmente do sistema cardiovascular, tem sido atribuída à ativação 

inapropriada da guanilato ciclase solúvel (AKATA, 2007; MURAD, 1994; PRIVIERO, 

2005) 

Muitos mecanismos foram propostos para se explicar como a proteína 

quinase G reduz a concentração intracelular de Ca2+, dentre eles, podemos citar: a 

ativação do recrutamento de Ca2+ para os estoques intracelulares (ativação da 

bomba Ca2+-ATPase, a SERCA, do inglês sarcoplasmic endoplasmic reticulum 
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calcium ATPase); o aumento do efluxo de Ca2+ (via estimulação da  Ca2+- ATPase 

presente na membrana plasmática e do trocador Na+/Ca2+); a inibição da liberação 

de Ca2+ do retículo sarcoplasmático via receptor de IP3; a hiperpolarização da 

membrana via ativação direta e/ou indireta de canais de K+; a inibição direta dos 

canais para cálcio operados por voltagem. Assim, como o GMPc, o aumento nos 

níveis de AMPc exerce profunda influência na mobilização celular de Ca2+ através da 

ativação da proteína quinase AMPc-dependente (PKA, do inglês protein kinase A) 

que também reduz a concentração intracelular de Ca2+ por mecanismos similares à 

PKG. PKG e PKA também estão envolvidas na redução da sensibilidade dos 

miofilamentos ao Ca2+, presumivelmente, pela ativação da MLCP e diminuição da 

afinidade da MLCK pelo complexo 4Ca2+-CaM (AKATA, 2007; SILVA ; ZANESCO, 

2010). 

O GMPc também pode agir potencializando os níveis de AMPc no 

músculo liso, levando-o ao relaxamento. Este efeito é mediado por influência do 

GMPc na inibição de uma fosfodiesterase de nucleotídeos cíclicos responsável pela 

hidrólise de AMPc, que foi demonstrado estar presente no músculo liso aórtico. Na 

verdade, em aorta de rato esta pode ser a principal via que regula a hidrólise de 

AMPc (MURAD, 1994). Parte desses mecanismos podem ser vistos 

esquematicamente na Fig. 3. 
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Figura 3. Mecanismos propostos para o relaxamento vascular mediado por 

nucleotídeos cíclicos.  

Sinal positivo indica estimulação; sinal negativo indica inibição; AC, adenilato ciclase; AMP, 
adenosina monofosfato; ATP, adenosina trifosfato; 3’,5’-cAMP adenosina monofosfato cíclico; CO, 
monóxido de carbono; GC, guanilato ciclase; GMP, guanosina monofosfato ; 3’,5’-cGMP, guanosina 
monofosfato cíclico; IP3R, receptor de IP3; MLCK, quinase de cadeia leve da miosina; PDE, 
fosfodiesterase; NO, óxido nítrico, PGI2, prostaciclina; PMCA, Ca+2-ATPase da membrana 
plasmática; SERCA, Ca+2-ATPase do retículo sarcoplasmático; RS, retículo sarcoplasmático; sGC, 
guanilato ciclase solúvel; VOC, canal para Ca+2 operado por voltagem; PKG, proteína quinase G; 
PKA, proteína quinase A.  A figura representa o relaxamento da célula muscular lisa vascular como 
resultado da ação direta de substâncias que estimulam a inibição do mecanismo contrátil, como, por 
exemplo, via ativação da GC ou AC, tendo como resultado a formação dos nucleotídeos cíclicos  
cGMP e cAMP, que consequentemente ativam as proteínas quinases PKG e PKA. Estas promovem 
redução da concentração intracelular de Ca+2, via ativação de canais de K+ presentes na membrana 
plasmática, inibição da liberação de Ca2+ do retículo sarcoplasmático via receptor de IP3, inibição 
direta dos canais para cálcio operados por voltagem, ativação das Ca+2-ATPases presentes na 
membrana do retículo sarcoplasmático e na membrana plasmática e aumento da atividade da 
miosina fosfatase promovendo, assim, vasodilatação.  
  
Fonte: Adaptado de Akata, 2007. Cedido por Batista-Lima. 
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1.8 A enzima guanilato ciclase 
 

Existem duas isoformas de guanilato ciclase, também conhecida como 

GTP pirofosfato-liase ou guanilil ciclase, presentes no músculo liso, que estão 

situadas, respectivamente, na fração solúvel (GCs, citosólica) e na fração 

particulada (GCm, ligada à membrana) das células. Elas são estimuladas por 

diferentes agentes, embora a estimulação de ambas resulte em elevação dos níveis 

intracelulares de GMPc e relaxamento. O NO interage com a GCs no citoplasma 

para aumentar a conversão de GTP em GMPc, e os peptídeos natriuréticos ativam a 

GCm, bem como estimulam a produção de GMPc. Como citado anteriormente, o 

acúmulo de GMPc aciona a cascata de transdução de sinal que ativa proteínas 

quinases dependentes de nucleotídeos cíclicos (MURAD, 1994; POTTER, 2011). 

A GCs é um heterodímero que consiste em uma subunidade alfa e uma 

beta, ambas requeridas tanto para a formação da enzima cataliticamente ativa como 

para regulação da sua atividade. A molécula de NO inicia a síntese de GMPc 

através da ligação do NO ao grupo prostético heme da GCs, transduzindo o sinal de 

ligação para a ativação do domínio catalítico da ciclase.  Esta ativação ocorre 

através da ligação do NO e da subsequente ruptura da coordenação da histidina105 

(His-105) sobre a protoporfirina IX heme da subunidade β da GCs, aumentando sua 

atividade catalítica em até 400 vezes. No músculo liso, o heterodímero da GCs α1β1 

é responsável pela síntese de GMPc, enquanto a PDE5 é estabelecida como o 

principal regulador da hidrólise de GMPc (WEDEL et al., 1994; SARAIVA, 2010; 

MURAD, 1994). 

A sGC é, portanto, um complexo heterodimérico que consiste em duas 

subunidades, α e β, e cada uma contém três domínios comuns, como se segue: 1) o 

domínio N-terminal de heme-ligação que medeia a sensibilidade da enzima ao NO; 

2) um domínio de dimerização, que é encontrado no meio da estrutura de cada 

subunidade e é necessário para atividade basal da sGC ou quando esta é 

estimulada pelo NO; e 3) o domínio C-terminal catalítico, que é a região mais 

conservada entre as subunidades e é a responsável pela conversão de GTP para o 

segundo mensageiro, GMPc  (PRIVIERO; WEBB, 2010). 

A GCs é encontrada na maioria dos tecidos. Pulmão, cérebro, rim e 

tecidos vasculares são ricos em GCs. Nos seres humanos, duas subunidades alfa e 

duas subunidades beta foram identificadas, mas a função da subunidade β2 ainda é 
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incerta. Os heterodímeros melhor caracterizados são as formas α1/β1 e α2/β1. A 

subunidade β1 é formada por 619 resíduos de aminoácidos e contém um domínio de 

ligação aminoterminal evolutivamente conservado com o grupo heme prostético de 

cerca de 200 resíduos, uma região de dimerização e um domínio terminal carboxil 

guanilil ciclase de cerca de 250 resíduos. Em humanos, a subunidade α1 é formada 

por 717 resíduos de aminoácidos e tem cerca de 34% de homologia com a 

subunidade β1 (GIUILI et al., 1992; POTTER, 2011). 

A subunidade α2 tem 48% de homologia à subunidade α1 no nível de 

aminoácidos. α1 é a principal subunidade nas plaquetas e no pulmão, mas 

representa apenas cerca de metade da atividade da adenilato ciclase NO-

dependente no cérebro. Embora α2 representa apenas 6% da actividade GCs na 

vasculatura, é suficiente para se obter máximo relaxamento do músculo liso em 

resposta ao NO em camundongos sem α1. A His-105 no terminal amino da 

subunidade β1 é o ligante axial do centro pentacoordenado do ferro reduzido do 

grupo heme. A His-105 e um grupo heme prostético contendo ferro reduzido são 

necessários para a ativação da enzima pelo NO. NO ativa a GCs pela ligação ao 

anel do grupo heme na sexta posição, que interrompe a ligação entre a histidina 

axial e o ferro para formar um anel pentacoordenado com NO na quinta posição. O 

monóxido de carbono também pode ativar a GCs por ligação ao heme para formar 

um complexo hexacoordenado, porém com atividade catalítica menor (MERGIA et 

al., 2006; POTTER, 2011). 

A enzima guanilato ciclase solúvel é, portanto, o alvo bioquímico através 

do qual o NO realiza seu principal mecanismo de ação: catalisar a formação do 

segundo mensageiro molecular GMPc. O NO e GMPc são importantes moléculas 

sinalizadoras as quais exibem diversas funções fisiológicas, que vão desde 

relaxamento da musculatura lisa, neurotransmissão, à inibição da agregação 

plaquetária e vasodilatação (ARNOLD et al., 1977; MONCADA ; HIGGS, 2006). 
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2 JUSTIFICATIVA 

As interessantes ações cardiovasculares induzidas pelo óleo essencial de 

A. canelilla, incluindo hipotensão, bradicardia e vasodilatação já foram demonstradas 

(LAHLOU et al., 2005). Há fortes evidências que elas são causadas pelo principal 

constituinte, 1-nitro-2-feniletano que simula muitas de suas ações (DE SIQUEIRA et 

al., 2010; INTERAMINENSE et al., 2011). Entretanto, o mecanismo pelo qual 1-nitro-

2-feniletano pode ser biologicamente ativo no sistema cardiovascular ainda é pouco 

compreendido. In vivo, sabe-se que é capaz de promover hipotensão e bradicardia 

tanto em ratos normotensos como em ratos espontaneamente hipertensos, sendo a 

hipotensão relacionada à provável efeito vasodilatador. Assim, o presente trabalho 

foi desenhado para realização de abordagem experimental in vitro que permita a 

compreensão das ações farmacológicas vasodilatadoras do 1-nitro-2-feniletano, 

especificamente em tecidos isolados principalmente obtidos de aorta de ratos. A 

partir dessas informações também foram realizadas abordagens através de 

simulações in silico. Os resultados aqui apresentados podem ser de grande 

importância para a compreensão dos mecanismos que resultam nos seus efeitos 

cardiovasculares sistêmicos.  
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral 
 

o    Estudar os mecanismos subjacentes ao efeito miorrelaxante do 1-nitro-

2-feniletano em tecidos vasculares isolados de ratos. 

 

3.2  Objetivos específicos 
 

o Caracterizar os efeitos vasoativos do 1-nitro-2-feniletano sobre a 

contratilidade do músculo liso de aorta de ratos in vitro; 

 

o Investigar a participação dos diferentes canais para cálcio nos efeitos 

induzidos pelo 1-nitro-2-feniletano em anéis de aorta de ratos in vitro; 

 

o Estudar a influência do endotélio vascular e da via guanilato 

ciclase/GMPc/PKG no efeito vasorrelaxante induzido pelo 1-nitro-2-feniletano em 

anéis aorta de rato in vitro; 

 

o Verificar o efeito do 1-nitro-2-feniletano em vaso de resistência como o 

segundo ramo da artéria mesentérica de rato; 

 

o Avaliar a interação do 1-nitro-2-feniletano com a enzima guanilato 

ciclase através de modelagem molecular, formação de complexos ligante-enzima 

(docking molecular). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Material botânico 
 

1-Nitro-2-feniletano foi gentilmente cedido pelos professores Dr. 

Pergentino Sousa e Dr. Guilherme Maia da Universidade Federal do Pará. Ele foi 

isolado do óleo essencial de A. canelilla (OEAC), cujas cascas foram coletadas 

durante o período chuvoso, em maio de 2005, na área do Rio Cauaxi, município de 

Paragominas, sudeste do Pará, Brasil. A identificação botânica da planta foi 

realizada por comparação autêntica (MG 174904) de Aniba canelilla, que está 

registrada no herbário João Murça Pires do Museu Paraense Emílio Goeldi, em 

Belém, Pará. 

 

4.2 Destilação do óleo essencial de Aniba canelilla 
 

As cascas de A. canelilla foram secas ao ar, moídas e submetidas à 

hidrodestilação (100 g, 4 h), usando-se um aparelho do tipo Clevenger. O óleo 

essencial foi extraído, seco com sulfato de sódio anidro, e seu rendimento em 

porcentagem foi calculado com base no peso seco da planta, após uma separação 

de fase em Dean-Stark (5 g, 30 min) com tolueno. 

 

4.3 Análise e fracionamento do óleo essencial de Aniba canelilla 
 

Com o objetivo de isolar o componente principal, 1-nitro-2 feniletano, o 

OEAC (15 g) foi submetido a fracionamento em coluna cromatográfica de sílica gel 

utilizando-se éter de petróleo (eluição isocrática) e cromatografia em camada fina 

(hexano-acetato de etila, 9:1) para purificar o principal constituinte. O percentual de 

1-nitro-2-feniletano contido no OEAC e nas frações purificadas foi obtido através de 

cromatografia gasosa com detector de ionização de chama em uma Thermo Focus 

GC/FID operada sob as seguintes condições: WCOT DB-5 ms (30 m x 0,25 mm, 

espessura do filme de 0,25 µm) fundidos em coluna capilar de sílica;  temperatura 

programada de 60-240 °C (3 °C/min); injetor e detector de temperaturas, 220 e 250 

°C; nitrogênio como gás de arraste; injeção tipo splitless (2 µL de solução de hexano 

1:1000). 
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4.4 Soluções e drogas 
 

O meio de perfusão utilizado foi solução de Krebs-Henseleit (pH 7,4) com 

a seguinte composição (mM): NaCl 118, KCl 4,7, MgSO4 1,2, CaCl2 2,5, KH2PO4 1,2, 

NaHCO3 25 e glicose 11,1. A solução sem cálcio foi preparada por omissão de 

CaCl2 da solução de Krebs e adicionando-se ácido etileno-bis (β-amino-etil-éter)-

N,N,N',N'-tetracético (EGTA). As soluções de 1-nitro-2 feniletano foram preparadas 

diariamente em Tween 80 (2%, v/v), sonicadas imediatamente antes da utilização. A 

máxima porcentagem de Tween 80 na câmara de banho foi (0,12%), concentração 

sem efeitos vasoativos em tecidos isolados de ratos. Cloreto de potássio (KCl), 

fenilefrina, cloridrato de noradrenalina (NA), cloridrato de cloreto de acetilcolina 

(ACh), azul de metileno, 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ona (ODQ), 

tapsigargina, cafeína,  MDL-12.330A, tetraetilamônio (TEA), glibenclamida, 4-

aminopiridina, L-nitro-arginina-metil-ester (L-NAME), indometacina, KT5823, 

KT5720, Hyp-9, nitroprusiato de sódio (NPS) e 12,13-dibutirato de forbol (DBF), 

todos de grau de pureza analítica, foram adquiridos da Sigma Co. (St. Louis, MO, 

E.U.A.). Citrato de sildenafil foi gentilmente cedido pela Pfizer (Kent, UK). As 

substâncias foram preparadas como soluções estoque e foram adicionadas ao 

volume com solução de Krebs, a fim de obter uma concentração desejada na 

câmara de banho. 

 

4.5 Animais  
 

Neste estudo foram utilizados ratos Wistar machos (200-250 g) 

provenientes do Biotério Central da Universidade Federal do Ceará (UFC), mantidos 

no biotério local do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade de 

Medicina. Estes foram mantidos em condições de temperatura constante (22 ± 2°C), 

com um ciclo de 12 h claro/12 h escuro e livre acesso à comida e à água. Todos os 

animais foram tratados em conformidade com as normas de manipulação de animais 

de laboratório preconizadas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA). Todos os procedimentos aqui descritos foram analisados e tiveram a 

aprovação prévia da comissão de ética em pesquisa animal da UFC, sob número de 

protocolo #47/09 (em anexo). 
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4.6 Experimentos com anéis de aorta de rato  
 

                   Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical imediatamente 

antes do início dos experimentos para obtenção dos tecidos. A aorta torácica foi 

retirada e imersa no meio de perfusão à temperatura ambiente. Após a remoção dos 

tecidos aderentes, a aorta foi cortada transversalmente em segmentos cilíndricos em 

forma de anel (1 × 5 mm) e ligados a peças triangulares de fio de aço (0,3 mm de 

diâmetro) que foram suspensas em cuba para órgão isolado de 5 mL  contendo 

solução de Krebs a 37 °C, continuadamente aerada com mistura carbogênica (95% 

de O2 e 5% de CO2). Anéis de aorta com ou sem endotélio preservado foram 

mantidas sob tensão basal de 1 g, e a tensão foi gravada usando-se transdutor de 

força isométrico (ML870B60/C-V, AD Instruments, Australia) conectado a sistema de 

aquisição de dados (PowerLab™ 8/30, AD Instruments, Austrália), como 

esquematizado na figura 4.  A retirada do endotélio foi realizada por raspagem 

cuidadosa da luz vascular. Para confirmar, preparações sem endotélio ou com 

endotélio intacto foram tratadas, no início dos experimentos, com fenilefrina (1 µM), 

e após o estabelecimento de um platô de contração foram desafiadas com 10 µM de 

acetilcolina. A falta de efeito vasorrelaxante induzido por acetilcolina foi tomada 

como evidência de que a preparação estava funcionalmente desprovida de 

endotélio. Após um período de equilíbrio de pelo menos 60 min, contrações controle 

foram induzidas pelo aumento hipertônico da concentração de KCl para 60 mM na 

solução extracelular no banho. As preparações foram consideradas equilibradas 

quando duas contrações sucessivas mostraram amplitudes semelhantes. 
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Figura 4. Sistema utilizado nos experimentos de contratilidade in vitro em aorta de 

rato.  
Após a preparação dos tecidos, estes eram montados em câmaras de vidro de capacidade para 5 mL 
de solução fisiológica, aerada com mistura carbogênica e com temperatura de 37°C mantida 
constante pela circulação de água proveniente de banho Maria com propulsão. Uma das 
extremidades dos tecidos era fixada a um transdutor de força, conectado a um amplificador e este a 
um sistema de aquisição de dados para registro das alterações contráteis.   
 
Fonte: Laboratório Farmacologia do Músculo Liso (LAFARMULI) 
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Figura 5. Detalhe da montagem de anéis de aorta de rato no sistema de 

contratilidade in vitro.  
Uma das extremidades da preparação era atada a uma haste fixa e a outra extremidade a um 
transdutor de força. Alterações no diâmetro da luz vascular promoviam contração (estreitamento da 
luz vascular) ou relaxamento (aumento da luz vascular). 1: Circulação de água destilada (37ºC) -  2: 
Fio de algodão – 3: Transdutor de força – 4: Aeração com mistura carbogênica – 5: Descarte –  6: 
Anel de aorta preso em peças triangulares de aço. 
 
Fonte: Laboratório Farmacologia do Músculo Liso (LAFARMULI), cedido por Batista-Lima. 
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4.7 Experimentos com anéis de segundo ramo da artéria mesentérica  
 

Os animais foram sacrificados por deslocamento cervical imediatamente 

antes do início dos experimentos. Após laparotomia, foi possível a retirada de 

segmentos de vasos mesentéricos nas proximidades das alças intestinais delgadas, 

os quais foram imersos imediatamente em solução fisiológica oxigenada e 

dissecados para retirada do tecido aderente sob microscópio. Pequenos vasos 

correspondentes ao segundo ramo da artéria mesentérica superior foram 

cuidadosamente retirados. Os anéis foram montados horizontalmente no sistema 

Miógrafo de Agulha 610M-DMT (DMT, Aahus, Dinamarca), como apresentado na 

figura 6. Dois fios de tungstênio (40 µm) foram passados através da luz do anel. Um 

dos fios foi fixado a um micrômetro para ajustes de comprimento, e o outro foi 

conectado a um transdutor de força para medida de força isométrica, que foi 

expressa em mN. Anéis de mesentérica com endotélio intacto imersos no banho 

para tecido isolado contendo solução fisiológica de Krebs (37 °C; continuamente 

borbulhado com 5% de CO2 em O2, pH 7,4) foram equilibrados por 1,5 h sob uma 

tensão de repouso de 0,5 g. A integridade do endotélio foi funcionalmente 

confirmada pela presença de uma resposta relaxante para acetilcolina (1 µM) na 

contração induzida por K+ (60 mM). 
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Figura 6. Sistema utilizado nos experimentos de contratilidade in vitro em 

mesentérica de rato.  
Os anéis do segundo ramo da artéria mesentérica foram identificados e montados em cuba com 
capacidade para 6 mL de solução fisiológica acoplada a um transdutor de força. O tecido ficava preso 
por dois fios de tungstênio atados à plataforma conectada ao transdutor de força e a plataforma 
conectada ao micrômetro para ajuste de tensão. A preparação era mantida aquecida a 37°C e aerada 
com mistura carbogênica.  
 
Fonte: Laboratório Farmacologia do Músculo Liso (LAFARMULI) 
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4.8 Experimentos com modelagem molecular (Docking) 
 

O estudo da formação de complexo proteína-ligante (docking) entre o 1-

nitro-2-feniletano (NFE) e a enzima guanilato ciclase solúvel (GCs) foi realizado 

utilizando o programa AutoDock versão 4.0 (MORRIS et al., 1998). Modelos 

moleculares da estrutura da enzima GCs foram previamente publicados por Ma e 

colaboradores (2007) com base em estudos cristalográficos. Utilizamos a 

subunidade contendo o grupamento heme da GCs. A interface gráfica 

AutoDockTools (SANNER et al., 1999) também foi utilizada para verificar os modelos 

moleculares, adicionando hidrogênios polares (Kollman) e cargas parciais 

(Gasteiger), bem como para produzir os parâmetros adequados dos arquivos e para 

analisar os resultados. Além disso, os programas associados à interface foram 

utilizados para atribuir os parâmetros de solvatação atômica para a proteína e de 

torções flexíveis para o ligante. Autogrid (parte do programa AutoDock) permitiu a 

construção de uma rede de campos de afinidade, anteriormente ao método de 

docking. 

 

 

4.9 Protocolos experimentais  
4.9.1 Protocolos experimentais dos experimentos in vitro 

 

Efeitos vasorrelaxantes do 1-nitro-2-feniletano em contrações induzidas por 

fenilefrina ou potássio em aorta isolada de ratos 

 

Para avaliar o efeito vasorrelaxante do 1-nitro-2-feniletano (NFE), curvas 

concentração-efeito foram obtidas pela exposição de preparações pré-contraídas 

com fenilefrina (1 µM) ou potássio (60 mM) a concentrações cumulativas de NFE (1 

– 300 µg/mL), acrescentadas ao banho e mantidas a uma determinada concentração 

durante 5 min. A fim de analisar se a resposta vascular é dependente da integridade 

do endotélio, os efeitos relaxantes do NFE foram determinados em preparações pré-

contraídas com fenilefrina sem endotélio funcional ou com endotélio intacto tratadas 

com L-nitro-arginina-metil-ester (L-NAME, 100 µM, um inibidor da óxido nítrico 

sintase). Com a finalidade de examinar se a resposta vascular do NFE é dependente 

da liberação de prostaciclinas, anéis de aorta com endotélio intacto pré-contraídas 
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com fenilefrina foram tratados com indometacina (10 µM), inibidor da enzima 

cicloxigenase e, então, NFE (1 – 300 µg/mL) foi adicionado ao banho. Experimentos 

similares foram realizados utilizando apenas o veículo (Tween 80) em concentrações 

equivalentes às utilizadas para dissolver o 1-nitro-2-feniletano. 

 

 

Efeitos vasorrelaxantes do 1-nitro-2-feniletano em contrações induzidas por 

noradrenalina ou potássio em artéria mesentérica isolada de ratos 

 

Para verificar se a potência farmacológica do efeito vasodilatador do 1-

nitro-2-feniletano difere em tecido vascular de alta resistência foram realizados 

experimentos em anéis do segundo ramo da artéria mesentérica. Curvas 

concentração-efeito para NFE foram obtidas pela exposição de preparações pré-

contraídas com noradrenalina (10 µM) ou potássio (60 mM) a concentrações 

cumulativas de NFE (0,03 – 300 µg/mL). Esta concentração de noradrenalina foi 

utilizada para produzir contração sustentada. Com a finalidade de verificar se a 

resposta vascular do NFE era dependente da integridade do endotélio nesse tipo de 

preparação, os efeitos relaxantes do NFE foram determinados em preparações pré-

contraídas com noradrenalina na presença e na ausência de endotélio funcional. A 

integridade do endotélio foi testada conforme descrição para os experimentos com 

aorta. 

 

 

Participação das vias guanilato ciclase/GMPc/PKG e adenilato 

ciclase/APMc/PKA no efeito vasorrelaxante do 1-nitro-2 feniletano em 

contrações induzidas por fenilefrina em aorta isolada de ratos 

 

Com o objetivo de verificar a participação da enzima guanilato ciclase na 

resposta vascular do 1-nitro-2-feniletano, anéis de aorta foram tratados com azul de 

metileno (10 µM) ou ODQ (10 µM). Outros anéis foram tratados com MDL-12330A (3 

µM) para estudar a influência da inibição da enzima adenilato ciclase  e outros mais 

com sildenafil (10 µM), que por sua vez, foi utilizado  para estudar a influência da 

inibição da enzima fosfodiesterase tipo 5. Com o objetivo de verificar se a proteína 

quinase G ou proteína quinase A estavam sendo ativadas via cascata de sinalização 
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pelo NFE, anéis de aorta com endotélio intacto foram tratados com KT5823 (0,5 µM), 

inibidor da proteína quinase G ou KT5720 (1 µM), inibidor da proteína quinase A 

(SATAKE; SHIBATA; SHIBATA, 1996). Após o tratamento das preparações com 

estas substâncias, as preparações foram pré-contraídas com fenilefrina e, então, 

foram adicionadas concentrações cumulativas de NFE (1 – 300 µg/mL). Em outra 

série de experimentos utilizados como controle positivo, CCE para o nitroprussiato 

de sódio foram construídas em preparações pré-contraídas com fenilefrina na 

presença e na ausência de KT5823 (0,5 µM). 

 

 

Efeito do bloqueio de canais de potássio na vasodilatação induzida pelo 1-

nitro-2-feniletano  

 

 Com o objetivo de estudar a influência dos canais de potássio no efeito 

vasorrelaxante induzido pelo 1-nitro-2-feniletano, anéis de aorta com endotélio 

intacto foram tratados com tetraetilamônio (TEA, 5 mM), bloqueador inespecífico de 

canais de K+ , glibenclamida (10 µM), bloqueador seletivo dos canais de K+ sensíveis 

a ATP e 4-aminopiridina (4-AP, 1 mM), bloqueador seletivo dos canais de K+ 

sensíveis à voltagem (SKIKER et al., 2010). Após estes tratamentos, foram então 

pré-contraídos com fenilefrina para confecção das curvas concentração-efeito para o 

NFE. 

 

 

Efeitos do 1-nitro-2-feniletano nas contrações induzidas por Ca2+ em 

preparações despolarizadas com K+ ou na presença de fenilefrina em meio 

sem Ca2+  

 

Este protocolo experimental foi realizado para avaliar indiretamente a 

capacidade de 1-nitro-2-feniletano para causar efeitos na contração da aorta 

mediada pelo influxo de Ca2+ do meio extracelular. Inicialmente, após o período de 

equilíbrio, as preparações foram mantidas em meio sem Ca2+ (contendo EGTA (10 

µM), um agente quelante de Ca2+, por 5 min. Em seguida, as preparações foram 

desafiadas com KCl (60 mM) para ativar canais de Ca2+ dependentes de voltagem, 

ou com fenilefrina (1 µM) – na presença de verapamil (1 µM) – para ativar canais de 
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Ca2+ operados por receptor. Sob tais condições, anéis de aorta produziram 

contrações não sustentadas, e após o estabelecimento de uma tensão estável 

(quase níveis basais), curvas cumulativas concentração-efeito para o Ca2+ (0,1 - 20 

mM) foram obtidas na ausência ou na presença de NFE (10 ou 100 µg/mL). A 

resposta máxima ao Ca2+ foi considerada alcançada quando um determinado 

aumento na concentração de Ca2+ não induziu um aumento significativo no 

desenvolvimento de força. A contração máxima obtida por CaCl2 nos experimentos 

sem NFE foi tomada como 100%, e as contrações obtidas na presença de NFE 

foram normalizadas em função desse valor. 
 

 

 

Efeitos do 1-nitro-2-feniletano nas contrações transitórias induzidas por 

fenilefrina ou cafeína em anéis de aorta mantidos em meio sem Ca2+  
 

Nesta série de experimentos, estudamos os efeitos do 1-nitro-2-feniletano 

sobre as contrações induzidas pela liberação de Ca2+ intracelular. Após o período de 

estabilização, anéis de aorta com endotélio intacto mantidos em meio sem Ca2+ 

(contendo EGTA 1 mM) por 5 min, a adição de fenilefrina (1 µM) ou  cafeína (10 mM) 

provocou uma contração transitória que atingiu o efeito máximo alguns segundos 

após o desafio contrátil e rapidamente relaxou aos níveis basais. Após este 

procedimento, os tecidos foram lavados com solução de Krebs normal contendo 

Ca2+ e foram submetidos ao desafio com potássio (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 NFE (100 

µg/mL) por 5 min e administração de fenilefrina (1 µM) ou cafeína (10 mM). Os 

experimentos nos quais a contração era mediada pelo recrutamento de Ca2+ 

intracelular via receptor de IP3, ou seja, contração de fenilefrina em meio sem Ca2+, 

foram realizados também na ausência ou na presença de ODQ (10 µM). 

Experimento similar utilizado como controle positivo foi realizado substituindo-se o 

NFE pelo nitroprussiato de sódio (NPS, 30 nM), um conhecido estimulador da 

guanilato ciclase solúvel (MURAD, 1994). A amplitude destas contrações foi 

registrada como percentual da contração inicial induzida por K+ 60 mM. Os 
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experimentos com cafeína foram realizados com anéis de aorta mantidos à 

temperatura de 25 ºC. 

 

 

Efeitos do 1-nitro-2-feniletano em contrações induzidas pela adição de Ca2+ 

após depleção dos estoques intracelulares com noradrenalina ou tapsigargina 

ou em contrações induzidas em meio contendo Ca2+ por Hyp9 
 

Este protocolo experimental foi desenvolvido para avaliar os efeitos do 1-

nitro-2-feniletano na entrada capacitativa de Ca2+ mediada por canais operados por 

estoques. Preparações de aorta foram mantidas em meio sem Ca2+ (contendo 0,1 

mM de EGTA) por 5 min. Sob essas condições, três ou mais contrações sucessivas 

foram realizadas com noradrenalina (1 µM) para produzir depleção dos estoques 

intracelulares. As preparações foram lavadas com solução sem Ca2+ após cada 

estímulo contrátil induzido por noradrenalina e o esgotamento de Ca2+ foi 

considerado quando o tecido vascular mostrou uma diminuição gradativa da 

contração depois de repetidos estímulos com noradrenalina. Então, após nova 

lavagem da preparação com solução sem Ca2+ para remoção da noradrenalina, Ca2+ 

(2 mM) foi adicionado para produzir um efeito contráctil, na ausência ou na presença 

de NFE (100 µg/mL). Os experimentos realizados na presença de NFE (100 µg/mL) 

foram executados na ausência ou na presença de ODQ, com o objetivo de investigar 

se a inibição da enzima guanilato ciclase iria interferir no efeito do NFE nesse tipo de 

protocolo. 

 Em outra série de experimentos, anéis de aorta com endotélio intacto 

foram incubados por 5 min com tapsigargina (0,1 µM), um conhecido inibidor da 

SERCA (NOGUEIRA et al., 1998), e estimulados com fenilefrina (1 µM) em meio 

sem Ca2+ (EGTA 0,1 mM). Em seguida, após remoção da fenilefrina por nova 

lavagem da preparação com solução sem Ca2+ e posterior adição de tapsigargina 

(0,1 µM), Ca2+ (2 mM) foi adicionado ao banho a fim de se produzir um efeito 

contrátil induzido pela entrada capacitativa deste íon. As preparações foram 

novamente mantidas nas mesmas condições e, então, os procedimentos foram 

repetidos agora na presença de NFE (100 µg/mL). 
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Em outra série de experimentos, foi utilizado Hyp9 para produzir uma 

contração sustentada. Em seguida, foram adicionadas concentrações cumulativas 

de NFE (0,1 - 100 µg/mL) ao banho. Hyp9, sintetizado a partir da hiperforina 

(substância ativa do Hypericum perforatum), é um ativador específico do canal 

catiônico canonical receptor transitório potencial 6 (TRPC6, do inglês canonical 

transient receptor potential 6), um canal catiônico não seletivo que participa de 

diversas funções celulares pela regulação da sinalização intracelular de Ca+2 (DING 

et al., 2011). 

 

 

 

Efeitos do 1-nitro-2-feniletano em contrações induzidas em anéis de aorta pelo 

éster de forbol  

12,13-Dibutirato de forbol (DBF), ou éster de forbol, promove 

vasoconstricção através da ativação da proteína quinase C, que produz aumento na 

sensibilidade dos elementos contrácteis ao Ca2+ (DRUMMOND ; HUGHES, 1987). 

DBF também é um ativador parcial da via RhoA/Rho-quinase, que induz contração 

pela atividade da Rho-quinase, que fosforila a cadeia leve da miosina fosfatase, 

resultando em diminuição da atividade fosfatase (JE ; SOHN,  2009). Com o objetivo 

de estudar o efeito do 1-nitro-2-feniletano na contração induzida pelo DBF, as 

preparações foram mantidas em meio sem Ca2+, contendo EGTA (1 mM), e 

incubadas durante 30 min com DBF (1 µM). Quando a contração foi estabelecida, 

NFE (1 - 300 µg/mL) foi adicionado de maneira cumulativa ao banho. Esse 

experimento também foi realizado sem a adição de NFE no estado estacionário do 

DBF. 

 

4.9.2 Protocolos experimentais dos experimentos in silico 
 

Estudo da interação do 1-nitro-2-feniletano com a enzima guanilato ciclase 

solúvel 

Para o estudo da formação de complexos proteína-ligante (docking) 

utilizamos o algoritmo genético e opção de busca local combinada. É conhecido que 

o grupo heme está envolvido no mecanismo de funcionamento da GCs e suas 
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mudanças conformacionais são centrais no processo de ligação do NO (MURAD, 

1994). Então, a fim de avaliar a influência do NO, no presente estudo de docking 

investigamos ambas as estruturas de GCs publicadas por Ma et al. (2007), 

adaptando a nomenclatura para GCs (sem NO ligado) e sGC_NO (com NO 

complexado). Em ambos os casos, a proteína foi considerada inteira em uma etapa 

anterior (blind docking) para os cálculos da rede de afinidade, estando a rede do 

campo dentro de uma margem de 46,6 Å, com pontos separados por 0,80 Å. Para 

esta etapa, o número das avaliações de energia e as séries de docking foram 

definidos para 250.000 e 50, respectivamente. Todos os outros parâmetros foram 

conservados como padrão. Num segundo passo, o campo de grade foi construído 

de acordo com as moléculas ancoradas obtidos no primeiro passo. Devido à 

proximidade observada do NFE acoplado com a ARG116, a grade foi então 

deslocada para esta região, com o centro focado na ARG116. Desta vez, o cubo de 

grade foi mantido com o tamanho do mesmo lado do passo anterior, enquanto que 

os pontos de grade foram separados por 0,37 Å. Deste modo, no segundo passo, o 

número de avaliações de energia e os dockings foram definidos para 2.500.000 e 

50, respectivamente. Um terceiro passo foi então realizado com o número de 

avaliações de energia estabelecido para 25.000.000 e dockings definido para 50. A 

estrutura da proteína foi considerada rígida em todas as experiências. A estrutura do 

NFE foi feita flexível, com três ligações rotativas. 
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4.10 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). Alguns parâmetros, como os valores de concentração inibitória 

(CI50) calculados por interpolação semi-logarítimica, foram expressos como a média 

geométrica e o intervalo de confiança de 95%. A significância estatística foi 

considerada quando a probabilidade de ocorrência da hipótese de nulidade foi 

menor que 5% (p < 0,05). Para comparação de dois grupos usamos o teste t 

pareado ou não pareado ou o teste de Mann-Whitney, conforme a necessidade. 

Para comparação de mais de dois grupos experimentais foram utilizados ANOVA 

seguida de um teste de múltipla comparação, conforme apropriado, indicados na 

seção de resultados. Os testes foram aplicados com a utilização do programa 

SigmaStat (Systat Software Inc, USA) e os gráficos confeccionados com o programa 

SigmaPlot (Systat Software Inc, USA). 
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5 RESULTADOS 
 

5.1  Rendimento do óleo essencial de Aniba canelilla e purificação do 1-nitro-2-
feniletano 

 

O rendimento do OEAC casca foi de 0,6% e sua análise cromatográfica 

mostrou 71% de 1-nitro-2-feniletano. A pureza do 1-nitro-2-feniletano isolado do 

EOAC em coluna de sílica cromatografia foi de 98%. 

 

 

5.2 Efeitos vasorrelaxantes do 1-nitro-2-feniletano em contrações induzidas 
por fenilefrina ou potássio em aorta isolada de ratos 
 

Em anéis de aorta com endotélio intacto, concentrações crescentes de 1-

nitro-2-feniletano (NFE, 1 - 300 µg/mL) relaxaram, de maneira dependente da 

concentração (P < 0,001, ANOVA), tanto a contração sustentada induzida por K+ (60 

mM; Fig. 7) como por fenilefrina (1 µM; Fig. 8B), efeito este que se tornou 

significativo (P < 0,001, teste de Holm-Sidak) nas concentrações de 30 e 10  µg/mL 

de NFE, respectivamente.  Nas preparações de aorta pré-contraídas com fenilefrina 

(1 µM), a remoção do endotélio não alterou o efeito vasorrelaxante provocado pelo 

NFE (Fig. 8B), uma vez que o relaxamento máximo foi alcançado e os valores CI50 

(Tabela 1) não foram significativamente diferentes entre si (35,0 [23,3 – 52,6] µg/mL 

(n = 22) com endotélio intacto versus (26,0 [8,1-82,3] µg/mL (n = 7) sem endotélio 

funcional (P > 0,05, teste de Mann-Whitney). Além disso, o primeiro efeito 

significativo de NFE em preparações desprovidas de endotélio pré-contraídas com 

fenilefrina também foi observado na concentração de 10 µg/mL. Corroborando este 

resultado, o tratamento das preparações pré-contraídas usando-se fenilefrina com L-

NAME  também não alterou o efeito vasorrelaxante do induzido pelo NFE (Fig. 8B), 

com valor de CI50 (43,1 [25,4 – 73,1] µg/mL, n = 6; Tabela 1). Além disso, o 

tratamento das preparações pré-contraídas usando-se fenilefrina com indometacina, 

um inibidor da enzima cicloxigenase, também não alterou o efeito vasorrelaxante 

induzido pelo NFE (Fig. 8B), com valor de CI50 (45,3 [20,6 – 99,6] µg/mL, n = 6; 

Tabela 1). O tratamento de preparações pré-contraídas com fenilefrina apenas com 
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o veículo (Tween 80) não apresentou resposta vascular significativa quando 

comparado à máxima contração da fenilefrina (Fig.8B) 
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Figura 7. Efeito vasorrelaxante do 1-nitro-2-feniletano (1 – 300 µg/mL) em aorta 

isolada de rato, pré-contraída com K+.  

Gráfico mostrando valores médios dos efeitos vasorrelaxantes do NFE expressos em % do valor 
assintótico da contração induzida apenas por K+ (60 mM) antes da adição de NFE. As barras verticais 
indicam E.P.M. *, P < 0,001, ANOVA seguido de teste de Holm-Sidak, em relação ao valor na 
ausência de NFE. (NFE 1 – 300 µg/mL, corresponde a 6,6 x 10-6 – 1,98 x 10-3 mol/L)   
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Figura 8. Efeito vasorrelaxante do 1-nitro-2-feniletano (1 – 300 µg/mL) em aorta 

isolada de rato pré-contraída com fenilefrina.  

A 
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(A) Traçado original de um experimento onde anéis isolados de aorta foram expostos à adição 
cumulativa de concentrações de NFE em preparações pré-contraídas com PHE (1 µM). A 
administração de K+ 60 mM antes e após o experimento é realizada para avaliar a viabilidade da 
preparação. As concentrações de NFE utilizadas e o momento da aplicação são indicados pelo 
símbolo (●). (B) Gráfico mostrando valores médios dos efeitos vasorrelaxantes do NFE em anéis de 
aorta com endotélio intacto (Controle, ●, n = 22), sem endotélio (∆, n = 7) ou em anéis de aorta com 
endotélio intacto, pré-tratados com indometacina (▲, n = 6) ou L-NAME (□, n = 6). Note que o Tween 
80 (○, n = 6) foi desprovido de efeitos mensuráveis na contração induzida por fenilefrina. As respostas 
são expressas em % da contração induzida apenas por fenilefrina (1 µM) antes da adição de NFE. As 
barras verticais indicam E.P.M. *, P < 0,05, teste de Holm-Sidak, em relação ao valor na ausência de 
NFE apenas para a curva controle. A significância estatística das demais foi semelhante ao controle, 
mas não está mostrada na figura. PHE, fenilefrina. (NFE 1 – 300 µg/mL, corresponde a 6,6 x 10-6 – 
1,98 x 10-3 mol/L)   

 

 

5.3  Efeito vasorrelaxante do 1-nitro-2-feniletano em contrações induzidas por 
noradrenalina ou potássio em artéria mesentérica isolada de ratos 

 
Acoplamento eletromecânico ou farmacomecânico foi induzido pela 

exposição das preparações isoladas do segundo ramo da artéria mesentérica ao K+ 

(60 mM) ou noradrenalina (10 µM), respectivamente. Nesses vasos, a potência do 

NFE para induzir efeito vasorrelaxante foi significantemente maior (p < 0,01, teste de 

Mann- Whitney), tanto nas contrações induzidas por K+ (Fig. 9 e tabela 1; valores de 

CI50 = 5,3 [2,6 – 10,5] µg/mL, n = 6), como nas induzidas por noradrenalina (Fig. 10 e 

tabela 1; CI50 = 6,5 [2,8 – 14,9] µg/mL, n = 6), quando comparado às preparações de 

anéis de aorta com endotélio intacto pré-contraídos com noradrenalina (tabela 1; 

CI50 = 151,5 [114,3 – 200,8] µg/mL, n = 6) ou K+ (tabela 1; CI50 = 73,25 [39,5 – 134,3] 

µg/mL, n = 6). Nas preparações pré-contraídas com noradrenalina (Fig. 10), o efeito 

vasorrelaxante se tornou significativo (P < 0,001, teste de Holm-Sidak) na 

concentração de 0,3 µg/mL de NFE, enquanto que naquelas pré-contraídas com K+ 

(Fig. 9), o efeito foi significativo a partir de 1 µg/mL. Assim como nas preparações de 

aorta, a retirada do endotélio não alterou o efeito do NFE na artéria mesentérica 

contraída com noradrenalina (Fig. 10). 

  



54 

 

1-Nitro-2-Feniletano (µg/mL)

0,01 0,1 1 10 100 1000

%
 C

on
tra

çã
o 

K
+  6

0 
m

M

0

20

40

60

80

100

120

 K+ 60 mM  + NFE

*

*
*

* *

*

 
 

Figura 9. Efeito vasorrelaxante do 1-nitro-2-feniletano (0,03 – 300 µg/mL) em anéis 

do segundo ramo da artéria mesentérica pré-contraídos com K+. 

Gráfico mostrando valores médios dos efeitos vasorrelaxantes expressos em percentual do valor 
assintótico da contração induzida apenas por K+ (60 mM) antes da adição de NFE. As barras verticais 
indicam E.P.M. *, P < 0,05, teste de Holm-Sidak, em relação ao valor da contração na ausência de 
NFE. (NFE 0,03 – 300 µg/mL, corresponde a 1,98 x 10-7 – 1,98 x 10-3 mol/L). 
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Figura 10. Efeito vasorrelaxante do 1-nitro-2-feniletano (0,03 – 300 µg/mL) em anéis 

do segundo ramo da artéria mesentérica pré-contraídos com NA.  

Gráfico mostrando valores médios dos efeitos vasorrelaxantes do NFE expressos em percentual da 
contração induzida por NA (10 µM) em preparações com ou sem endotélio íntegro. As respostas são 
expressas em % da contração induzida apenas por noradrenalina (10 µM) antes da adição de NFE. 
As barras verticais indicam E.P.M. *, P < 0,05, teste de Holm-Sidak, em relação ao valor na ausência 
de NFE apenas para a curva com endotélio. A significância estatística da curva sem epitélio foi 
semelhante e, por isso, não foi indicada. NA, noradrenalina. (NFE 0,03 – 300 µg/mL, corresponde a 
1,98 x 10-7 – 1,98 x 10-3 mol/L). 
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Tabela 1 – Valores de CI50 para o efeito vasorrelaxante induzido pelo 1-nitro-2-

feniletano sob acoplamento eletromecânico ou farmacomecânico em preparações de 

músculo liso vascular de ratos 

Acoplamento Excitação – Contração 

Eletromecânico Farmacomecânico Tecido 

CI50 (µg/mL) n CI50 (µg/mL) n 

Aorta E+ 73,25 [39,5 – 134,3] 5 151,5 [114,3 – 200,8] 6 

Aorta E- - - 122,9 [91,8 – 164,5] 6 

Mesentérica E+ 5,27 [2,6 – 10,5]a 6 6,52 [2,8 – 14,9]b 6 

Mesentérica E- - - 4,44 [2,4 – 8,1]c 5 

 

Acoplamento farmacomecânico foi obtido pela exposição das preparações de músculo liso a 
noradrenalina (1 µM; Aorta) ou (10 µM; Mesentérica); 
Acoplamento eletromecânico foi obtido pela exposição das preparações de músculo liso a alta 
concentração de K+ extracelular (60 mM; Aorta ou Mesentérica); 
CI50 representa média geométrica [intervalo de confiança de 95%] e “n”, o número de experimentos; 
a, p < 0,01, Teste de Mann-Whitney; em relação à Aorta E+ sob acoplamento eletromecânico; 
b, p < 0,01, Teste de Mann-Whitney; em relação à Aorta E+ sob acoplamento farmacomecânico; 
c, p < 0,05, Teste de Mann-Whitney; em relação à Aorta E- sob acoplamento farmacomecânico. 
-, Não foi avaliado. 
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5.4 Efeitos do 1-nitro-2-feniletano nas contrações induzidas por Ca2+ em 
preparações despolarizadas com K+ ou na presença de fenilefrina em meio 
sem Ca2+  
 

Em preparações de anéis de aorta com endotélio intacto e estimuladas 

com K+ 60 mM em meio sem Ca2+ (contendo EGTA 10 µM; Fig. 11A), a adição de 

concentrações crescentes de CaCl2 (0,1 - 20 mM) provocou contração dependente 

da concentração (P <0,001, ANOVA), efeito que se tornou significativo na 

concentração de 0,1 mM de Ca2+ (P <0,001) e atingiu seu valor máximo em 20 mM 

nas curva concentração-efeito controle. O tratamento das preparações com NFE (10 

ou 100 µg/mL) reduziu significativamente (P < 0,05) o efeito máximo induzido pela 

adição de Ca2+ para 87,8 ± 3,4% (n = 10) e 16,7 ± 2,3% (n = 10), respectivamente 

(Fig. 11A). Por outro lado, quando as preparações de anéis de aorta foram mantidas 

em meio sem Ca2+, mas na presença de fenilefrina (1 µM; Fig. 11B), e tendo sido os 

mesmos tratados com NFE na concentração de 10 µg/mL, o efeito máximo induzido 

pela adição de Ca2+ (0,1-20 mM) foi reduzido para 27,2 ± 7,6%, tendo sido o efeito 

máximo abolido quando os referidos anéis foram tratados com NFE 100 µg/mL (P 

<0,001; Fig. 11B). A redução dos valores máximos pelo NFE para a adição de Ca2+ 

em aorta tratada com fenilefrina foi significativamente maior (P < 0,05) do que a 

obtida para a concentração correspondente de NFE em aorta estimulada com K+ 60 

mM. 
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Figura 11. Efeito do 1-nitro-2-feniletano nas contrações induzidas pela adição de 

Ca2+ em anéis de aorta mantidos em meio sem Ca2+ na presença de K+ ou 

fenilefrina.  

Gráficos mostrando o efeito de concentrações crescentes (0,1 - 20 mM) de Ca2+ sobre a contração 
induzida por potássio (60 mM, painel A) ou fenilefrina (1 µM, painel B) em aorta mantida em meio sem 
Ca2+ na ausência (●, n = 10 em A e 7 em B) ou na presença de 10 (○, n = 10 em A e 7 em B) ou 100 
µg/mL (▲, n = 10 em A e 7 em B) de NFE. As barras verticais indicam E.P.M. # P < 0,05, método de 
Holm-Sidak em comparação ao efeito máximo no controle. PHE, fenilefrina. (NFE 10 e 100 µg/mL, 
corresponde a 6,6 x 10-5 e 6,6 x 10-4 mol/L, respectivamente). 
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5.5 Participação das vias guanilato ciclase/GMPc/PKG e adenilato 
ciclase/APMc/PKA no efeito vasorrelaxante do 1-nitro-2-feniletano em 
contrações induzidas por fenilefrina em aorta isolada de ratos 

 

O tratamento dos anéis de aorta com endotélio intacto com azul de 

metileno (10 µM) ou ODQ (10 µM) (Fig. 12) diminuiu a resposta vasodilatadora 

induzida pelo NFE. Em preparações pré-tratadas com azul de metileno, o valor da 

CI50 foi significativamente (P < 0,05, teste de Mann-Whitney) aumentado para [106,7 

(75,4-150,9) µg/mL, n = 9] em relação às preparações controle (35,0 [23,3 – 52,6]), 

vide tabela 1. Nas preparações tratadas com ODQ, a CI50 não foi calculada, mas 

seria > 300 µg/mL. Com azul de metileno, a contração induzida por fenilefrina foi 

reduzida (13,4 ± 3,7%), enquanto que sua amplitude foi de pouco mais da metade 

do valor original com ODQ (58,6 ± 12,9%, n = 6; P <0,05, teste de Holm-Sidak). Uma 

vez que houve redução do efeito vasodilatador do NFE com os inibidores da 

guanilato ciclase, foram realizados experimentos com KT 5823 (0,5 µM), inibidor da 

proteína quinase G, porém o tratamento não alterou a atividade vasorrelaxante do 

NFE, cujo valor de CI50 foi 24,9 [10,2 – 61,0] µg/mL (n = 7, Fig. 12). O tratamento de 

preparações com KT5823 (0,5 µM) também não alterou a atividade vasodilatadora 

do nitroprussiato de sódio (Fig.13).  

Preparações tratadas com o inibidor da adenilato ciclase MDL-12330A 

não alterou a resposta vasodilatadora promovida pelo NFE na contração induzida 

por fenilefrina, pois a CI50 de 33,1 [16,6 – 66,3] µg/mL (n = 7) não diferiu do controle 

(Fig.14). Da mesma forma KT5720 (1 µM), inibidor da proteína quinase A, também 

não alterou a atividade vasorrelaxante do NFE com valor de CI50 de 41,6 [31,0 – 

55,8] µg/mL (n = 8; Fig.14 e Tabela 2). Em anéis de aorta tratados com sildenafil (10 

µM), um inibidor de fosfodiesterase tipo 5, aumentou significantemente (P < 0,05, 

teste de Mann-Whitney) a potência farmacológica do NFE com valor de CI50 de 3,6 

[1,6 – 8,4] µg/mL (n = 6; Fig.15). 
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Figura 12. Efeito vasorrelaxante do 1-nitro-2-feniletano em aorta contraída com 

fenilefrina na ausência e na presença de inibidores da via guanilato 

ciclase/GMPc/PKG. 

 (A) Traçado original de um experimento onde anéis isolados de aorta foram expostos à adição 
cumulativa de concentrações de NFE em preparações pré-contraídas com PHE (1 µM) tratadas com 
ODQ. A administração de K+ 60 mM antes e após o experimento é realizada para avaliar a viabilidade 
da preparação. As concentrações de NFE utilizadas e o momento da aplicação são indicados pelo 
símbolo (●). (B) Gráfico com valores médios dos efeitos vasorrelaxantes do NFE em aorta pré-
contraída com fenilefrina (1 µM), com endotélio intacto, na ausência (●, n = 22) ou na presença de 
ODQ (10 µM; ▲, n = 6), azul de metileno (10 µM; ∆, n = 9) ou KT5823 (0,5 µM, ○, n = 7). As 

A 
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respostas são expressas como percentual da contração induzida tanto por fenilefrina (1 µM) – para 
controle, ODQ e para Azul de Metileno – quanto por fenilefrina (3 µM) – para KT5823 antes da adição 
de NFE.  As barras verticais indicam E.P.M. #, P < 0,05, ANOVA two-way, comparando com o 
controle en bloc. PHE, fenilefrina. (NFE 1 – 300 µg/mL, corresponde a 6,6 x 10-6 – 1,98 x 10-3 mol/L). 
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Figura 13. Efeito vasorrelaxante do nitroprussiato de sódio em anéis de aorta, pré-

contraídos com fenilefrina.  

Gráfico mostrando o efeito vasorrelaxante do nitroprussiato na ausência (Controle, ●, n = 6) ou na 
presença de KT5825 (0,5 µM, ○, n = 6). As respostas são expressas com percentual da contração 
induzida por fenilefrina (1 µM) . As barras verticais indicam E.P.M. O pré-tratamento com KT5823 não 
foi capaz de inibir o efeito vasorrelaxante do NPS. *, P < 0,05, teste de Holm-Sidak, em relação ao 
valor da contração na ausência de nitroprussiato na curva controle. A significância estatística da 
curva com KT 5823 foi semelhante e, por isso, não foi indicada. NPS, nitroprussiato de sódio. 
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Figura 14. Efeito vasorrelaxante do 1-nitro-2-feniletano em anéis de aorta, pré-

contraídos com fenilefrina na ausência e na presença de inibidores da via adenilato 

ciclase/PKA.  

Gráfico mostrando o efeito do NFE na ausência (Controle, ●, n = 22) ou na presença de MDL-
12,330A (3 µM, ▲, n = 7) ou KT5720 (1 µM, ○, n = 8). As respostas são expressas como percentual 
da contração induzida por fenilefrina (1 µM) para controle e KT5720 e fenilefrina (10 µM) para MDL-
12,330A antes da adição de NFE. As barras verticais indicam E.P.M. (NFE 1 – 300 µg/mL, 
corresponde a 6,6 x 10-6 – 1,98 x 10-3 mol/L). 
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Figura 15. Efeito vasorrelaxante do 1-nitro-2-feniletano em anéis de aorta de ratos 

pré-contraídos com fenilefrina na ausência e na presença de sildenafil.  

Gráfico mostrando os efeitos do NFE na ausência (Controle, ●, n = 22) ou na presença de sildenafil 
(10 µM, ○, n = 6). As respostas são expressas como percentual da contração induzida por 
concentrações equieficazes de fenilefrina (1 µM para controle e 30 µM na presença de sildenafil) 
antes da adição de NFE.  As barras verticais indicam E.P.M. #, P < 0,05, ANOVA two-way comparada 
ao tratamento controle en bloc. (NFE 1 – 300 µg/mL, corresponde a 6,6 x 10-6 – 1,98 x 10-3 mol/L). 
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5.6 Efeito de bloqueadores de canais de potássio na vasodilatação induzida 
pelo 1-nitro-2-feniletano 
 

Em anéis de aorta com endotélio intacto, tratados com TEA (5 mM) e pré-

contraídos com fenilefrina, o efeito vasorrelaxante promovido pelo NFE foi 

significativamente (P < 0,05, teste de Mann-Whitney) reduzido– valor de CI50 de 97,4 

[72,3 – 131,1] µg/mL (n = 7) – em relação às preparações controle (35,0 [23,3 – 

52,6]). Além disso, em preparações tratadas com glibenclamida (10 µM) ou 4-

aminopiridina (1 mM), a resposta vasodilatadora do NFE também foi 

significativamente (P < 0,05, teste de Mann-Whitney) reduzida com valores de CI50 

de 73,3 [63,7 – 84,2] µg/mL (n = 10) e 89,4 [52,0 – 153,7] µg/mL (n = 5), 

respectivamente, figura 16; tabela 2. Em todos os casos, o efeito máximo do NFE 

não foi alterado. 
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Figura 16. Efeito dos bloqueadores de canais de potássio na vasodilatação induzida 

pelo 1-nitro-2-feniletano.  

Gráfico mostrando valores médios dos efeitos vasorrelaxantes do NFE em anéis de aorta com 
endotélio intacto pré-contraídos com fenilefrina na ausência (Controle, ●, n = 22) ou na presença de 
tetraetilamônio (TEA, 5 mM, ○, n = 9), glibenclamida (10 µM, ▲, n= 10) ou 4-aminopiridina (4-AP, 1 
mM, ∆, n = 5). As respostas são expressas como % da contração induzida por fenilefrina (1 µM). #, P 
< 0,05, two-way ANOVA comparado ao controle en bloc. (NFE 1 – 300 µg/mL, corresponde a 6,6 x 
10-6 – 1,98 x 10-3 mol/L). 
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Tabela 2. Valores de CI50 para o efeito vasorrelaxante induzido pelo 1-nitro-2-

feniletano na contração sustentada de fenilefrina em anéis de aorta de ratos na 

ausência e na presença de vários agentes que interferem em vias metabólicas 

importantes para a contração/relaxamento da célula muscular lisa vascular. 

Tratamento CI50 (µg/mL) 

Controle (n = 22) 35,0 (23,3 – 52,6) 

L-NAME (100 µM) (n = 6) 43,1 (25,4 – 73,1) 

Indometacina (10 µM) (n = 6) 45,3 (20,6 – 99,6) 

Azul de Metileno (10 µM) (n = 9) 106,7 (75,4 – 150,9)* 

ODQ (10 µM) (n = 6) > 300* 

MDL-12330A (3 µM) (n = 7) 33,1 (16,6 – 66,3) 

KT 5823 (0,5 µM) (n = 7) 24,9 (10,2 – 61,0) 

KT 5720 (1 µM) (n = 8) 41,6 (31,0 – 55,8) 

Sildenafil (10 µM) (n = 6) 3,6 (1,6 – 8,4)* 

TEA (5 mM) (n = 7) 97,4 (72,3 – 131,1) * 

4-AP (1 mM) (n = 5) 89,4 (52,0 – 153,7)* 

Glibenclamida (10 µM) (n = 10) 73,3 (63,7 – 84,2)* 

 

CI50 expressa como média geométrica [intervalo de confiança de 95%] 

“n” indica o número de experimentos. 

L-NAME = L-nitro-arginina-metil-ester; TEA = tetraetilamônio; 4-AP = 4-aminopiridina; ODQ = 1H-
[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one. 

*P < 0,05 em relação ao controle (Teste de Mann-Whitney). 

Fonte: Autoria própria. 
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5.7 Efeitos do 1-nitro-2-feniletano e do nitroprussiato de sódio nas contrações 
transitórias, induzidas por cafeína ou fenilefrina, em anéis de aorta mantidos 
em meio sem Ca2+  
 

Em anéis de aorta de ratos, mantidos em meio sem Ca2+, cafeína (10 mM) 

provocou contração transitória correspondente a 42,6 ± 4,1% da contração induzida 

por 60 mM de K+. Esta resposta contrátil não foi diferente da obtida quando os anéis 

de aorta foram pré-tratados com NFE (100 µg/mL) e estimulados novamente com 

cafeína (42,9 ± 3,6%, P < 0,05, teste t de Student pareado; Fig. 17D). Anéis de aorta 

pré-tratados com NPS em vez de NFE também não apresentaram diferença quanto 

à resposta contráctil da cafeína (Fig.17E). 

Em outra série de experimentos, anéis de aorta com endotélio intacto, 

mantidos em meio sem Ca2+ (contendo EGTA 1 mM), fenilefrina (1 µM) produziu 

uma contração transitória, que foi correspondente a 41,1± 1,6% da contração 

induzida por 60 mM de K+ (n = 10). Na presença de NFE (100 µg/mL), a contração 

induzida por fenilefrina foi significativamente reduzida (P < 0,001, Fig. 17F) para 18,2 

± 1,2% (P < 0,001, teste t de Student pareado, n = 6). Contudo, quando a 

preparação foi incubada com NFE juntamente com ODQ, a contração induzida por 

fenilefrina foi correspondente a 46,0 ± 5,0% da contração induzida por 60 mM de K+ 

(n = 6) – valor que não foi diferente do obtido na ausência de NFE (Fig. 17F). Para 

investigar este resultado, realizamos experimento semelhante com nitroprussiato de 

sódio (NPS), no qual, em anéis de aorta com endotélio intacto e mantidos em meio 

sem Ca2+ (contendo EGTA 1 mM), fenilefrina (1 µM) produziu uma contração 

transitória, que foi correspondente a 40,6 ± 1,2% da contração induzida por 60 mM 

de K+ (n = 12). Na presença de NPS (30 nM), a contração induzida por fenilefrina foi 

significativamente reduzida para 12,2 ± 1,8% (P < 0,001, teste t de Student pareado, 

n = 6, Fig. 17G). De modo semelhante ao NFE, quando a preparação foi incubada 

com NPS juntamente com ODQ, a contração induzida por fenilefrina foi 

correspondente a 50,7 ± 2,3% da contração induzida por 60 mM de K+, valor 

inclusive maior que o obtido na ausência de NPS (P < 0,001, teste t de Student 

pareado, n = 6, Fig. 17G). 
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Figura 17. Efeito do NFE e do nitroprussiato de sódio na contração fásica induzida 

por fenilefrina ou cafeína em meio sem Ca2+.  
Painel A até C mostra o registro de traçado típico de experimento demonstrando o efeito do NFE (A e 
B) e do nitroprussiato (A e C) de sódio na contração fásica induzida por cafeína (A) ou fenilefrina (B e 
C). Painel D até G mostra os efeitos do NFE (painéis D e F) e do nitroprussiato (E e G) nas 
contrações transitórias induzidas por cafeína (D e E) ou fenilefrina (F e G) em anéis de aorta com 
endotélio intacto, mantidos em meio sem Ca2+. As contrações transitórias foram induzidas por cafeína 
(10 mM) ou fenilefrina (1 µM), enquanto que NFE e nitroprussiato foram usados nas concentrações 
de 100 µg/mL e 30 nM, respectivamente. Nos experimentos com fenilefrina, algumas contrações 
transitórias foram repetidas na presença da combinação NFE (100 µg/mL) e ODQ (10 µM) ou NPS 
(30 nM ) e ODQ (10 µM). O n = 6 para todos os experimentos. As barras são a média e no topo estão 
a representação do E.P.M. *, P < 0,05, teste t de Student pareado em relação ao controle. CAF, 
cafeína. (NFE 100 µg/mL corresponde a 6,6 x 10-4 mol/L) 
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5.8 Efeitos do 1-nitro-2-feniletano em contração induzida por Hyp9 ou pela 
adição de Ca2+ após depleção dos estoques intracelulares com tapsigargina ou 
noradrenalina 
 

Com o objetivo de avaliar os efeitos do 1-nitro-2-feniletano sobre a 

entrada de Ca2+ mediada por ativação de canais para Ca2+ operados por estoques, 

anéis de aorta foram mantidos em solução de Krebs normal, e a adição de Hyp9 – 

um ativador SOC – ao banho produziu uma contração sustentada correspondente a 

61,6 ± 4,9% da contração controle induzida por K+ 60 mM. Alcançada a fase 

estacionária da deflexão do traçado, concentrações crescentes cumulativas de NFE 

(0,1 - 100 µg/mL) relaxaram a contração induzida por Hyp9 de maneira dependente 

de concentração (P < 0,001, ANOVA). Este efeito tornou-se significativo na 

concentração de 10 µg/mL de NFE (P < 0,001, Método de Dunn), e na concentração 

de 100 µg/mL a reversão da resposta contrátil foi praticamente total (Fig. 18A). 

Em outra série de experimentos, os tecidos foram mantidos em meio sem 

Ca2+ (contendo 0,1 mM de EGTA) e tapsigargina (0,1 µM) foi adicionada. 

Posteriormente, a adição de Ca2+ (2 mM) produziu contração correspondente a 16,2 

± 4,9% da contração  induzida por 60 mM de K+. Anéis de aorta pré-tratados com 

tapsigargina e na presença de NFE (100 µg/mL) praticamente aboliram a contração 

induzida pela adição de Ca2+ (p <0,05, teste t de Stundent pareado, Fig. 18B). 

Em outra série de experimentos, os anéis de aorta foram expostos ao 

meio sem Ca2+ (contendo 0,1 mM de EGTA) sendo sucessivamente estimulados 

com noradrenalina (1 µM), para esgotar os estoques intracelulares de Ca2+.  Após a 

lavagem com meio sem Ca2+, a adição de Ca2+ (2 mM) produziu contrações 

sustentadas que corresponderam a 38,7 ± 4,5% da contração induzida pela NE (1 

µM) em meio contendo Ca2+. Essas contrações provocadas pela adição de Ca2+ 

foram quase abolidas (p <0,001, teste t de Stundent pareado, Fig. 18C) quando os 

anéis de aorta foram pré-tratados com NFE (100 µg/mL), efeito impedido pelo 

tratamento com ODQ (10 µM). 
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Figura 18. Efeitos do 1-nitro-2-feniletano na contração induzida por Hyp9 ou pela 

adição de Ca2+ após depleção dos estoques intracelulares com tapsigargina ou 

norepinefrina.  
Em A, NFE (0,1–100 µg/mL) relaxou a contração induzida por Hyp9 (100 µM, n = 7) de maneira 
dependente de concentração (P < 0,001, teste de Dunn). O efeito do NFE (100 µg/mL) na contração 
induzida pelo Ca2+ (2 mM) após depleção dos estoques com tapsigargina (0,1 µM; n = 6) e 
noradrenalina (1 µM; n = 7) está mostrado nos painéis B e C, respectivamente. Note que em C o 
efeito do NFE foi revertido pelo ODQ. * P < 0,05, teste de Wilcoxon Signed Rank em B e, teste t de 
Student pareado em C) comparado com os valores na ausência de NFE. # P < 0,001, teste de Holm-
Sidak em C demonstrando a queda da contração da NA durante a fase de depleção dos estoques 
intracelulares em relação a contração controle de NA em meio com Ca2+. As barras verticais indicam 
as médias com indicação no topo do E.P.M.. (NFE 100 µg/mL corresponde a 6,6 x 10-4 mol/L) 
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5.9 Efeitos do 1-nitro-2-feniletano em contrações induzidas em anéis de aorta 
pelo éster de forbol 

Em anéis de aorta mantidos em solução sem cálcio, contendo EGTA 1 

mM, a adição de DBF ao banho produziu uma contração sustentada correspondente 

a 115,9 ± 8.5% da contração controle induzida por K+ 60 mM. No estado 

estacionário do traçado, concentrações cumulativas de NFE (1 - 300 µg/mL) 

relaxaram a contração induzida por DBF de maneira dependente de concentração (P 

< 0,001, ANOVA), efeito que se tornou significativo (P < 0,001; método de Dunnett) 

na concentração de 10 µg/mL (Fig. 19). Em preparações pareadas nas quais não foi 

realizada a adição de NFE, a amplitude da contração foi medida nos mesmos 

tempos correspondentes aos usados para avaliar o efeito do NFE, donde se pode 

constatar o real efeito do NFE em produzir relaxamento. 
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Figura 19. Efeito do 1-nitro-2-feniletano em contrações induzidas pelo éster de 

forbol em anéis de aorta.  

Gráfico mostrando o efeito do NFE (1 – 300 µg/mL) revertendo contração sustentada de DBF (1 µM, 
○, n = 8) em anéis de aorta isolada de ratos mantidas em meio sem Ca2+. Note que a contração do 
DBF apresentou apenas ligeiro decaimento nas preparações não tratadas com NFE. As barras 
verticais indicam E.P.M. As respostas são expressas como percentual da contração induzida por DBF 
(1 µM) antes da adição de NFE ou em tempo equivalente nas preparações sem tratamento de NFE. *, 
P < 0,05, Holm-Sidak. (NFE 1 – 300 µg/mL, corresponde a 6,6 x 10-6 – 1,98 x 10-3 mol/L). 
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5.10 Estudo in silico da interação do 1-nitro-2-feniletano com a enzima 
guanilato ciclase solúvel 
 

Como mencionado anteriormente, a presença do NO está associada a 

alterações na conformação da GCs, e supõe-se que essas alterações influenciam 

criticamente o grupo heme. Então, decidimos apresentar os resultados em duas 

subseções: a primeira relacionada à GCs sem NO e a seguinte relacionada à GCs 

com NO complexado (GCs_NO). Os resultados são restritos ao segundo passo (A) e 

ao terceiro passo (B) da série observada, para os quais os dados parecem ser 

sugestivos de convergência. 

 

A. Segunda etapa de docking  
GCs (sem NO complexado) 

A Análise do aglomerado formado no segundo passo de docking mostrou 

conformações do NFE distribuídas em um sítio principal, perto do grupo heme 

(Fig.20). A menor energia de ligação do NFE foi de -4,63 Kcal/mol, com o átomo 

mais próximo do NFE sendo de 1,86 Å de distância para o átomo vizinho mais 

próximo da ARG116 (Fig.20) 

 

Figura 20.  Interação do 1-nitro-2-feniletano com a enzima guanilato ciclase solúvel. 
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A figura mostra as conformações do NFE em interação com a guanilato ciclase solúvel (série de 50 
dockings) para a segunda etapa do docking em proximidade à ARG116 (cor magenta). A melhor 
conformação neste cluster (mostrado em azul) tem um átomo com 1.86 Å de distância para o átomo 
mais próximo da ARG116.  

 

GCs_NO (com NO complexado) 

Os resultados do segundo passo do docking para a sGC_NO podem ser 

observados na Fig. 21. A menor energia de ligação, neste caso, foi de -4,87 

Kcal/mol, com o átomo mais próximo do NFE sendo de 2,00 Å em relação ao átomo 

vizinho mais próximo da ARG116. 

 

 
 

Figura 21. Interação do 1-nitro-2-feniletano com a enzima guanilato ciclase solúvel 

com NO complexado. 
A figura mostra as conformações do NFE em interação com a guanilato ciclase solúvel (série de 50 
dockings) para a segunda etapa do docking em proximidade à ARG116 (cor magenta). A melhor 
conformação neste cluster (mostrado em azul) tem um átomo com 2.00 Å de distância para o átomo 
mais próximo da ARG116. Também é possível visualizar o vizinho grupo heme. 
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B. Terceira etapa de docking 

GCs (sem NO complexado) 

Para a terceira etapa do docking, o NFE apresentou 50 conformações 

encaixadas consistentemente no mesmo local. Níveis de energia de ligação e a 

distância para ARG116, em comparação com os da segunda etapa também foram 

avaliados. Os resultados obtidos podem ser observados nos modelos ilustrados na 

Fig.22. A menor energia de ligação do NFE foi de -4,64 Kcal/mol, com o átomo mais 

próximo do NFE sendo de 1,90 Å de distância do átomo vizinho mais próximo da 

ARG116 (Fig.22).  

 

Figura 22. Interação do 1-nitro-2-feniletano com a enzima guanilato ciclase solúvel 

para a terceira etapa de docking. 
A figura mostra a menor distância entre os átomos do NFE (melhor conformação em azul) e da 
ARG116 (em magenta) que foi cerca de 1,90 Å. 

 

A fim de investigar os resíduos de aminoácidos mais próximos na 

estrutura da macromolécula para o NFE, foram selecionados aqueles resíduos 

situados dentro de uma distância de 5 Å a partir de qualquer átomo, um critério 

comummente aceito como uma estimativa inicial para a distância de interações. Os 

resíduos de aminoácidos com pelo menos um átomo na distância de interação 

mencionada (5 Å) para o NFE podem ser observados na Fig. 23: MET1, TYR2, 
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ALA42, TYR43, SER44, ASP45, GLN114, LEU115, ARG116, ARG138, e o grupo 

heme.  

 

Figura 23. Interação do 1-nitro-2-feniletano com a enzima guanilato ciclase solúvel 
mostrando os resíduos de aminoácidos com pelo menos um átomo dentro do limite 
de 5 Å em relação ao NFE.  

 

GCs_NO (com NO complexado) 

Os resultados de interação do NFE com a enzima guanilato ciclase no 

caso da GCs_NO também apresentou 50 conformações concentradas 

consistentemente no mesmo local. Pode ser visto, na Fig.24, que a menor energia 

de ligação, neste caso, foi de -4,89 Kcal/mol, com o átomo do NFE com 1,93 Å de 

distância do átomo vizinho mais próximo da ARG116. 
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Figura 24. Interação do 1-nitro-2-feniletano com a enzima guanilato ciclase solúvel 

com NO complexado para a terceira etapa de docking. 
A figura mostra a menor distância entre os átomos do NFE (melhor conformação em azul) e da 
ARG116 (em magenta) que foi cerca de 1,93 Å. 

 

Os resíduos que se seguem foram capturados pelo critério da distância de 

5 Å (Fig.25), o que significa que qualquer um deles tem pelo menos um átomo na 

distância de interação alegada: MET1, TYR2, ALA42, TYR43, SER44, ASP45, 

LEU115, ARG116 , ARG138, e o grupo heme. 

É importante observar que as menores energias de ligação para o NFE, 

ou seja, melhores conformações de ajuste, são encontradas quando a guanilato 

ciclase está complexada com NO (GCs_NO). 

Uma visão geral e aproximada da superfície da macromolécula da 

guanilato ciclase solúvel e do sítio de ligação do 1-nitro-2-feniletano podem ser 

observados nas Fig. 26 e Fig. 27, respectivamente. Em geral, o posicionamento do 

NFE num modelo de bolsa sobre a superfície da proteína é típico de mecanismos de 

interação de ligantes. 
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Figura 25. Interação do 1-nitro-2-feniletano com a enzima guanilato ciclase solúvel 
com NO complexado mostrando os resíduos de aminoácidos com pelo menos um 
átomo dentro do limite de 5 Å em relação ao NFE.  

 

 

Figura 26. Visão geral da superfície da macromolécula da guanilato ciclase solúvel e 

do sítio de ligação do 1-nitro-2-feniletano. 
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Figura 27. Visão aproximada da superfície da macromolécula da guanilato ciclase 

solúvel e do sítio de ligação do 1-nitro-2-feniletano. 
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6 DISCUSSÃO 
 

Os presentes resultados demonstram que o 1-nitro-2-feniletano induz 

vasodilatação em anéis de aorta e de mesentérica de ratos, confirmando nossa 

hipótese anterior de que a fase lenta da ação hipotensora do NFE (DE SIQUEIRA et 

al., 2010) resulta principalmente de uma ação vasodilatadora no músculo liso. Em 

geral, o efeito vasodilatador do NFE depende da concentração e relaxa diretamente 

anéis de aorta pré-contraídos com fenilefrina, um conhecido agonista α-adrenérgico 

(PARK et al., 2009), mesmo em vasos sem endotélio íntegro. Seus efeitos 

vasorrelaxantes foram atenuados por substâncias como o azul de metileno e ODQ, 

que inibem a via NO-GMPc. Além disso, a potência farmacológica para induzir 

relaxamento vascular foi maior em anéis de artéria mesentérica do que de aorta, o 

que sugere que o NFE pode atuar preferencialmente em vasos envolvidos no 

controle hemodinâmico da resistência vascular. A recuperação do tecido com 

estímulo eletromecânico após a verificação do efeito vasorrelaxante do NFE indica 

que seus efeitos são reversíveis, excluindo, portanto, a possibilidade de que sua 

ação seja devido a um suposto efeito tóxico. Esses resultados mostram, portanto, 

que o NFE é uma substância de potencial interesse farmacológico. 

Os efeitos vasorrelaxantes do NFE não foram influenciados pela remoção 

mecânica do endotélio vascular, tanto em aorta como em mesentérica de rato. O 

pré-tratamento de anéis de aorta com L-NAME, indometacina ou MDL-12.330A 

também não alterou a resposta vascular do NFE. Isso é indicativo de que seus 

efeitos inibitórios não são dependentes da liberação de fatores endoteliais, tais como 

o óxido nítrico ou prostaciclinas, nem da atividade da enzima adenilato ciclase. Por 

outro lado, esse efeito foi significativamente reduzido pelo pré-tratamento com azul 

de metileno ou ODQ. Ambas as substâncias são capazes de inibir, a primeira de 

forma inespecífica e a segunda de forma específica, a enzima guanilato ciclase 

(GRUETTER et al., 1981). É conhecido que a produção intracelular de GMPc leva as 

células do músculo liso ao relaxamento via ativação da proteína quinase G (MURAD, 

1994). Uma vez que os efeitos relaxantes induzidos por NFE foram reduzidos pela 

inibição da guanilato ciclase, podemos sugerir que os efeitos subjacentes a este 

importante componente do óleo essencial de Aniba canelilla envolvem a ativação 

desta via enzimática. Embora seja improvável que o NFE seja um doador de NO, 

devido à sua estabilidade molecular, nossa hipótese é que esta substância pode 



83 

 

produzir ativação direta da enzima guanilato ciclase. Os níveis de GMPc nas células 

musculares lisas são determinados principalmente pela  taxa de síntese, pela GCs e 

pela taxa de degradação por meio das fosfodiesterases (PRIVIERO et al., 2005). O 

pré-tratamento de preparações de aorta com sildenafil, inibidor da fosfodiesterase 

tipo 5, aumentou significativamente a potência do NFE,  o que indica que a formação 

de GMPc é etapa importante para o efeito vasodilatador do NFE. Em nossos 

experimentos, usamos o KT5823 para investigar o efeito da inibição da proteína 

quinase G sobre a atividade vasorrelaxante do NFE, uma vez que já havíamos 

identificado a participação da guanilato ciclase em seu efeito. No entanto, o pré-

tratamento de anéis de aorta com endotélio intacto com KT5823 não alterou o efeito 

vasorrelaxante do NFE. Realizamos experimentos semelhantes com nitroprussiato 

de sódio, um potente ativador da guanilato ciclase solúvel, o qual eleva a 

concentração intracelular de GMPc e promove relaxamento no músculo liso via 

ativação da proteína quinase G (MURAD, 1994), e o pré-tratamento de anéis de 

aorta com endotélio intacto usando-se KT5823 também não alterou o efeito 

vasorrelaxante do NPS. Gambaryan et al.  (2011) observaram que o uso de KT5823 

em células intactas não foi capaz de inibir a PKG, indicando que a incapacidade de 

produzir alteração no efeito do NFE pelo KT5823 se deve a uma provável 

incapacidade de atuar na proteína quinase G nesse tipo de preparação, o que não 

descarta a possibilidade de que o efeito vasorrelaxante do NFE seja mediado pela 

ativação da PKG. Além disso, Burkhardt et al.  (2000) já haviam relatado que o  

KT5823 era ineficaz em inibir a resposta induzida pela PKG em células intactas. A 

complexidade da molécula do inibidor da proteína quinase G, KT5823, bem como do 

inibidor da proteína quinase A, KT5720, (Fig. 28) pode explicar, em parte, a 

incapacidade desses inibidores agirem intracelularmente.  
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Figura 28. Estrutura molecular do inibidor da PKG (KT5823) e da PKA (KT5720). 

Fonte: http://www.iris‐biotech.de/life‐sciences/kt5823‐13117.html  

            http://www.iris-biotech.de/kt5720-13116.html 

 

 

Sabendo que a abertura de canais de K+ na membrana celular é um dos 

mecanismos pelos quais a PKG reduz a concentração intracelular de Ca2+ (AKATA, 

2007), investigamos o efeito do bloqueio dos canais de K+ sobre o efeito 

vasorrelaxante do NFE. Canais de K+ exercem papel importante na regulação do 

tônus vascular, uma vez que sua ativação direta nas células musculares lisas 

arteriais causa hiperpolarização da membrana celular, o que leva ao relaxamento 

(SKIKER et al., 2010). O presente estudo mostrou que o efeito vasodilatador do NFE 

foi parcialmente reduzido tanto pela ação do TEA, bloqueador inespecífico dos 

canais de K+ tanto pela ação de bloqueadores específicos como glibenclamida ou 4-

aminopiridina, o primeiro sensível à ATP e o segundo, à alteração de voltagem. Este 

resultado sugere que o efeito vasorrelaxante do NFE está relacionado à ativação de 

canais de K+, corroborando nossa hipótese de que o NFE atua ativando a guanilato 

ciclase, uma vez que a ativação de canais de potássio pode ser alvo da atividade da 

PKG. 

Nossos resultados sugerem que os efeitos vasorrelaxantes provocados 

pelo NFE resultam de sua capacidade de inibir o influxo de Ca2+ através da 

KT5823 KT5720 
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membrana plasmática. Esta conclusão é baseada no efeito inibitório do NFE sobre 

as contrações induzidas pela adição de Ca2+ em anéis de aorta, submetidos à 

estimulação com KCl e fenilefrina. É conhecido que o KCl induz contração da 

musculatura lisa por meio da ativação de canais para  Ca2+, dependentes de 

voltagem e posterior liberação de Ca2+ do retículo sarcoplasmático (KARAKI, 1988; 

GURNEY, 1994). Por outro lado, a contração resultante da estimulação do receptor 

α-1-adrenérgico por fenilefrina é bifásica: um componente precoce fásico devido à 

liberação de Ca2+ intracelular, seguido de um componente sustentado, que se 

desenvolve lentamente e depende do influxo de Ca2+ extracelular através dos canais 

para Ca2+ operados por receptor (PEIXOTO NEVES et al., 2009). O efeito resultante 

é um aumento da concentração citoplasmática de Ca2+ através da entrada deste 

cátion do meio extracelular. Contudo, é improvável que o NFE seja um bloqueador 

dos canais para Ca2+ operados por voltagem, ou dos canais para Ca2+ operados por 

receptor, uma vez que a ativação da PKG está relacionada à inibição desses canais. 

A ativação dos canais para cálcio produz aumento do influxo de Ca2+. A PKG atua 

de maneira inversa, promovendo aumento do efluxo de Ca2+, inibição da liberação 

de Ca2+ do retículo sarcoplasmático via receptor de IP3, inibição direta dos canais 

para cálcio operados por voltagem, dentre outros efeitos (AKATA, 2007). Portanto, é 

provável que o NFE atue inibindo o influxo de Ca2+ via ativação da PKG e não 

através de inibição direta dos canais para Ca2+. 

Conforme citado anteriormente, os efeitos induzidos pela fenilefrina no 

músculo liso vascular são bifásicos, sendo a primeira fase caracterizada por uma 

contração transitória, que é induzida pela liberação dos estoques intracelulares de 

Ca2+ armazenados no retículo sarcoplasmático pela ativação dos receptores IP3 

(ISLAM et al., 1996) . Além disso, a cafeína também é capaz de contrair o músculo 

liso vascular transitoriamente pela liberação de Ca2+ do retículo sarcoplasmático, 

porém isto se deve à ativação do receptor de rianodina.  Baseado na nossa 

hipótese, de que o NFE atua ativando a guanilato ciclase, realizamos experimentos 

com o nitroprussiato de sódio. Este, de maneira semelhante ao NFE, diminuiu as 

contrações transitórias induzidas por fenilefrina, entretanto foi ineficaz nas 

contrações transitórias induzidas por cafeína. Porém, quando as preparações foram 

pré-tratadas com ODQ, o efeito inibitório do NPS bem como do NFE sobre a 

contração transitória induzida por fenilefrina foi revertido. Isto sugere mais uma vez 

que o efeito vasodilatador do NFE envolve a ativação da guanilato ciclase. 
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Também estudamos a capacidade do NFE em induzir efeitos inibitórios 

sobre as contrações induzidas pelo influxo de Ca2+ através dos canais para Ca2+ 

operados por estoques (PUTNEY, 1990). Segundo Nogueira  et. al. (1998), existem 

dois mecanismos envolvidos na entrada de Ca2+ pelo esgotamento de suas reservas 

intracelulares. Um deles corresponde à entrada clássica capacitativa de Ca2+, ou 

seja, entrada de Ca2+ consecutiva ao tratamento com tapsigargina, e o outro, 

dependente do esgotamento dos estoques de Ca2+ sensível a agonista adrenérgico, 

ou seja, induzida por depleção dos estoques com noradrenalina. Tapsigargina é uma 

conhecida ferramenta farmacológica útil para a depleção dos estoques intracelulares 

de Ca2+, uma vez que este agente pode esgotar rapidamente os estoques de cálcio 

devido à inibição da Ca2+-ATPase (SERCA) localizada na membrana do retículo 

sarcoplasmático (NOGUEIRA et al., 1998). É conhecido que esse esgotamento das 

reservas intracelulares de Ca2+ é o sinal para permitir a entrada deste cátion 

(PUTNEY, 1990). Corroborando esses conceitos, nossos resultados mostram que, 

em anéis de aorta tratados tanto com tapsigargina quanto com norepinefrina – para 

produzir esgotamento das reservas intracelulares – a adição de Ca2+ produziu uma 

resposta contráctil sustentada. Além disso, utilizamos Hyp9 – um ativador específico 

do canal catiônico canonical receptor transitório potencial 6 (TRPC6) – também 

chamado canal para Ca2+, operado por estoques (PAREKH ;  PUTNEY, 2005), que 

também foi capaz de produzir uma resposta contráctil sustentada. O NFE foi capaz 

de inibir as contrações induzidas tanto por Hyp9 quanto pela adição de Ca2+ em 

situações de depleção dos estoques intracelulares. Contudo, é pouco provável que 

ele seja um bloqueador SOC, uma vez o tratamento com ODQ reverteu a inibição da 

contração induzida pela adição de Ca2+ após depleção dos estoques com 

noradrenalina. 

Em nosso estudo, o NFE também relaxou as contrações induzidas pelo 

dibutirato de forbol em preparações nas quais a concentração extracelular de Ca2+ 

foi mantida baixa, sugerindo que o NFE é capaz de diminuir uma contração iniciada 

intracelularmente. É bem estabelecida a hipótese de que os ésteres de forbol 

penetram facilmente as células musculares lisas, ligam-se e ativam a proteína 

quinase C (DRUMMOND; HUGHES, 1987). Segundo Savineau et al. (1993), 

contrações de artéria pulmonar de rato, mediadas pela proteína quinase C, podem 

ser inibidas por compostos que aumentam o conteúdo intracelular de nucleotídeos 

cíclicos. É, portanto, provável que o efeito inibitório do NFE sobre as contrações 
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induzidas pelo DBF seja mediado pelo aumento do GMPc e consequente ativação 

da proteína quinase G. 

Nossos resultados sugerem, portanto, que o NFE induz vasodilatação 

provavelmente por estimulação da enzima guanilato ciclase. A simplicidade 

molecular desse importante composto em produtos naturais corrobora com esta 

hipótese, uma vez que o NFE pode agir intracelularmente estimulando a enzima 

guanilato ciclase solúvel. 

Tendo em vista nossa hipótese, de que o NFE induz seu efeito 

vasodilatador via estimulação da enzima guanilato ciclase solúvel, foram realizados 

experimentos in silico a fim de investigar a possível interação da guanilato ciclase 

com o nosso composto de estudo. O docking molecular pode ser definido como a 

predição da estrutura de complexos entre receptor e ligante, ou seja, é o estudo do 

melhor ajuste entre duas estruturas tridimensionais, geralmente uma proteína à 

outra ou uma proteína a uma substância ligante. Esta técnica computacional tem 

sido bastante utilizada no estudo das interações molécula alvo-ligante. Geralmente 

as moléculas que formam este complexo são uma molécula protéica e um ligante 

pequeno. Quando ligado à proteína, o ligante tem sua conformação alterada, 

afetando a função da macromolécula. Geralmente, faz-se uma análise das 

interações envolvidas na ligação de pequenas moléculas com proteínas e relaciona-

se com dados de atividade (MAGANHI, 2009; BRITO, 2007). 

O docking molecular é realizado com o auxilio de programas 

computacionais que utilizam diferentes algoritmos. A utilização dos programas 

permite gerar um grande número de complexos receptor-ligante, classificando-os de 

acordo com diversos parâmetros. O algoritmo de docking pode ser classificado de 

acordo com a flexibilidade molecular gerada no cálculo de docking com as seguintes 

possibilidades: proteína e ligante rígidos, ligante flexível e proteína rígida, e ainda, 

proteína e ligante flexíveis. Um bom algoritmo de busca deve explorar todas as 

formas de ligação entre ligante e receptor (MAGANHI, 2009).  

Segundo Krumrine et al. (2003), os algoritmos de docking utilizam os 

dados da estrutura tridimensional de um determinado receptor para caracterizar o 

sítio de ligação, colocar o possível ligante neste sítio e avaliar a qualidade do 

acoplamento. Considerando todos esses aspectos metodológicos, os resultados in 

silico obtidos no presente trabalho para o NFE nos permitem sugerir que há alta 

probabilidade deste ligante formar complexos com a enzima guanilato ciclase 
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solúvel, uma vez que a menor energia de ligação entre proteína e ligante encontrada 

foi de -5,35 Kcal/mol, energia de ligação compatível com mecanismos de interação 

fármaco-receptor e também pelo número de clusters encontrados em poucas 

regiões da molécula.  
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7 CONCLUSÕES 
 

- O 1-nitro-2-feniletano induz efeito vasorrelaxante em preparações 

vasculares de ratos, sendo mais potente em vasos envolvidos no controle da 

resistência vascular; 

 

- Seus efeitos inibitórios não dependem da liberação de fatores 

endoteliais, tais como o óxido nítrico ou prostaciclinas, nem da atividade da enzima 

adenilato ciclase, entretanto, são reduzidos ou mesmo abolidos quando a enzima 

guanilato ciclase é inibida farmacologicamente por ODQ; 

 

- Semelhante ao nitroprussiato de sódio, NFE reduziu a reposta contrátil 

mediada pela ativação do receptor de IP3, mas não teve efeito sobre as contrações 

induzidas por cafeína. 

 

- Os efeitos relaxantes do NFE podem ser atribuídos parcialmente a 

abertura de canais de potássio e hiperpolarização do potencial transmembrana; 

 

 - As interações por ferramentas computacionais revelaram que existem 

clusters de prováveis interações do NFE com a enzima guanilato ciclase; 

 

 - Assim, o NFE pode ser caracterizado como estimulante da enzima 

guanilato ciclase, ativando a cascata da via enzimática guanilato 

ciclase/GMPc/canais de K+, como esquematizado na figura 29. 
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Figura 29. Principais mecanismos propostos para o relaxamento vascular induzido 

pelo 1-nitro-2-feniletano em aorta de rato.  

Sinal positivo indica estimulação; sinal negativo indica inibição; NFE, 1-nitro-2-feniletano; AC, 
adenilato ciclase; AMP, adenosina monofosfato; ATP, adenosina trifosfato; 3’,5’-cAMP adenosina 
monofosfato cíclico; CO, monóxido de carbono; GC, guanilato ciclase; sGC, guanilato ciclase solúvel; 
GMP, guanosina monofosfato ; 3’,5’-cGMP, guanosina monofosfato cíclico; IP3R, receptor de IP3; 
MLCK, quinase de cadeia leve da miosina; PDE, fosfodiesterase; NO, óxido nítrico, PGI2, 
prostaciclina; PMCA, Ca+2-ATPase da membrana plasmática; SERCA, Ca+2-ATPase do retículo 
sarcoplasmático; RS, retículo sarcoplasmático; sGC, guanilato ciclase solúvel; VOC, canal para Ca+2 
operado por voltagem; PKG, proteína quinase G; PKA, proteína quinase A.  A figura representa o 
relaxamento da célula muscular lisa vascular como resultado da ação do NFE via estimulação da 
sGC, tendo como resultado a formação do nucleotídeo cíclico  cGMP, que consequentemente ativa 
as proteínas quinases PKG e PKA. Estas promovem redução da concentração intracelular de Ca+2, 
via ativação de canais de K+ presentes na membrana plasmática, inibição da liberação de Ca2+ do 
retículo sarcoplasmático via receptor de IP3, inibição direta dos canais para cálcio operados por 
voltagem, ativação das Ca+2-ATPases presentes na membrana do retículo sarcoplasmático e na 
membrana plasmática e aumento da atividade da miosina fosfatase promovendo, assim, 
vasodilatação.  
  
Fonte: Adaptado de Akata, 2007. Cedido por Batista-Lima. 

 

 

  

 

 



92 

 

REFERÊNCIAS  
 

AKATA, T. Cellular and molecular mechanisms regulating vascular tone. Part 1: 
basic mechanisms controlling cytosolic Ca2+ concentration and the Ca2+-dependent 
regulation of vascular tone. J Anesth., v.21, p. 220-231, 2007. 

AKATA, T. Cellular and molecular mechanisms regulating vascular tone. Part 2: 
regulatory mechanisms modulating Ca2+ mobilization and/or myofilament Ca2+ 
sensitivity in vascular smooth muscle cells. J Anesth., v.21, p. 232–242, 2007. 

ARNOLD, W. P.; MITTAL, C. K.; KATSUKI S.; MURAD, F. Nitric oxide activates 
guanylate cyclase and increases guanosine 3’:5’-cyclic monophosphate levels in 
various tissue preparations. Proc. Natl. Acad. Sci., v.74, p.3203–3207, 1977. 

BERNE, R. M.; LEVY, M. N. Berne & Levy fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Ed. 
Elsevier/Mosby, 2009. 829p. 

BRASIL. Decreto nº. 5813 de 22 de Junho de 2006. Aprova a política nacional da 
plantas medicinais e fitoterápicos. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil. Poder Executivo, Brasília, DF, 2006. 

BRITO, A. F. R. Análise de variação sazonal e das atividades antifúngica e 
antimicrobiana em óleos essenciais de Ocotea porosa (Nees) Barroso e 
Nectandra megapotamica (Apreng.) Dissertação(mestrado). -- Programa de Pós-
Graduação em Química, Universidade de São Paulo, Instituto de Química, São 
Paulo, 2009.   
 
BRITO, G. S. L. Corroboração computacional por "docking" molecular da 
hipótese auto-imune da esquizofrenia. Tese (doutorado). --Programa de Pós-
Graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 
 
BURKHARDT, M.; GLAZOVA, M.; GAMBARYAN, S.; VOLLKOMMER,T.; BUTT, E.; 
BADER, B.; HEERMEIERI, K.; LINCOLN, T. M.; WALTER, U.; PALMETSHOFER, A. 
KT5823 Inhibits cGMP-dependent Protein Kinase Activity in Vitro but not in Intact 
Human Platelets and Rat Mesangial Cells. The J of Biol chem., v. 275, p.33536–
33541, 2000. 
 
CALIXTO, J. B. Efficacy, safety, quality control, marketing and regulatory guidelines 
for herbal medicines (phytotherapeutic agents). Braz J Med Biol Res., v.33, p.179-
189, 2000. 
 
CALIXTO, J. B. Biodiversidade como fonte de medicamentos. Cienc. Cult.,  v. 55,  
p.37-39, 2003.  
 
CALIXTO J. B. e SIQUEIRA Jr J. M. Desenvolvimento de Medicamentos no Brasil: 
Desafios. Gaz. méd. Bahia, v.78, p.98-106, 2008. 
 
COELHO-DE-SOUZA, L. V.; LEAL-CARDOSO, J. H.; MATOS, F. J. M.; Lahlou, S.; 
MAGALHÃES, P. J. C. Relaxant effects of the essential oil of E. tereticornis on 
guinea-pig trachea. Planta Medica, v.71, p.1173-5, 2005. 



93 

 

 
CURI, R.; ARAÚJO FILHO, J. P. Fisiologia básica. Rio de Janeiro:  Ed. Guanabara 
Koogan, 2009.  
 
 
DE SIQUEIRA, R. J.; MACEDO, F. I.; INTERAMINENSE, L. F.; DUARTE, G. P.; 
MAGALHÃES, P. J.; BRITO, T. S.; DA SILVA, J. K.; MAIA, J. G.; SOUSA, P. J.; 
LEAL-CARDOSO, J. H.; LAHLOU, S. 1-Nitro-2-phenylethane, the main constituent of 
the essential oil of Aniba canelilla, elicits a vago-vagal bradycardiac and depressor 
reflex in normotensive rats. Eur. J. of Pharmacol.,  v.638, p.90-98, 2010. 
 
DING, Y.; WINTERS, A.; DING, M.; GRAHAM, S.; AKOPOVA, I.; MUALLEM, S.; 
WANG, Y.; HONG, J.H.; GRYCZYNSKI, Z.; YANG, S-H; BIRNBAUMER, L.; MA, R. 
Reactive oxygen species-mediated trpc6 activation in vascular myocytes, a 
mechanism for vasoconstrictor-regulated vascular tone. The journal of biological 
chemistry,  v.286, p.31799–31809, 2011. 

DRUMMOND, A. H.; HUGHES, P. J. The interaction of natural products with cellular 
signaling mechanisms. Phytother Res., v.1, p.1-16, 1987. 
 
EVANGELISTA, G. L.; COELHO-DE-SOUZA, A. N.; SANTOS, C. F.; LEAL-
CARDOSO, J. H.; LOPES, E. A.; DOS SANTOS, M. V.; LAHLOU, S.; MAGALHÃES, 
P. J. Essential oil of Pterodon polygalaeflorus inhibits electromechanical coupling on 
rat isolated trachea. J. Ethnopharmacol., v.109, p.515-22, 2007. 
 
GAMBARYAN, S.; BUTT, E.; GEIGER, J.; LOHMANN, S. M.; WALTER, U. Specific 
PKG inhibitors: do they really exist? In: 5th International Conference on cGMP: 
Generators, Effectors and Therapeutic Implications, Halle, Germany. BMC 
Pharmacology, v.11, p.27, 2011. 
 
GIUILI, G.; SCHOLL, U.; BULLE, F.; GUELLAEN, G. Molecular cloning of the cDNAs 
coding for the two subunits of soluble guanylyl cyclase from human brain. FEBS 
Letters, v.304, p.83-88, 1992. 
 
GOTTLIEB, O. R.; MAGALHÃES, M. T. Occurrence of 1-nitro-2-phenylethane in 
Ocotea pretiosa and Aniba canelilla. J. Org. Chem., v.24 p.2070–2071, 1959. 
 
GRUETTER, C. A.; KADOWITZ, P. J.; IGNARRO, L. J. Methylene blue inhibits 
coronary arterial relaxation and guanylatecyclase activation by nitroglycerin, sodium 
nitrite, and amyl nitrite. Can. J. Physiol. Pharmacol., v.59, p150–156, 1981. 

GURNEY, A. M. Mechanisms of drug-induced vasodilatation. J Pharm Pharmacol., 
v.46, p242–251, 1994. 

INTERAMINENSE, L. F.; JUCÁ, D. M.; MAGALHÃES, P. J.; LEAL-CARDOSO, J.  H.; 
DUARTE, G. P.; LAHLOU, S. Pharmacological evidence of calcium channel 
blockade by essential oil of Ocimum gratissimum and its main constituent, eugenol, 
in isolated aortic rings from DOCA-salt hypertensive rats. Fundam  Clin Pharmacol.,  
v.21, p.497–506, 2007. 



94 

 

INTERAMINENSE, L. F.; DE SIQUEIRA, R. J.; XAVIER, F. E.; DUARTE, G. P.; 
MAGALHÃES, P. J.; DA SILVA, J. K.; MAIA, J. G.; SOUSA, P. J.; LEAL-CARDOSO, 
J. H.; LAHLOU, S.  Cardiovascular effects of 1-nitro-2-phenylethane, the main 
constituent of the essential oil of Aniba canelilla, in spontaneously hypertensive rats. 
Fundam Clin Pharmacol., v.25, p.661-9, 2011. 

 

ISLAM, M. O.; YOSHIDA, Y.; KOGA, T.; KOJIMA, M.; KANGAWA, K.; IMAI, S. 
Isolation and characterization of vascular smooth muscle inositol 1,4,5,-trisphosphate 
receptor. Biochem. J., v.316, p.295–302, 1996. 

JE, H. D.; SOHN, U. D. Inhibitory Effect of Genistein on Agonist-Induced Modulation 
of Vascular Contractility. Mol. Cells, v.27 p.191-198, 2009.  

JUERGENS, U. R.; STÖBER, M.; VETTER, H. The anti-inflammatory activity of L-
menthol compared to mint oil in human monocytes in vitro: a novel perspective for its 
therapeutic use in inflammatory diseases. Eur J Med Res., v.16, p.539-45, 1998.  

KARAKI, H.; WEISS, G. B. Calcium release in smooth muscle. Life Sci., v.42, 
p.111–122, 1988. 

KRUMRINE, J.; RAUBACHER, F.; BROOIJIMANS, N.; KUNTZ, I. Principles and 
methods of docking and ligand design. In: Structural Bioinformatics. New Jersey, 
USA: Phipipe E. Bourne & Helge Weissig, Wiley-Liss Inc., 2003. 

LAHLOU, S.; LEAL-CARDOSO, J. H.; MAGALHÃES, P. J. C. Essential oil of Croton 
nepetaefolius decreases blood pressure through na action upon vascular smooth 
muscle: studies in DOCA-salt hypertensive rats. Planta Medica, v.66, p.138-43, 
2000. 
 
LAHLOU, S.; LEAL-CARDOSO, J. H.; MAGALHÃES, P. J. C.; COELHO-DE-SOUZA, 
A. N.; PINTO-DUARTE, G. I. B. Cardiovascular effects of the essential oil of Croton 
nepetaefolius in rats: role of the autonomic nervous system. Planta Medica, v.65, 
p.553-7, 1999. 
 
LAHLOU, S.; MAGALHÃES, P. J. C.; SIQUEIRA, R. J. B.; FIGUEIREDO, A. F.; 
INTERAMINENSE, L. F. L.; MAIA, J. G. S.; SOUSA, P. J. C. Cardiovascular effects 
of the essential oil of Aniba canelilla bark in normotensive rats. J. Cardiovasc. 
Pharmacol., v.46, p.412–421, 2005. 
 
LEITE, A. M. C.; QUISEN, R. C.; SAMPAIO, P. de T. B. Pau-rosa (Aniba 
rosaeodora Ducke) Lauraceae): informações sobre o sistema de plantio e o 
manejo sustentável da espécie. Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2001. 20 
p. (Embrapa Amazônia Ocidental. Documentos, 13). 
 
LIMA, A. B. Avaliação toxicológica, antinociceptiva e antiinflamatória do 1-nitro-
2-feniletano, principal constituinte do óleo essencial de Aniba canelilla. 
Dissertação(mestrado). -- Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, 
Universidade Federal do Pará, Belém, 2008. 
 



95 

 

MA, X.; SAYED, N.; BEUVE, A.; AKKER, F. V. D. NO and CO differentially activate 
soluble guanylyl cyclase via a heme pivot-bend mechanism. EMBO J., v.26,  p.578-
588, 2007. 

 
MAGALHÃES, P. J. C.; CRIDDLE, D. N.; TAVARES, R. A; MELO, E. M.; MOTA, T. 
L.; LEAL-CARDOSO, J. H. Intestinal myorelaxant and anti-spasmodic effects of the 
essential oil of Croton nepetaefolius and its constituents cineole, methyl-eugenol and 
terpineol. Phytother. Res., v.12, p.1-6, 1998. 

 
 

MAGALHÃES, P. J. C.; LAHLOU, S.; SANTOS, M. A. V.; PRADINES, T. L.; LEAL-
CARDOSO, J. H. Myorelaxant effects of the essential oil of Croton nepetaefolius on 
the contractile activity of the guinea-pig tracheal smooth muscle. Planta Medica, 
v.69, p.874-877, 2003. 
 
MAGALHÃES, P. J. C.; LAHLOU, S.; JUCÁ, D. M.; COELHO-DE-SOUZA, L. N.; 
FROTA, P. T. T.; COSTA, A. M. G.; LEAL-CARDOSO, J. H. Vasorelaxation induced 
by the essential oil of Croton nepetaefolius and its constituents in rat aorta are 
partially mediated by the endothelium. Fundam. & Clin. Pharmacol.,  v.22, p.161-
169, 2008.  
 
MAGANHI, S. H. Telurooxetanas: estudos cristalográficos, modelagem 
molecular e cálculos de docking para aplicação biológica. Dissertação 
(mestrado). -- Programa de Pós-Graduação em Química, Universidade Federal de 
São Carlos, Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, São Carlos,SP, 2009. 
 
MAIA, J. G.; ZOGHBI, M. G.; ANDRADE, E. H. Plantas aromáticas na Amazônia e 
seus óleos essenciais. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2001. Série 
Adolpho Ducke 186. 
 
MAIA, J. G.; SOUSA, P. J.; FONTES JÚNIOR, E. A.; SANTOS, A. M. S. Volatile 
compounds and antispasmodic activity of the stem bark oil of Aniba canelilla. In: XII 
Congresso Ítalo-latinoamericano de Etnomedicina, 12, 2003,Rio de Janeiro, RJ. 
Anais...Rio de Janeiro,  2003. 
 
MARQUES, C. A. Importância econômica da família Lauraceae. Lindl. Florest e 
ambiente, v.8, p.195-206, 2001. 
 
MERGIA, E.; FRIEBE, A.; DANGEL, O.; RUSSWURM, M.; KOESLING, D. Spare 
guanylyl cyclase NO receptors ensure high NO sensitivity in the vascular system. J. 
Clin. Invest., v.116, p.1731-1737, 2006. 

MONCADA, S.; HIGGS, E. A. Nitric oxide and the vascular endothelium. Handb Exp 
Pharmacol., v.176, p.213-54, 2006. 
 
MORRIS, G. M.; GOODSELL, D. S.; HALLIDAY, R. S.; HUEY, R.; HART, W. E.; 
BELEW, R. K.; OLSON, A. J. Automated Docking Using a Lamarckian Genetic 
Algorithm and and Empirical Binding Free Energy Function. J Comput Chem., v.19, 
p.1639–1662, 1998. 



96 

 

MURAD, F. Cyclic GMP: Synthesis, Metabolism, and Function. Pharmacology, 
United Kingdom:  Academic press inc., 1994. V. 26. 

NAKAMURA, C. V.; NAKAMURA, T. U.; BANDO, E.; MELO, A. F. N.; CORTEZ, D. A. 
G.; DIAS FILHO, B. P. Antibacterial activity of ocimum gratissimum l. essential oil. 
Mem. Inst. Oswaldo Cruz, v.94, p.675-678, 1999. 
 
 
NOQUEIRA, M. A.; MADRERO, Y.; IVORRA, M. D.; D’OCON, P. Characterization of 
two different Ca2+ entry pathways dependent on depletion of internal Ca2+ pools in rat 
aorta. Naunyn-Schmiedeberg'sArch  Pharmacol., v.357, p.92-99, 1998. 
 
ORGANIZATION OF ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT(OECD). 
In.: The Revised Up-and-Down Procedure: A Test Method for Determining the 
Acute Oral Toxicity of  Chemicals. NIH Publication., 2001. Nº 02-4501, p. I-4. CD-
ROM 1-2. 
 
OGER, J. M.; RICHOMME, P.; GUINAUDEAU, H.; BOUCHARA, J. P.; FOURNET, A. 
Aniba canelilla (H.B.K.) Mez essential oil: analysis of chemical constituents, 
fungistatic properties. J. Essent. Oil Res., v.6, p.493–497, 1994. 
 
PAREKH, A. B.; PUTNEY, J. W. JR. Store-operated calcium channels. Physiol.  
Rev., v. 85, p.757-810, 2005. 
 
PARK, K. E.; SOHN, J. T.; JEONG, Y. S.; SUNG, H. J.; SHIN, W.; LEE, H. K.; 
CHUNG, Y. K. Inhibitory effect of fentanyl on phenylephrine-induced contraction of 
the rat aorta. Yonsei Med. J., v.50, p.414-421, 2009. 
 
PEIXOTO-NEVES, D.; SILVA-ALVES, K. S.; GOMES, D. M.; LIMA, F. C.; LAHLOU, 
S.; MAGALHÃES, P. J.; CECCATTO, V. M.; COELHO-DE-SOUZA, A. N.; LEAL-
CARDOSO, J. H. Vasorelaxant effects of the monoterpenic phenol isomers, 
carvacrol and thymol, on rat isolated aorta. Fundam. Clin. Pharmacol., v.24, p.341-
50, 2009. 
 
POTTER, L. R. Guanylyl cyclase structure, function and regulation. Cellular 
Signalling, v. 23, p.1921-1926, 2011. 
 
PRIVIERO, F .B. M.; BARACAT, J. S.; TEIXEIRA, C. E.; CLAUDINO, M. A.; DE 
NUCCI, G.; ANTUNES, E. Mechanisms underlying relaxation of rabbit aorta by BAY 
41-2272, a nitric oxide independent soluble guanylate cyclase activator. Clin and 
Exp Pharmacol and Physiol., v.32, p.728–734, 2005. 
 
PRIVIERO, F .B. M.; WEBB, R. C. Heme-dependent and independent soluble 
guanylate cyclase activators and vasodilation. J Cardiovasc Pharmacol., v.56, p. 
229-233, 2010.  
 
PUETZ, S.; LUBOMIROV, L. T.; PFITZER, G. Regulation of smooth muscle 
contraction by small GTPases. Physiology, v.24, p.342-356, 2009. 

PUTNEY, J. W. Capacitative calcium-entry revisited. Cell Calcium, v.11, p.611-634, 
1990. 



97 

 

 
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITER, J. M.; MOORE, P. K. Farmacologia. 5. ed., Rio 
de Janeiro: Ed. Elsevier, 2007. 
 
SANTOS, F. A.; RAO, V. S. N. Antiinflamatory and antinociceptive effects of 1,8-
cineol a terpenoid oxide present in many plant essencial oils. Phytother. Res., v.14, 
p.240-244, 2000. 
 

SANNER, M. F.; DUNCAN, B. S.; CARRILLO, C. J.; OLSON, A. J. Integrating 
computation and visualization for biomolecular analysis: an example using python 
and AVS. Pac Symp Biocomput, p.401–412, 1999. 

SARAIVA, K. L. A. Avaliação dos efeitos do inibidor de fosfodiesterase-5 
(sildenafil) sobre células de leydig e espermatozóides de camundongos. Tese 
(doutorado). -- Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, Centro de 
Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2010. 

SATAKE, N.; SHIBATA, M.; SHIBATA, IS. The inhibitory effects of iberiotoxin and 4-
aminopyridine on the relaxation induced by flu- and fl2-adrenoceptor activation in rat 
aortic rings. British J of Phamacol., v.119, p.505-510, 1996. 

SAVINEAU, J. P.; FUENTE, P. G.; MARTHAN, R. Effect of vascular smooth muscle 
relaxants on the protein kinase C-mediated contraction in the rat pulmonary artery. 
Eur J Pharmacol., v.249, p.191-198, 1993. 
 
SIANI, A. C.; SAMPAIO, A. L. F.; SOUSA, M. C.; HENRIQUES, M. G. O.; RAMOS, 
M. F. S. Óleos essenciais. Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento, v.16, p.38-
43, 2002. 
 
SILVA, J. K. R.; SOUSA, P. J. C.; ANDRADE, E. H. A.; MAIA, J. G. S. Antioxidant 
capacity and cytotoxicity of essential oil and methanol extract of Aniba canelilla 
(H.B.K.) Mez. J. Agric. Food Chem., v.55, p.9422–9426, 2007. 
 
SILVA, A. S.; ZANESCO, A. Exercício físico, receptores ß-adrenérgicos e resposta 
vascular.  J Vasc Bras., v.9, p.47-56, 2010. 
 
SKIKER, M.; MEKHFI, H.; AZIZ, M.; HALOUI, B.; LAHLOU, S.; LEGSSYER, A.; 
BNOUHAM, M.; ZIYYAT, A. Artemisia herba-alba Asso relaxes the rat aorta through 
activation of NO/cGMP pathway and KATP channels. J. Smooth Muscle Res., v.46, 
p.165-174, 2010. 
 
SIMÕES, C. M. O. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5. ed. rev. e ampl. 
Florianópolis.: Ed. da UFSC, 2004. 
 
SOMLYO, A. V.; SOMLYO, A. P. Electromechanical and pharmacomechanical 
coupling in vascular smooth muscle. J Pharmacol Exp Ther., v.159, p.129-45, 1968. 
 
TAVEIRA, F. S. N.; LIMA, W. N.; ANDRADE, E. H. A.; MAIA, J. G. S. Seasonal 
essential oil variation of Aniba canelilla. Biochem. Syst. Ecol., v.31, p.69–75, 2003. 



98 

 

 
TIEMAN, D.; TAYLOR, M.; SCHAUER, N.; FERNIE, A. R.; HANSON, A.D.; KLEE, H. 
J. Tomato aromatic amino acid decarboxylases participate in synthesis of the flavor 
volatiles 2-phenylethanol and 2-phenylacetaldehyde. Plant Biology, v.103, p.8287–
8292, 2006. 

VITTI, M. A. S.; BRITO, J. O. Óleo Essencial de Eucalipto. Documentos Florestais, 
v.17, p.1-26, 2003. 
 
 
WEBB, R. C. Smooth muscle contraction and relaxation. Adv. Physiol. Educ., v.27, 
p.201-206, 2003.  
 
WEDEL, B.; HUMBERT P.; HARTENECK, C.; FOERSTER, J.; MALKEWITZ, J.; 
BÖHME, E.; SCHULTZ, G.; KOESLING, D. Mutation of His-105 in the β1 subunit 
yields a nitric oxide-insensitive form of soluble guanylyl cyclase. Proc. Natl. Acad. 
Sci., v.91, p.2592-2596, 1994. 
 
WRAY, S.; BURDYGA, T. Sarcoplasmic Reticulum Function in Smooth Muscle. 
Physiol Rev., v.90, p.113-178, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 



100 

 

ANEXO 
ANEXO 1 – Declaração da Comissão de Ética em Pesquisa Animal (CEPA) da 

Universidade Federal do Ceará. 

 

 


