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Resumo 

RESUMO 

 

MONTEIRO, A. S. N. Efeito do diterpeno Manool sobre a função vascular de ratos 

normotensos e hipertensos. 2016. 67 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Nos últimos anos, 

estudos demonstraram o efeito cardiovascular de diversos metabólitos originados de 

várias espécies de plantas. O diterpeno é um exemplo, o qual age por meio de diversos 

mecanismos farmacológicos. Sabendo que o Manool pertence a esta classe de 

compostos, isso o torna uma substância com potencial uso no tratamento da HAS, 

motivo pelo qual se propôs o desenvolvimento deste trabalho. Objetivos:  1) Avaliar in 

vivo o possível efeito vasodilatador de diferentes doses do Manool e o efeito sobre os 

níveis plasmáticos de óxido nítrico (NO), em animais normotensos e hipertensos e; 2) 

Verificar in vitro os mecanismos endoteliais envolvidos na resposta de relaxamento, 

em anéis de aorta de ratos. Material e métodos: Os animais foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos: hipertenso e normotenso. Os animais do grupo 

hipertenso foram submetidos ao procedimento cirúrgico 2R1C para indução de 

hipertensão, enquanto os animais do grupo normotenso foram sham-operados. A 

pressão arterial (PA) não-invasiva, foi mensurada utilizando-se um manguito, 

conectado a um sensor para registro de PA, colocado em torno da cauda do animal. 

Para identificar os efeitos in vivo do composto, três doses do composto foram 

aplicadas nos animais, a monitorização invasiva da PA foi realizada por meio do MP 

System 100 A. Para a medida do óxido nítrico (NO) plasmático, foi utilizada a técnica de 

quimiluminescência NO/ozônio (O3). Com intuito de observar os mecanismos 

envolvidos no relaxamento induzido pelo composto, curvas concentração-resposta 

para o Manool, foram obtidas em anéis de aorta com e sem endotélio, na presença e 

ausência de L-NAME e ODQ. Resultados: Os resultados sobre a ΔPAS mostrou que o 

Manool, promoveu redução da PAS tanto em normotensos quanto hipertensos. Os 

resultados das curvas dose-resposta mostraram que o manool promoveu relaxamento 
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dependente do endotélio e este foi inibido na presença de L-NAME e ODQ. Não foi 

observado diferença na dosagem de NOx. Conclusão: Em resposta aos objetivos 

propostos para a presente investigação pode-se concluir que o Manool é uma droga 

hipotensora, possivelmente dependente em grande parte da função endotelial via 

NO/cGMP.  

 

Palavras chave: Diterpeno, Manool, Hipertensão arterial, Reatividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

ABSTRACT 

 

MONTEIRO, A. S. N. The effect of diterpene Manool on vascular function of 

normotensive and hypertensive rats. 2016. 67 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

Introduction: Systemic hypertension (SH) is a multifactorial clinical condition 

characterized by high and sustained levels of blood pressure. In recent years, studies 

have demonstrated the cardiovascular effect of various metabolites derived from 

many plant species. The diterpene is an example, which acts through different 

pharmacological mechanisms. The Manool belongs to this class of compounds, that 

makes a substance with potential use in the treatment of SH, which let us to propose 

the development of this work. Objectives: 1) To evaluate in vivo the possible 

vasodilator effect of different doses of Manool and the effect on the plasma levels of 

nitric oxide (NO) in normotensive and hypertensive animals; 2) Evaluate in vitro 

endothelial mechanisms involved in the relaxation response in rat aortic rings. 

Material and methods: The animals were randomly divided in two groups: 

normotensive and hypertensive. The animals of the hypertensive group underwent the 

surgical procedure 2K1C for hypertension induction, while the animals of the 

normotensive group were sham-operated. The blood pressure (BP) non-invasive, was 

measured using a cuff, connected to a sensor for registration BP, placed around the 

animal's tail. To identify the in vivo effects of the compound, three doses of the 

compound were applied in animals, invasive BP monitoring was performed using the 

System MP 100 A. For the measurement of NO plasma, we used the technique of 

chemiluminescence NO/ozone (O3). In order to observe the mechanisms involved in 

the relaxation induced by compound concentration-response curves for Manool were 

obtained in the aorta rings with and without endothelium in the presence and absence 

of L-NAME and ODQ. Results: The results on variation of systolic blood pressure (ΔSBP) 

showed that Manool, decreases the SBP in both normotensive as hypertensive. The 

results of the dose-response curves showed that the Manool promoted endothelium 

dependent relaxation and this was inhibited in the presence of L-NAME and ODQ. 

There was no difference in NOx dosage. Conclusion: In response to the proposed 
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objectives for the present investigation may conclude that the Manool is a hypotensive 

drug, possibly dependent in large part on endothelial function NO / cGMP pathway. 

 

Keywords: Diterpene, Manool, Hypertension, Reactivity. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial [1]. 

Frequentemente é associada a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo 

(coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com 

consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais [21]. 

 No Brasil são cerca de 17 milhões de portadores de HAS, 35% da população de 

40 anos ou mais. E esse número é crescente; seu aparecimento está cada vez mais 

precoce e estima-se que cerca de 4% das crianças e adolescentes também sejam 

portadores [2]. 

 O controle da circulação depende de diferentes sistemas controladores que 

garantem, a todo momento, ajustes apropriados da frequência e da contratilidade 

cardíacas, e do estado contrátil dos vasos de capacitância e de resistência [8]. A pressão 

arterial pode ser controlada essencialmente por dois tipos de mecanismos: regulação 

neural, que é feita primariamente pelo sistema nervoso autônomo (associado aos 

barorreceptores e quimiorreceptores) e a regulação humoral, que é feita por uma 

variedade de substâncias liberadas por distintos tipos celulares, como as células 

endoteliais e as células justaglomerulares [64,6]. 

 Os barorreceptores aórticos e carotídeos, podem ser estimulados pelo 

aumento da pressão arterial, consequentemente, desencadeia de maneira reflexa uma 

inibição da descarga simpática, enquanto que uma queda produz o efeito contrário. Já 

os quimiorreceptores (localizados na aorta e carótida), respondem a estímulos 

químicos de pressão parcial de oxigênio, pressão parcial de dióxido de carbono e pH, 

sendo extremamente importantes em estados de anoxia e/ou hipóxia [8,63,64]. 

 O controle humoral é feito por diversos tipos celulares. As células 

justaglomerulares presentes nos rins, compõem o sistema renina angiotensina 

aldosterona (SRAA), a qual desempenha fundamental papel não só na regulação da 

pressão arterial, como também no equilíbrio eletrolítico [3,8,7,25,30,33,64]. 

 As células endoteliais, possuem importante papel no controle do tônus 

cardiovascular, regulando as seguintes funções: vasomotricidade, permeabilidade 

vascular, metabolismo de substâncias endógenas e exógenas, e a atividade plaquetária 
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e leucocitária.  

 Em destaque, o óxido nítrico (NO) produzido pelas células endoteliais, 

desempenha um papel de grande relevância no controle cardiovascular, tanto no 

controle da resistência periférica vascular como na agregação plaquetária. O NO é um 

vasodilatador potente, e seu papel no controle da pressão arterial é de extremo valor. 

Além disso, por inibir a agregação plaquetária, impede a formação de trombos e, 

conseqüentemente, previne os processos de trombose e doenças atero-trombóticas 
[27,29,6,64,65]. 

 O principal objetivo do tratamento da hipertensão arterial é a redução da 

morbidade e da mortalidade cardiovasculares [9]. Assim, os anti-hipertensivos devem 

não só reduzir a pressão arterial, mas também os eventos cardiovasculares fatais e 

não-fatais, e, se possível, a taxa de mortalidade [10]. 

 As evidências de estudos com desfechos clinicamente relevantes, demonstram 

redução de morbidade e mortalidade em tratamentos com diuréticos, 

betabloqueadores, inibidores da enzima conversora da angiotensina (iECA), 

bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina (BRA II) e com antagonistas dos canais 

de cálcio (ACC), embora em sua maioria, utilizem associação de anti-hipertensivos [1]. 

 A preocupação da indústria farmacêutica, diante dos produtos quirais, 

intensificou-se após os graves efeitos causados por drogas como a talidomida. Haja 

visto que a maioria dos fármacos prescritos em doenças cardiovasculares, são 

formulados e comercializados sob a forma racêmica, embora, para alguns deles, já 

tenha sido demonstrado que os efeitos farmacológicos e/ou tóxicos estejam 

relacionados apenas a um dos enantiômeros [13,66]. 

 Diante disso, uma atenção especial quanto a quiralidade dos compostos 

terapêuticos, é muito importante do ponto de vista farmacológico, farmacocinético, 

toxicológico e nos órgãos fiscais de controle de qualidade de medicamentos [66]. 

 Dessa forma, sabendo do acúmulo de substâncias enantiomericamente puras, 

pelas plantas, e de estruturas moleculares complexas, praticamente impossíveis de 

serem obtidas por um processo sintético de custo racional, a indústria farmacêutica 

passou a reativar o seu interesse por medicamentos de origem vegetal [13]. 

 A própria Organização Mundial da Saúde (OMS), reconhece o conhecimento 

tradicional sobre produtos da biodiversidade, como sendo um importante 
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instrumento, no desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos para o combate 

de doenças que assolam as populações dos países em desenvolvimento [14]. 

 A opção de conduzir pesquisas, a partir da indicação de plantas utilizadas por 

comunidades, encurta o percurso do desenvolvimento de uma nova droga, já que os 

pesquisadores dispõem, antes mesmo de iniciarem os estudos científicos, de uma 

indicação de qual atividade biológica esta droga poderia apresentar [12]. 

 Diterpenos, em particular, estão entre os principais compostos com ligação às 

propriedades cardiovasculares, tais como: vasorelaxante, inotrópica, diurética e 

atividade hipotensora [16]. 

 A ação vascular exercida por esses compostos parece envolver múltiplos 

mecanismos, como endotélio dependente e endotélio independente, aumento de 

prostaciclinas e bloqueio de canais de cálcio dependentes de voltagem [16]. 

 Sabendo que o Manool (MN) pertence à classe dos compostos Diterpenos, do 

tipo labdanos, e que diversos outros compostos da classe, estruturalmente semelhante 

ao MN, apresentaram importante ação hipotensora e anti-hipertensiva, torna-o uma 

substância com potencial uso no tratamento da HAS. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 Hipertensão arterial sistêmica 

 

 A HAS é a mais frequente das doenças cardiovasculares, associada a baixas 

taxas de controle [1,2]. Apresenta custos médicos e socioeconômicos elevados, 

decorrentes principalmente das suas complicações, tais como: doença 

cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, insuficiência renal 

crônica e doença vascular de extremidades [21].  Considerada um dos principais fatores 

de risco (FR) modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde pública 
[1,23,26]. 

 Dessa forma, a HAS caracteriza-se como uma das causas de maior redução da 

qualidade e expectativa de vida dos indivíduos [19,20]. 

 A mortalidade por doença cardiovascular (DCV) aumenta progressivamente 

com a elevação da pressão arterial (PA) a partir de 115/75 mmHg de forma linear, 

contínua e independente [1]. 

 Mundialmente ocorrem 7,5 milhões de mortes (13% do total) atribuíveis a 

doenças associadas à HAS [4]. No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis 

por 33% dos óbitos com causas conhecidas. Além disso, essas doenças foram a 

primeira causa de hospitalização no setor público, entre 1996 e 1999, e responderam 

por 17% das internações de pessoas com idade entre 40 e 59 anos, e 29% daquelas 

com 60 ou mais anos [20]. 

 A dificuldade quanto ao estudo da HAS se deve ao fato desta doença possuir 

etiologia heterogênea e multifatorial [22]. Dentre os fatores de risco para o 

desenvolvimento da HAS pode-se citar: idade, gênero, etnia, obesidade, sedentarismo, 

ingestão de álcool e sal, além de fatores socioeconômicos e ambientais [21,22]. Também 

pode ser classificada em primária ou essencial e secundária [1]. 
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2.2 Drogas anti-hipertensivas 

 

 O objetivo primordial do tratamento da HAS é a redução da morbidade e da 

mortalidade cardiovascular do paciente hipertenso, aumentadas em decorrência dos 

altos níveis tensionais e de outros fatores agravantes [2]. Assim, os anti-hipertensivos 

devem não só reduzir a pressão arterial, mas também os eventos cardiovasculares 

fatais e não-fatais [21]. 

 Os agentes anti-hipertensivos exercem sua ação terapêutica através de 

distintos mecanismos que interferem na fisiopatologia da HAS. Basicamente, podem 

ser catalogados em cinco classes: diuréticos, agonistas e antagonistas adrenérgicos, 

vasodilatadores diretos, antagonistas ou bloqueadores de canais para Ca+2, inibidores 

direto da renina, antagonistas de receptor de angiontensina II (ARAIIs) e iECA [1,21]. 

 

2.2.1 Diuréticos 

 

 O mecanismo anti-hipertensivo dos diuréticos está relacionado, numa primeira 

fase, à depleção de volume e, em um segundo momento, à redução da resistência 

vascular periférica decorrente de mecanismos diversos [34]. São eficazes no tratamento 

da HAS, tendo sido comprovada sua eficácia na redução da morbidade e da 

mortalidade cardiovasculares [21]. 

 São muito utilizados devido à sua eficácia, baixo custo e poucos efeitos 

colaterais [35]. 

 Diuréticos podem ser divididos em quatro grandes grupos de acordo com o seu 

principal local de ação no túbulo renal: túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e 

túbulo coletor [35]. 

 Os tiazídicos e similares, em baixas doses, são preferidos como anti-

hipertensivos. Já os diuréticos de alça são reservados para situação de HAS associada à 

insuficiência renal e cardíaca com retenção de volume. Os poupadores de potássio 

apresentam pequena eficácia diurética, mas, quando associados aos tiazídicos e aos 

diuréticos de alça, são úteis na prevenção e no tratamento de hipopotassemia. Porém, 

seu uso em pacientes com redução da função renal poderá acarretar em 

hiperpotassemia [1]. 
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 Sendo uma característica comum a todos os diuréticos, a ação natriurética, que 

leva à diminuição do Na+ corporal total [35]. 

 

2.2.2 Antagonistas adrenérgicos 

 

 Esta classe de medicamentos é dividida em três grupos, de acordo com o seu 

local de ação: central, alfa-1-antagonista e beta antagonista [21]. 

 Os fármacos de ação central, atuam estimulando os receptores alfa-2 

adrenérgicos pré-sinápticos no sistema nervoso central, reduzindo o tônus simpático. 

Úteis em associação com medicamentos de outros grupos, particularmente quando há 

evidência de hiperatividade simpática [1]. 

 Já os medicamentos alfa-1-antagonista, possuem baixa eficácia como 

monoterapia, devendo ser utilizados em associação com outros anti-hipertensivos [34]. 

 Por último, os beta antagonistas possuem mecanismo anti-hipertensivo a qual 

envolve diminuição inicial do débito cardíaco, redução da secreção de renina, 

readaptação dos barorreceptores, além da redução das catecolaminas nas sinapses 

nervosas [21]. 

 

2.2.3 Vasodilatadores diretos 

 

 Atuam sobre a musculatura da parede vascular, gerando relaxamento muscular 

com consequente vasodilatação e redução da resistência vascular periférica [1]. 

 Por induzir vasodilatação arterial direta, acabam promovendo retenção hídrica 

e taquicardia reflexa, o que gera contraindicação de seu uso como monoterapia [21]. 

 

2.2.4 Bloqueadores dos canais para Ca+2 

 

 Esse grupo é dividido em três subgrupos, com características químicas e 

farmacológicas diferentes: fenilalquilaminas, benzotiazepinas e diidropiridinas [1,21]. 

 Apesar da subdivisão do grupo, possuem o mecanismo final comum: redução 

da resistência vascular periférica, por diminuição da concentração de cálcio nas células 

musculares lisas vasculares [34,35]. São eficazes em reduzir tanto a pressão sistólica 
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quanto a diastólica[35]. 

 

2.2.5 Inibidores direto da renina 

 

 Os fármacos inibidores diretos da renina, possuem grande afinidade pela 

renina, impedindo-a de clivar o angiotensinogênio, promovendo então um bloqueio 

mais completo do SRAA. Isso decorre do fato, de a renina ser limitante da velocidade 

de reação e ter grande especificidade pelo seu substrato, o angiotensinogênio [36]. 

 O bloqueio direto, logo no início da ativação do SRAA, diminui a probabilidade 

de efeitos colaterais. Além disso, não alteram o metabolismo das cininas e não devem 

causar tosse ou edema angioneurótico como os iECAs [36]. 

 Estudos de eficácia anti-hipertensiva comprovam sua capacidade, em 

monoterapia, de redução da pressão arterial de intensidade semelhante aos demais 

anti-hipertensivos [1]. 

 

2.2.6 Antagonistas do receptor de Ang II 

 

 Os ARA II são uma nova classe de anti-hipertensivos, que atuam bloqueando o 

SRAA, por antagonizar seletivamente os receptores de Ang II, subtipo AT1 [1,37,31]. 

Inibindo seletivamente tais receptores, evitam a interferência em respostas 

fisiológicas, resultantes da estimulação crônica de receptores AT2 (e outros) que, entre 

diversas respostas, poderiam resultar em aumento de renina ou liberação de 

angiotensina [5]. 

 No tratamento da HAS, especialmente em populações de alto risco 

cardiovascular ou com comorbidades, proporcionam redução da morbidade e 

mortalidade cardiovascular [21]. 

 Estudos comprovam seu efeito benéfico em situações de insuficiência cardíaca 

congestiva, além de serem úteis na prevenção do acidente vascular cerebral. Também 

possuem efeito nefroprotetor no paciente com diabetes melito tipo 2 com nefropatia 

estabelecida e incipiente [1]. 
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2.2.7 Inibidores de ECA 

 

 O mecanismo de ação dessas substâncias, é fundamentalmente dependente da 

inibição da enzima conversora, bloqueando a transformação da Ang I em Ang II no 

sangue e nos tecidos, embora outros fatores possam estar envolvidos neste 

mecanismo de ação [34,38]. Dessa forma, são particularmente efetivos no tratamento da 

HAS de pacientes hiperreninêmicos [5]. 

 São eficazes no tratamento da HAS, reduzindo a morbidade e a mortalidade 

cardiovasculares nos hipertensos. Também são úteis em pacientes com insuficiência 

cardíaca, infarto agudo do miocárdio (em especial, quando apresentam baixa fração de 

ejeção), quadro de alto risco para doença aterosclerótica, além de serem benéficos 

quanto a prevenção secundária do acidente vascular encefálico [1]. 

 

2.3 Modelos experimentais de hipertensão 

 

 Pesquisadores se mantém em uma busca extenuante, por um modelo 

experimental, que possa melhor caracterizar uma doença tão importante para o ser 

humano como a HAS [39]. O que torna essa busca ainda mais intensa, é saber que se 

origina de diversos fatores [41,1]. 

 Dessa forma, é justamente a origem multifatorial que fez com que ao longo do 

tempo, fossem propostos os mais diversos modelos experimentais de HAS, cada um 

deles envolvendo um ou mais mecanismos, contribuindo para a montagem do 

“quebra-cabeça” que é esta condição clínica [39]. 

 O primeiro modelo animal de HAS foi desenvolvido quando Harry Goldblatt 

implantou um clipe de prata na artéria renal de um cão, e produziu uma forma 

secundária de hipertensão, iniciando assim, o desenvolvimento de uma ampla 

variedade de modelos para o estudo da HAS [24,43,39]. Desde então, diversos modelos 

experimentais de HAS, baseados na redução do fluxo sanguíneo renal, têm sido criados 

em várias espécies animais, recebendo o nome genérico de modelos de hipertensão de 

Goldblatt [39]. 

 Para a produção experimental de hipertensão no rato, vários métodos foram 

empregados, como as várias técnicas de Goldblatt: Goldblatt I (GI): 1 rim - 1 clipe 
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(1R1C) caracterizada pela constrição da artéria renal esquerda e nefrectomia 

contralateral; Goldblatt II (GII): 2 rins -1 clipe (2R1C), ambos os rins permanecem 

intactos, mas há constricção da artéria renal de um deles; Goldblatt III (GIII): 2 rins - 2 

clipes (2R2C), com redução dos diâmetros de ambas artérias renais [42,32]. 

 O mecanismo básico de hipertensão, é diferente em cada um dos modelos 

desenvolvidos por Goldblatt [42,44]. No modelo 1R1C, o mecanismo é a expansão de 

volume corporal com aumento da pressão circulatória média, volume sangüíneo e 

rendimento cardíaco [42]. Já no modelo 2R1C, a ativação do SRAA desempenha papel 

essencial na gênese da HAS, da hipertrofia e fibrose intersticial miocárdica, bem como 

da remodelação vascular [40]. 

 No rato com hipertensão 2R1C, a atividade de renina plasmática um mês após a 

constrição da artéria renal apresenta-se elevada. A concentração de renina no rim, 

cuja artéria está parcialmente ocluída, é 3 a 4 vezes maior que o normal dentro de uma 

semana, enquanto no rim contralateral (não ocluído) os níveis de renina são quase 

indetectáveis [39].  

 Tanto a redução da pressão de perfusão, quanto a redução do fluxo sanguíneo 

renal, impostos pela constrição da artéria renal são, certamente, o estímulo para o 

aumento da produção de renina no rim isquêmico. O desenvolvimento da hipertensão, 

com consequente aumento da pressão de perfusão e do fluxo sanguíneo renal, bem 

como o aumento de renina circulante, explica a depleção de renina do rim normal [39]. 

 Utilizando o modelo 2R1C, a lesão final do órgão alvo, depende em parte da 

técnica de clipagem da artéria renal e, particularmente, depende do tamanho do clipe, 

e da idade no animal no momento deste procedimento. Como consequência, a 

hipertrofia cardíaca pode variar entre 25% à 50%. A ocorrência de insuficiência 

cardíaca crônica não tem sido descrita, já a falência renal raramente se apresenta, 

porém, mudanças menores no rim intacto tem sido relatados [43]. 

 

2.4 Produtos naturais  
 
 A natureza, de maneira geral, tem produzido a maioria das substâncias 

orgânicas conhecidas. No entanto, é o Reino Vegetal, que tem contribuído de forma 
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realmente significativa, para o fornecimento de substâncias úteis ao tratamento de 

doenças que acometem a humanidade. A grande variedade e complexidade de 

metabólitos especiais, biossintetizados pelas plantas, teriam se formado e evoluído, 

como mecanismo de defesa desses vegetais às condições ambientais ricas em 

microrganismos, insetos, animais e também às condições de adaptação e regulação 

[46,13]. 

 Os produtos naturais pertencem a cinco grandes classes químicas: carboidratos, 

lipídeos, compostos nitrogenados (aminoácidos, peptídeos, proteínas e glicosídeos 

cianogênicos e alcalóides) , terpenóides e fenilpropanóides [11]. 

 Neste contexto, os produtos naturais vêm recuperando espaço e importância 

na indústria farmacêutica, seja per-se, seja como fonte inspiradora de novos padrões 

moleculares bioativos. Tanto que atualmente, metade dos 25 medicamentos mais 

vendidos no mundo, tem sua origem em produtos naturais de plantas (incluindo os 

fungos), assim, as companhias farmacêuticas, da mesma maneira que os herboristas, 

dependem parcialmente da natureza para produzir as drogas comercializadas em 

farmácias [47,11]. 

 Em âmbito cardiovascular, drogas sintéticas tais como captopril, ou teprotida 

(nanopéptido isolado a partir do veneno de Bothrops jararacussu, a qual possui 

atividade inibitória da ECA), são utilizadas como drogas de primeira linha, tanto no 

tratamento da HAS primária quanto secundária. Porém, o custo crescente destas e de 

outras drogas anti-hipertensivas importadas, estimula a avaliação de novos produtos 

com uma fonte de substâncias mais baratas [48].  

 Em recente estudo, a qual foi avaliado e comparado o efeito do ácido 

rosmarínico (AR, encontrado em maior concentração na cultura de suspensão de 

Salvia officinalis), sobre a PA de ratos normotensos e hipertensos, foi possível observar 

que, após a administração de 3 doses crescentes de AR, houve uma redução na PA, a 

qual foi maior nos animais hipertensos, mostrando que o AR pode apresentar efeito 

anti-hipertensivo, mas sem causar hipotensão, ou seja, sem reduzir a PA quando esta 

se encontra em níveis normais [67,68]. 
 Dessa forma, a interação de empresas com universidades e centros de pesquisa 

é essencial, pois o governo estimularia a pesquisa e o desenvolvimento de produtos de 

que o país necessita, enquanto que as empresas manteriam suas atenções voltadas ao 
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mercado, procurando novas oportunidades de negócios [12]. 

 Como consequência, seria atingido um dos fatores fundamentais, para o 

desejado desenvolvimento biotecnológico no setor farmacêutico, que é a formulação 

de uma política de saúde oficial, que fomente o desenvolvimento da indústria 

farmacêutica nacional, e possibilite o acesso equitativo de seus cidadãos a 

medicamentos apropriados para o tratamento de suas enfermidades (como a Austrália 

fez na década de 1990, tendo apresentado resultados positivos menos de uma década 

depois) [12]. 

 

2.5 Manool 

 

 Diterpenos constituem uma ampla classe de metabólitos químicos, a qual são 

amplamente distribuídos em todo o reino vegetal, com mais de 12.000 compostos 

conhecidos [52,55]. 

 Podem ser divididos em dois tipos: diterpenos de metabolismo especializado 

(secundário) e metabolismo geral (primário). Os secundários podem ter funções, nas 

interações ecológicas das plantas com outros organismos, e também beneficiar a 

humanidade com produtos farmacêuticos, perfumes, resinas e outros bioprodutos 

industriais. Possuindo então, grande relevância econômica [52,55]. 

 Vários metabólitos secundários, tais como: terpenos, ácidos fenólicos, 

polifenóis, flavonoides e antocianinas, foram relatados a partir de espécies de Salvia. 

Estas espécies são vistas como excelentes fontes de diterpenos [51]. 

 De acordo com achados quimiotaxonômicos, o MN (figura 1) foi previamente 

relatado nas seguintes espécies de Salvia: S. sclarea, S. pubescens, S. lavandulifolia, S. 

hypoleuca, S. miltiorrhizae. Além de estar presente em outras espécies, como: Pinus 

caribaea (Pinaceae), Lourteigia stoechadifolia (Asteraceae) e Halocarpus biformis 

(Podocarpaceae). Contudo, o MN é o principal diterpeno das diversas espécies de 

Salvia, e se encontra em maior concentração na espécie Salvia officinalis
 

[59,56,50,51,53,54,52,16,62,57].  
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Figura 1: Estrutura química do Manool [56,57]. 

 

 A sálvia (Salvia officinalis L.), conhecida popularmente como salva, salva-das-

boticas ou salva-dos-jardins, é uma espécie da família Lamiaceae (Labiateae), originária 

da região meridional da Europa. Apresenta hábito de crescimento herbáceo ou 

arbustivo de pequeno porte, é planta perene que floresce no Hemisfério Sul entre os 

meses de agosto e dezembro [58]. 

 A biossíntese das unidades estruturais isoprênicas, de uma vasta variedade de 

terpenos, incluindo os diterpenos, ocorre pela via da deoxi-xilulose (por décadas, a 

comunidade científica acreditou que a biogênese ocorria exclusivamente pela via do 

ácido mevalónico). Esta via dará origem a dois distintos produtos: isopentenil difosfato 

(IPP) e dimetilalil difosfato (DMAPP) (Figura 2) [60,61,62]. 
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Figura 2: Via da desoxi-xilulose para a biossintese de IPP e DMAPP [61]. 

 

 De maneira mais específica, o MN, que possui composição química: C20H34O, é 

um diterpeno do tipo labdano bicíclico, sua estrutura se baseia em um esqueleto 

carbonado do tipo 2E,6E,10E-geranilgeranilpirofosfato (GGPP).  O GGPP é produto da 

reação entre o Farnesilpirofosfato (FPP, precursor dos sesquiterpenos) e o IPP (figura 

3) [16,62,61]. 
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Figura 3: Reação de produção do 2E,6E,10E-geranilgeranilpirofosfato (GGPP) [61]. 

 

 Existem duas formas possíveis de ciclização do GGPP, sendo que a principal 

forma (responsável pela formação do esqueleto dos labdanos e dos ent-labdanos), 

inicia-se com a protonação da ligação dupla isopropilideno terminal, conduzindo a 

formação de compostos bicíclicos. Este tipo de ciclização conduz a duas séries 

enantioméricas, dependendo da configuração dos carbonos 5, 9 e 10: a série é dita 

normal se a fusão dos anéis A/B é semelhante a dos esteroides (labdanos), e 

denominada como ent se a mesma fusão é inversa (ent-labdanos) (Figura 4) [61]. 
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Figura 4: Ciclização do GGPP e formação do esqueleto dos labdanos e dos ent-labdanos [61]. 

 

 Pesquisas anteriores, mostraram que os diterpenos labdano, têm uma ampla 

gama de efeitos farmacológicos, tais como: a capacidade de inibir a replicação do vírus 

HIV, prevenir resfriados comuns, ação antimalárica, antibacteriana, anti-inflamatório, 

efeito anti-hiperglicêmico, evitar a disenteria, além de suprimir diversas células 

cancerosas [62,15].  

 Já em aspecto cardiovascular, evidenciaram: significativa redução de estenose 

em artérias ateroscleróticas, associada à redução das taxas de reestenose após 

angioplastia em coelhos; redução da agregação plaquetária in vitro, e ação anti-

hipertensiva em ratos [62,15,71,72,73,74,75,76,77]. 

 Lindner et al descreveram a habilidade do labdano forscolina (7 beta-acetoxi-8 

alfa, 13-epoxi-1, 6-beta, 9 

alfa-tri-hidroxi-labda-14-eno-11-ona) induzir hipotensão em cães e gatos, além de 

apresentar atividade hipotensora em ratos [77]. Em 1981, a forscolina se mostrou um 

potente ativador seletivo da adenilato ciclase, enzima responsável pelo aumento 

intracelular do AMPc [83].  

 A partir de então, a forscolina se tornou uma importante ferramenta 
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farmacológica para estudo do AMPc em diversos tecidos. Bhat et al mostraram que a 

administração oral de labdanos derivados da forscolina, promoviam redução da 

pressão arterial em ratos hipertensos [78].  

 Dessa forma, os diterpenos, em especial os labdanos, são vistos como fonte 

promissora de protótipos, para a descoberta e desenvolvimento de novos agentes na 

terapêutica cardiovascular [16,75]. 

 Tanto a atividade hipotensora quanto anti-hipertensiva dos diterpenos do tipo 

labdanos está, parcialmente, envolvida com sua capacidade de promover relaxamento 

do músculo liso vascular. Nesse processo estão envolvido, aumento de AMPc [82], 

ativação de PKA [81], mobilização de cálcio [80] e NO [79]. Também é importante ressaltar 

que peculiaridades na estrutura química de cada labdano, podem inferir diferentes 

mecanismos, envolvidos em seus efeitos cardiovasculares. 

 Até o momento, estudos constataram apenas o efeito antimicrobiano do 

Manool. Entretanto, pesquisas realizadas, abordando a medicina tradicional chinesa 

no tratamento de doenças cardiovasculares[49,53,54], mostram que esse composto, por 

suas características químicas, e semelhança estrutural com outros compostos da 

classe, é um candidato promissor aos estudos também no âmbito vascular.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo geral  

 

 Investigar o potencial efeito vasodilatador (in vitro e in vivo) do diterpeno 

Manool. 
 

 3.2 Objetivo específico  

 

 1. Verificar o efeito do Manool, sobre a PA dos animais, após administração de 

diferentes doses do composto; 

 

 2. Verificar o efeito do Manool, sobre os níveis plasmáticos de NO, em animais 

normotensos e hipertensos; 

 

 3. Avaliar o possível efeito vasodilatador do composto Manool, em anéis de 

aorta de ratos; 

 

 4. Verificar quais os mecanismos celulares, envolvidos na resposta de 

relaxamento mediada pelo Manool, em anéis de aorta de ratos; 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Drogas 

 

 O composto utilizado foi adquirido da Glycosyn, e as demais drogas foram 

adquiridas da Sigma. O MN foi solubilizado em Dimetilsulfóxido (DMSO) e diluído em 

solução etanol + água (2:10). 

 

4.2 Animais 

 

 Ratos Wistar machos (250 - 300 g), provenientes do Biotério Central do Campus 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), foram utilizados neste estudo.  

Os animais foram acondicionados em ambiente com temperatura (22-25ºC) e ciclo 

luz/escuro (12:12 horas) controlados. Tiveram livre acesso à água e à ração.  

 Os procedimentos, bem como os protocolos experimentais deste estudo, foram 

aprovados pela Comissão de Ética em Experimentação Animal (CETEA) da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP. 

 

4.3 Indução da hipertensão 2R1C  

 

 Os animais foram anestesiados com ketamina (50 mg/Kg) e xilazina (20 mg/Kg) 

via intraperitoneal. Em seguida, foi realizada tricotomia da região abdominal e assepsia 

do local. Para realização do procedimento cirúrgico, a cavidade abdominal foi aberta 

por incisão longitudinal na linha alba (laparotomia), o intestino foi deslocado para 

visualização do rim esquerdo e a artéria renal esquerda foi clampeada com um clipe de 

prata (abertura interna 0,1 mm) (figura 5). Os animais normotensos foram submetidos 

ao mesmo procedimento cirúrgico com exceção da colocação do clipe. Após esse 

procedimento, a cavidade abdominal foi suturada em dois planos: no plano muscular 

com pontos contínuos e no plano da pele com pontos individuais. 

 Foram considerados hipertensos, os animais que apresentaram aumento 

mínimo de pressão arterial sistólica (PAS) de cauda, de 30 mmHg após 3 semanas da 

indução de hipertensão. 
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Figura 5: Fotos da artéria renal esquerda isolada (A) e com o clipe de prata (B). 

 

4.4 Mensuração da PA não-invasiva 

 

 A PA não-invasiva, foi mensurada utilizando-se um manguito, conectado a um 

sensor para registro de PA (Kent Scientific Corporation, Connecticut, USA), colocado 

em torno da cauda do animal, a qual foi previamente aquecida. Esse procedimento foi 

realizado 24 horas antes da intervenção, para avaliar o quadro de hipertensão do 

animal (pletismografia de cauda) (figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mensuração da PA não-invasiva em ratos. 
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4.5. Avaliação do efeito do composto Manool e veículo, sobre as pressões sistólica, 

diastólica e média em animais normotensos e hipertensos 

 

 Os animais foram divididos aleatoriamente em dois grupos: hipertenso e 

normotenso. Os animais do grupo hipertenso foram submetidos ao procedimento 

cirúrgico 2R1C para indução de hipertensão, enquanto os animais do grupo 

normotenso foram sham-operados. 

 Três semanas após a cirurgia, os animais foram submetidos a nova agrupação, 

de acordo com à abordagem realizada: (1) estudo do efeito direto do MN sobre a PA, 

pela administração de 3 doses crescentes do composto e (2) possível efeito do veículo 

(VL) (DMSO + etanol + água) sobre a PA, pela administração de 3 doses crescentes da 

solução veicular. Na sequência, os animais foram anestesiados com Uretano via 

intraperitoneal. A artéria e a veia femorais foram isoladas, e um cateter (24G x 0,75” 

Angiocath BD®) foi inserido em cada vaso, a fim de monitorar a PA e manter um acesso 

venoso para a administração de drogas, respectivamente (Figura 7). 
 Após 15 minutos de monitorização, tempo necessário para estabilização dos 

parâmetros hemodinâmicos, foram aplicadas 3 doses da substância referente a cada 

grupo, nas concentrações 10, 20 e 40 mg/Kg, com intervalos de 6 minutos entre cada 

dose, tempo suficiente para a pressão retornar ao nível basal. Durante a curva dose-

resposta foram realizadas medidas da PA. 

 A monitorização da PA, foi realizada por meio do MP System 100 A (BioPac 

System, Inc., Santa Barbara, CA, USA). O MP System 100 A é um sistema capaz de 

coletar, analisar, armazenar e recuperar dados biofísicos. Conectado a um PC Gateway 

(Gateway, Sioux City, SD, USA) com sistema operacional Windows 2000. O cateter 

instalado na artéria femoral, foi conectado a transdutores de pressão, e estes, ao 

sistema de registro contínuo MP System 100 A.  
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Figura 7: Cateteres localizados na artéria e veia femorais do rato, respectivamente. 

 

4.6. Determinação indireta de NO plasmático pela dosagem de nitrito (NO2-) e nitrato 

(NO3-) (NOx)  

 

 As amostras de sangue total foram coletadas pela artéria femoral, após a última 

curva dose-resposta, e colocadas em tudo heparinizado. O plasma foi obtido por 

centrifugação 2.500 g (10 minutos, 4°C) e mergulhado imediatamente em nitrogênio 

líquido e armazenado em freezer (–70°C) para posterior dosagem do NO2-/NO3- 

plasmáticos.  

 Alíquotas de 25 μl de plasma foram desproteinizadas por incubação com etanol 

absoluto (4ºC), mantidas por 30 minutos em freezer (-20ºC), e em seguida, 

centrifugadas a 4000 x g por 10 minutos (Eppendorf Centrifuge 5810R, Hamburg, 

Alemanha) para posterior dosagem do NOx.  

 Para a medida do NO plasmático, foi utilizada a técnica de quimioluminescência 

NO/ozônio (O3) utilizando-se o analisador Sievers® Nitric Oxide Analyzer 280 (GE 

Analytical Instruments, Boulder, CO, EUA).  

 Das amostras desproteinizadas, utilizou-se o volume de 5 μl, que foi injetado na 

câmara de reação do analisador contendo um agente redutor (0,8% de cloreto de 

vanádio em 1N de HCl à 95ºC) que converte o NO2- + NO3- em NO, em quantidades 

equimolares. O NO é sugado para a câmara de quimioluminescência do analisador e 

reage com o O3, formando dióxido de nitrogênio (NO2). O NO2 apresenta-se numa 

forma instável e tem a capacidade de emitir fótons que se chocam contra uma 
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superfície foto-sensível de uma célula fotomultiplicadora. O fóton emitido pela reação 

é detectado e convertido em sinal elétrico. A corrente de elétrons é captada, 

amplificada e processada por um transdutor analógico-digital, dando origem a um 

traçado gráfico, em que a área sob a curva gerada pela corrente elétrica corresponde à 

concentração de NOx na amostra. A concentração de NOx foi calculada por 

comparação com uma curva padrão usando concentrações conhecidas (5 μM, 10 μM, 

15 μM, 25 μM, 50 μM e 100 μM) de nitrato de sódio. Os valores de NOx foram 

expressos em μM.  

 A dosagem do NOx foi realizada no Laboratório de Biologia Molecular do 

Departamento de Cirurgia e Anatomia da FMRP-USP. 

 

4.7. Estudo da reatividade vascular da aorta 

 

 Após completa anestesia (xilazina/ketamina 20/50 mg/Kg), foi realizada uma 

toracotomia e a aorta foi retirada cuidadosamente e imediatamente imersa em 

solução de Krebs a 37º Celsius (C). A amostra da aorta de cada animal, mantida em 

solução de Krebs, foi dissecada para remoção de tecidos externos à adventícia e 

seccionada em 4 anéis (4 mm de extensão cada) que foram utilizados no estudo da 

reatividade vascular.  

 Após esta preparação inicial, cada anel foi suspenso entre duas alças de aço 

inoxidável, passadas através de sua luz, e este conjunto foi imerso em uma cuba (10 ml) 

do sistema de banho orgânico para tecido isolado. As cubas foram preenchidas com 

solução de Krebs (composição milimolar: NaCl 118,3; KCl 4,7; MgSO4 1,2; KH2PO4 1,22; 

CaCl2 2,5; NaHCO3 25,0 e C6H12O6 11,1; pH 7,4), mantidas a 37°C e aeradas com 

mistura carbogênica (95% O2 e 5% CO2). Uma das alças foi ancorada a um suporte fixo, 

e a outra conectada a um transdutor (Grass force-displacement transducer FT03, Grass 

Instrument CO, Quincy, EUA), para mensuração da tensão isométrica. Os transdutores 

foram acoplados a um registrador de 8 canais (Gould, Cleveland, EUA), permitindo desta 

forma, o registro simultâneo da tensão isométrica.  

 Antes de iniciar os experimentos farmacológicos propriamente ditos, os anéis 

vasculares foram submetidos ao ponto ótimo de estiramento-tensão de 2 g, por meio de 

um sistema micrométrico, e permaneceram em repouso sob esta tensão durante 40 
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minutos. Após este período de estabilização, foi induzida a contração dos anéis 

mediante uso de fenilefrina (Phe-10-7M), esta contração permitiu avaliar a integridade 

da musculatura lisa. Depois de atingido o platô de contração, a presença ou a ausência 

de endotélio nos anéis, foi confirmada mediante a indução de relaxamento pela 

utilização de acetilcolina (ACh-10-6M). Foram considerados com endotélio, os anéis que 

relaxaram ao menos em 75% a pré-contração. Subsequentemente, a solução das cubas 

foi substituída por uma solução de Krebs pura, e a preparação foi deixada em repouso 

por 30 minutos. Após este segundo período de estabilização, foram obtidas curvas 

concentração-resposta com concentrações cumulativas do composto a ser testado, em 

artérias com e sem endotélio, na presença e ausência de inibidores das vias de produção 

de NO-. 

 Curvas concentração-resposta para diterpeno manool foram obtidas em anéis 

de aorta, com endotélio, pré-contraídos com Phe 10-7M. A resposta de relaxamento foi 

expressa como a porcentagem de relaxamento relativa à pré-contração com Phe.  

 Com intuito de observar os mecanismos envolvidos no relaxamento induzido 

pelo composto, curvas concentração-resposta para o MN, foram obtidas em anéis de 

aorta com endotélio, pré-contraídos com Phe 10-7M, após incubação por 30 minutos 

com dois inibidores diferentes (tais substâncias não foram utilizadas 

simultaneamente): [1H-[1,2,4]oxadiazolo-[4, 3-a]quinoxalin-1-one] (ODQ - 1 μmol/L, 

inibidor específico da gualinato ciclase solúvel, GCs) e NG-nitro-L-arginine methyl ester  

(L-NAME - 100 μmol/L, inibidor não seletivo da NO sintase, NOs). 

 

4.8. Análise estatística 

 

 Os dados estão apresentados como média ± EPM. A análise estatística utilizada 

foi a análise de variância (ANOVA) de duas vias, seguido do pós-teste de Bonferroni ou 

test t studant pelo programa GraphPad Prism (GraphPad Software Corporation, versão 

4.0). O nível de significância adotado foi de p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Desenvolvimento do modelo experimental. 

 

5.1.1 PAS não invasiva. 

 

 A figura 8 demonstra a evolução temporal da PAS não invasiva nos grupos 

normotenso e hipertenso. Diante da evolução dos animais do grupo normotenso, 

pode-se observar que PAS apresentou pouca alteração, variando de 120,714 (pré-

cirurgia) à 130,626 (3ª semana/pós-cirurgia), ao passo que a análise feita dos animais 

pertencentes ao grupo hipertenso, nos evidenciou importante aumento da PAS, 

variando de 133,869 (pré-cirurgia) à  192,977 (3ª semana/pós-cirurgia). Os respectivos 

valores encontram-se na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Evolução temporal da pressão arterial sistólica não invasiva 
em animais normotensos e hipertensos. Os valores representam a 
média ± erro padrão da média (n = 5 para ambos os grupos) da PAS 
antes da cirurgia 2R1C (pré-cirurgia) e nas 3 semanas subsequentes a 
cirurgia. * (p<0,05) indicada diferença significativa do grupo hipertenso 
em relação ao grupo normotenso referente a 1ª semana/Pós-cirurgia e 
# (p<0,01) indica diferença significativa do grupo hipertenso em 
relação ao grupo normotenso referente a 2ª e 3ª semanas/Pós-
cirurgia. 
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Tabela 1: Evolução da PAS não invasiva em animais normotensos e hipertensos. 

 Evolução temporal da PAS 

Grupos Pré-2R1C 1o semana 2o semana 3o semana 

Normotenso 120,714 132,119 131,388 130,626 

Hipertenso 133,869 179,704* 185,368# 192,977# 

Cada valor representa a média ± erro padrão da média. Duas vias ANOVA, pós-teste de 
Bonferroni. * (p<0,05) e # (p<0,01) indicam diferença significativa entre os grupos. (n = 5). 
 

5.1.2 Peso corporal. 

 

 A avaliação do peso corporal evidenciou que na primeira semana, ambos os 

grupos apresentavam pesos semelhantes, no entanto, ao término das três semanas, o 

grupo hipertenso apresentou valores significativamente menores em relação ao grupo 

normotenso (figura 9). Conferir respectivos valores na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Evolução do peso corporal de animais normotensos e 
hipertensos.  
Os valores representam a média ± erro padrão da média (n=5 para 
ambos os grupos) do peso corporal dos animais na fase inicial (primeira 
semana) e na fase final (quarta semana). * indica diferença significativa 
do grupo hipertenso em relação ao grupo normotenso (p<0,05). 
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Tabela 2: Evolução temporal do peso corporal de animais normotensos e hipertensos. 

Evolução do peso corporal 
Grupo Inicial Final 
Normotenso 233,4 480,2 
Hipertenso 239,4 404,8* 
Cada valor representa a média ± erro padrão da média. Duas vias ANOVA, pós-teste t 
studant. * (p<0,05) indica diferença significativa do grupo hipertenso em relação ao grupo 
normotenso (n = 5). 

 

5.2 Estudo sobre o efeito do Manool in vivo. 

 

5.2.1. Efeito da administração aguda de Manool e veículo na variação PA máxima.  

 

 A figura 10 ilustra a variação da pressão arterial sistólica (ΔPAS), após 

receberem administrações consecutivas de 3 doses crescentes de MN e VL (10, 20 e 40 

mg/Kg) em ratos normotensos e hipertensos. A análise do efeito do MN sobre a ΔPAS 

mostrou que, em ambos os grupos, houve uma importante redução da ΔPAS. Em 

contraponto, o efeito da substância VL apresentou discreto efeito redutor.  A variação 

da pressão referente a cada grupo, está descrita na Tabela 3.  
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Figura 10: Imagem representativa da variação da pressão arterial 
máxima, diante da aplicação de doses de Manool e Veículo. 
Neste experimento in vivo, foram realizadas administrações de 3 doses 
consecutivas e crescentes de Manool e veículo (10, 20 e 40 mg/Kg) em 
ratos normotensos e hipertensos. * indica diferença entre grupos 
Hipertenso Manool e veículo para p=0.02. (n = 5) 

 

Tabela 3: Relação entre a dose (mg/Kg) de Manool e veículo na variação PA máxima. 

Dose  

(mg/Kg) 

Normotenso 

Manool 

Hipertenso 

Manool 

Veículo 

10 -24,17 -32,92 -4,22 

20 -29,89 -45,76* -4,86 

40 -27,06 -46,05* -1,21 

Cada valor representa a média ± erro padrão da média. Duas vias ANOVA, pós-teste 
de Bonferroni. * indica diferença significativa entre grupos hipertenso Manool e 
Veículo. 
 

 

 

5.2.2. Análise do NO plasmático através da dosagem de nitrito e nitrato. 

 

 A figura 11 ilustra a análise das dosagens do NOx plasmático, feita entre os 

grupos em que foram utilizados MN e VL. O resultado não evidenciou diferença 

estatística significante. Valores referentes a cada grupo estão destacados na Tabela 4. 
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Figura 11: Imagem representativa da comparação do NO plasmático 
após aplicação de doses de Manool e Veículo. 
As amostras de sangue total foram coletadas pela artéria femoral, após 
a última curva dose-resposta de Manool e Veículo. Não houve indicativo 
de diferença estatística significante. (n = 5) 
 
 
 
 

Tabela 4: Comparação do NO plasmático entre grupo Manool e Veículo. 

 
 

 

5.3. Estudo do efeito do Manool sobre a reatividade vascular.  

 

5.3.1 Efeito do Manool em  anéis de aorta torácicas com e sem endotélio. 

 

 A administração de concentrações cumulativas do MN, para realização de 

curvas dose-resposta, nos revelou padrões totalmente opostos e com diferenças 

significativas. 

 A comparação feita a cada dose do composto, entre anéis com e sem endotélio, 

revelou que, exceto na primeira dose, onde a diferença foi de p<0,05, em todos os 

demais pontos de dosagem, a diferença foi de p<0,001 (Figura 12). Na figura 13 e 

 Manool Veículo 
NOx Plasmático (μM) 55.3318 63.9988 
Cada valor representa a média ± erro padrão da média. Duas vias ANOVA, pós-teste de 
Bonferroni. Sem diferença significativa entre grupos Manool e Veículo. 
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tabela 5 estão representados os valores do efeito relaxante máximo, obtido a partir 

das curvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 12: Curva dose-resposta para Manool em anéis com e sem  
endotélio Após a pré-contração com Phe 10-7M, os anéis foram 
submetidos a uma curva dose-resposta de 10-10 a 10-4. * (p<0.05) e # 
(p<0.001) indicam diferença significativa entre os grupos. (n = 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13: Efeito relaxante máximo para o Manool. O efeito máximo 
foi calculado a partir das curvas dose-resposta. P* (p<0.001) indica 
diferença significativa entre os grupos. (n = 5). 
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Tabela 5: Efeito máximo do Manool em anéis com e sem endotélio. 

 

5.3.2. Efeito dos inibidores sobre o relaxamento induzido pelo Manool.  

 

 O MN foi utilizado nas curvas concentração-resposta, na presença dos inibidores 

L-NAME (100 μmol/L) e ODQ (100 μmol/L). Os inibidores de óxido nítrico sintase e 

guanilato ciclase foram tão eficientes quanto a retirada do endotélio, em inibir o 

relaxamento induzido pelo MN (Figura 14 e 15). A variação da porcentagem de 

relaxamento - Emax está presente na tabela 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Curva dose-resposta de Manool, na presença dos 
inibidores. Após a pré-contração com Phe 10-7M, os anéis foram 
submetidos a uma curva dose-resposta de 10-10 a 10-4  na presença dos 
inibidores L-NAME e ODQ. * (p<0,05) e # (p<0,001) indicam diferença 
significativa entre os grupos com inibidores e controle. 

Grupos                                                  % de relaxamento 
Manool CE 50,23* 

Manool SE 15,25 

Cada valor representa a média ± erro padrão da média. Duas vias ANOVA, pós-teste 
de Bonferroni. * (p<0.001) indica diferença significativa entre os grupos. (n = 5). 
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Figura 15: Efeito relaxante máximo na presença dos inibidores. Todos 
os anéis foram submetidos a 11 doses crescentes e diferentes de 
Manool, porém, cada grupo apresentava uma condição particular: 1) 
anéis CE, 2) anéis SE, 3) anéis CE e L-NAME e 4) anéis CE e ODQ. Cada 
grupo foi submetido à análise e comparação de seu respectivo efeito 
sobre o anel. (n = 5 para cada grupo).  
 
 
 

Tabela 6: Efeito relaxante máximo na presença dos inibidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos                                                  % de relaxamento 
Manool CE 50,23 

Manool SE 15,25* 

L-NAME 3,94* 

ODQ 7,18* 

Cada valor representa a média ± erro padrão da média. Duas vias ANOVA, pós-teste 
de Bonferroni. * (p<0.0001) indica diferença significativa entre os grupos. (n = 5). 
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6. DISCUSSÃO 

 

 Atualmente, o leque de agentes anti-hipertensivos disponíveis para o 

tratamento da HAS, está cada vez mais diverso, embora saibamos que, problemas 

cardiovasculares relacionados à hipertensão, continuam a afetar milhões de pessoas 

em todo mundo.  

 Neste contexto, os produtos naturais vêm recuperando espaço e sua devida 

importância na indústria farmacêutica, seja per-se, seja como fonte inspiradora de 

novos padrões moleculares bioativos. Na Europa, a fitoterapia já é parte da medicina 

tradicional, sendo que extratos de plantas, componentes ativos e produtos medicinais 

acabados, estão descritos em muitas farmacopéias. Assim como nos Estados Unidos, 

onde 25% das prescrições dispensadas nos últimos 25 anos estavam relacionadas a 

medicamentos que continham princípios ativos de origem natural ou semi-sintética 
[47]. 

 O crescente interesse por plantas medicinais que possuem atividade anti-

hipertensiva e de proteção cardiovascular, relaciona-se a vários fatores, entre eles o 

alto custo dos medicamentos industrializados, a crise econômica, e a falta de acesso da 

população à assistência médica e farmacêutica [69]. Vale ressaltar que, no início da 

década de 1990, a OMS divulgou que 65-80% da população dos países em 

desenvolvimento, dependiam integralmente das plantas medicinais como única 

alternativa de acesso aos cuidados básicos de saúde [70]. 

 Embora o governo disponibilize alguns anti-hipertensivos, a descoberta de 

novas substâncias com atividade anti-hipertensiva, baixo custo e poucos efeitos 

adversos é ainda um aspecto desejável e de importância para a utilização clínica [67].  

 Porém, várias dificuldades são encontradas para este fim, como a escolha do 

modelo experimental, obtenção de extratos padronizados, isolamento e identificação 

das substâncias ativas [67,13].  

 Os diterpenos constituem uma extensa classe de metabólitos secundários 

derivados de plantas. Vários estudos já reportaram suas diversas atividades biológicas, 

e principalmente o seu significativo efeito cardiovascular [75]. Dessa forma, diversos 

estudos enxergam estas substâncias, como sendo uma fonte promissora de novos 

protótipos, para a descoberta e desenvolvimento de novos agentes destinados à 
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terapêutica cardiovascular [16]. 

 Até o momento, estudos já constataram sua ação antimicrobiana, e pesquisas 

dirigidas por Li et al. e Wang et al., constataram que, apesar do MN possuir atividades 

ainda desconhecidas do ponto de vista cardiovascular, ele deve ser considerado como 

fator crucial nos estudos a serem realizados. Podendo ser visto como novo condutor 

para tratamento de doenças cardíacas, merecendo mais investigação [49,53,54,74]. Com 

base nas considerações desses pesquisadores, decidimos por avaliar como seriam os 

efeitos cardiovasculares do MN sobre a PA. 

 O modelo 2R-1C, utilizado no presente estudo para a indução de HAS, 

apresentou resultados satisfatórios, com aumento significativo na PAS dos animais.  

 Os valores elevados da PAS, encontrados após 3 semanas nos animais 

hipertensos, corroboram com os valores anteriormente encontrados em estudo 

realizado por Garros [67]. É válido destacar que nessa pesquisa, a autora utilizou clipe 

de prata com abertura interna de 0,2 mm, por um período de 4 semanas, e nós 

utilizamos uma abertura interna de 0,1 mm, por 3 semanas. Esse destaque nos revela 

uma possível relação entre menor abertura interna do clipe, e consequente redução 

do período necessário, para se atingir os devidos fins com esse modelo de 

experimento, que é a instalação da HAS. 

 Os resultados obtidos em relação ao peso corporal, mostraram que ao final das 

3 semanas, os animais do grupo hipertenso apresentaram menor peso. Resultado 

similar também foi observado por Garros [67]. Essa atenuação do ganho de peso, pode 

estar relacionada com a redução na ingestão de alimentos [67].  

 Os resultados obtidos após a administração de 3 doses crescentes de MN, 

demonstram que ele promoveu uma redução na PA, a qual foi significativa nos animais 

hipertensos, evidenciando que este composto pode apresentar efeito anti-

hipertensivo, mas sem causar severa hipotensão. 

  Diversos achados na literatura, confirmam o efeito vascular dessa classe de 

compostos, é o caso do diterpeno labdano Ácido (8)17,12E,14-labdatrieno-18-óico 

(labdano 302), que após ter sido administrado por via intravenosa em doses de 5, 10, 

20 e 30 mg/kg em ratos normotensos, induziu a uma hipotensão de curta duração [18]. 

 A Trans-deidrocrotonina, considerado o composto mais ativo, com vasto perfil 

farmacológico, incluindo ações vasorrelaxante, induziu hipotenção e bradicardia em 
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ratos normotensos, após injeções intravenosas em doses de 10 e 15 mg/kg [17]. 

 Outro achado em nossos experimentos in vivo, foi o efeito bradicárdico 

induzido pelo MN, principalmente presente após a aplicação da segunda dose do 

composto (20mg/kg). A bradicardia evoluiu para um quadro de parada cárdio-

respiratória em animais hipertensos, onde 3 animais foram a óbito, e 2 evoluíram com 

sucesso após o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar. 

 Este evento também esteve presente em estudo realizado com animais 

normotensos, associado à aplicação de diversos outros diterpenos, a exemplo temos: 

Trans-deidrocrotonina, Ácido ent-kaur-16-en-19-óico (diterpeno Kaurane), Ácido ent-

kaur-16-en-15-one-19-óico (diterpeno Kaurane), dentre vários outros [75]. Estudo 

realizado a cerca do primeiro composto exemplificado, correlaciona a bradicardia in 

vivo ao efeito cronotrópico negativo direto sobre o átrio direito de ratos [69,75].  

 O NO de origem endotelial, é sintetizado a partir do aminoácido L-arginina, um 

vasodilatador com importante função no controle do tônus vascular [85, 86]. 

 Pesquisadores evidenciaram que a L-arginina induz relaxamento de maneira 

dependente e independente do endotélio em aorta de ratos, deixando claro que o 

músculo liso vascular também possui mecanismos bioquímicos para a conversão da L-

arginina em NO [87]. Partindo desse princípio, e considerando que diversos estudos 

mostram que as ações cardiovasculares de alguns diterpenos é mediada pela via do NO 
[79,88], decidimos por avaliar e reconfirmar o possível envolvimento do NO endotelial e 

do músculo liso vascular, no relaxamento induzido pelo MN em experimento in vitro.  

 Dessa forma, a realização de curvas dose-resposta nos evidenciou que, em 

anéis de aorta torácica CE, pré-contraídos com Phe, o composto induziu a uma 

porcentagem de relaxamento de exatamente 50,23%, ao passo que as curvas 

realizadas em anéis SE, também pré-contraídos com Phe, apresentaram uma redução 

dessa porcentagem (15,25%).   

 Com metodologia baseada na reatividade vascular, Mondolis et al. concluíram 

que o MN não apresenta efeito vasorrelaxante significativo em anéis aórticos com a 

presença de endotélio [16]. Esse dado se contrapõe aos resultados que obtivemos, a 

qual houve importante ação vasodilatadora através de provável mecanismo endotélio-

dependente.  

 Essa diferença de resultados, pode ser justificada pelo fato de que em nossa 
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metodologia, utilizamos solução de Krebs, Phe 10-7M, e a aorta sempre mantida em 

solução com 37oC, ao passo que o artigo em análise, utilizou solução de Krebs 

Heinseleit,  Phe 10-6, e inicialmente a aorta foi mantida a 4oC, após serem devidamente 

posicionadas nas cubas de reatividade, que passaram a ser mantidas com temperatura 

de 37oC. 

 O L-NAME, um inibidor não seletivo da NOS, reduziu o relaxamento induzido 

pelo MN em anéis de aorta CE. Sabendo que o efeito do L-NAME foi avaliado apenas 

em anéis CE, podemos concluir que o NO atuante no processo de relaxamento é de 

origem endotelial.  

 O NO endotelial difunde-se para as células do músculo liso vascular, e atua na 

enzima GCs, seu principal alvo nesse tecido [89]. Ao ser estimulada, a GCs promove a 

conversão do nucleotídeo GTP em GMPc [90]. O GMPc induz relaxamento ao ativar uma 

cascata de reações intracelulares, como a ativação da PKG, que irá fomentar vários 

eventos, os quais ocasionaram o relaxamento, como por exemplo: a redução da 

concentração citoplasmática de íons Ca2+ [91]; abertura dos canais para K+, levando à 

hiperpolarização da membrana e inibição de canais para Ca2+
 dependentes de 

voltagem [92]; e a desfosforilação da cadeia leve de miosina [93]. Deste modo, uma vez 

que o NO endotelial está envolvido no relaxamento induzido pelo MN, avaliamos a 

participação da enzima GCs nessa resposta. O ODQ, um inibidor seletivo da enzima GCs 
[94], reduziu o relaxamento provocado pelo MN, evidenciando a participação desta 

enzima na resposta final. 

 A realização das curvas nos fizeram concluir que, o L-NAME e ODQ foram tão 

eficientes quanto a retirada do endotélio, em inibir o relaxamento. Mesmo sabendo 

que houve discreto nível de relaxamento nos modelos de curva “com inibidores” e 

“sem endotélio”, entende-se como sendo uma perda normal de pré-tensão.  

 Toda essa sequência de resultados da metodologia realizada in vitro, nos 

destaca que o mecanismo envolvido na redução da PA é provavelmente dependente 

de NO.  

 Trabalho realizado por Oliveira et al. e Lalhou et al., apresentou ação 

semelhante sobre a PA, porém, concluiu que alguns diterpenos do tipo labdano, têm 

sido associados a ação vasorrelaxante independente do endotélio [72,73]. Dessa forma, 

vários mecanismos de ação têm sido propostos para explicar esta atividade vascular: 
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(1) bloqueio do influxo extracelular de Ca2+, (2) bloqueio do influxo intracelular Ca2+ e 

(3) aumento de nucleotídeos cíclicos [16]. 

 Alguns exemplos desses diterpenos labdano são: Marrubenol (extraído da 

planta Marrubium vulgare -Horehound, Lamiaceae-), que através do bloqueio de 

canais de Ca2+, é capaz de induzir o relaxamento vascular e diminuir a PAS em ratos 

espontaneamente hipertensos [71,75,76]; e Acetato de Jhanidiol (extraído da planta 

Espeletia schultzii -Asteraceae-), que em anéis aórticos CE e SE, é capaz de apresentar 

excelente efeito relaxante, sugerindo efeito endotélio-independente [16]. 

 Sabe-se que esses diversos mecanismos desempenham um papel importante 

na regulação do tônus vascular e, portanto, têm sido usados no desenvolvimento de 

drogas para o tratamento de doenças cardiovasculares [71,16]. 

 Tais achados nos reforçam a ideia de Tirapelli et al., a qual pequenas alterações 

na estrutura química dos diterpenos modificam suas respostas cardiovasculares [84].  

 O fato de uma substância atuar através de diversos mecanismos de ação, 

também é uma característica presente em diversos diterpenos, a exemplo disso temos 

o Esteviosídeo, um diterpeno glicosídico extraído da planta Stevia rebaudiana, que em 

estudo realizado por Melis et al., produziu efeito hipotensor de forma dose-

dependente, diurese e natriurese, após a infusão intravenosa do composto (8 e 16 

mg/kg por hora) em ratos normotensos. Os autores sugeriram que o efeito 

vasodilatador ocorreu por provável bloqueio dos canais de Ca2+, uma vez que o 

Verapamil (bloqueador de canal de Ca2+), aumentou o efeito sistêmico da substância, 

enquanto a infusão de CaCl2 reduziu tal resposta.  

 Já em anéis aórticos de ratos contraídos com Vasopressina, o Esteviosídeo foi 

capaz de relaxar aqueles que possuíam endotélio, assim como aqueles que não o 

apresentavam, em somatória, o relaxamento não foi afetado pelo Azul de Metileno 

(inibidor da GCs), evidenciando a não intervenção da GMPc – Via de NO [75,28].  

 Por último, através da cultura de células da musculatura lisa aórtica, os autores 

observaram que o Esteviosídeo bloqueou o influxo de Ca2+, porém, isso não foi efetivo 

em inibir a liberação de Ca2+ intracelular. Consequentemente, esses resultados indicam 

que a vasodilatação induzida pelo composto foi mediada principalmente através da 

inibição do influxo de Ca2+ extracelular [75,28]. Este mesmo estudo descreve que, os 

experimentos realizados em artérias mesentéricas superiores de ratos, confirmaram a 



Discussão 56 
 

atuação do NO, bem como a participação do vasodilatador Prostaglandina em 

relaxamento in vitro induzido pela substância.  

 Além disso, este diterpeno é capaz de bloquear a entrada de Ca2+ através de 

canais dependentes de voltagem, esta observação se baseia em resultados onde o 

composto inibiu a contração induzida por Ca2+ em artérias mesentéricas superiores 

isoladas de ratos e reduziu as correntes em canais de Ca2+ tipo L [18]. 

 A pesquisa literária nos revelou outros tantos diterpenos, com esta mesma 

característica peculiar, tais como: Ácido Pimaradienóico, Ácido Caurenóico, Jatrophone, 

dentre outros [75]. 

 Assim como acontece com qualquer molécula mensageira, alterações nos níveis 

de concentração do NO endógeno (tanto deficiência, quanto excesso), podem 

desencadear diversos processos fisiopatológicos. A produção deficitária pode resultar 

em HAS, angina e impotência, enquanto a superprodução pode ocasionar respostas 

inflamatórias severas, choque circulatório e até mesmo infarto. Nesse sentido, duas 

abordagens terapêuticas distintas, emergem para o tratamento destas doenças. Em 

situação de baixa produção, o uso de doadores de NO pode aumentar sua 

biodisponibilidade, e em caso de superprodução, a utilização de inibidores da NOS 

(enzima responsável pela sua biossíntese), podendo reduzir sua biodisponibilidade [77]. 

 Vários métodos que incorporam tecnologias avançadas, têm sido propostos 

para quantificação de NO, tanto de forma direta quanto indireta, através de ensaios 

que reflitam a sua presença. A determinação direta de NO é obtida utilizando-se 

metodologias complexas (como a ressonância eletrônica paramagnética e a 

quimioluminescência) e detecção eletroquímica, através de sensores intravasculares. 

 Já a determinação indireta pode ser feita por dosagem plasmática ou urinária 

de nitrato e nitrito (produtos da reação do NO com o oxigênio), e de diversos outros 

marcadores [78,79,80]. 

 Com base nesses aspectos, e objetivando reconfirmar o possível papel do NO 

nos efeitos anti-hipertensivos do MN, realizamos a determinação indireta de NOx, 

através da dosagem de NO2- e NO3-, porém,  não foi identificada nenhuma diferença 

estatística entre os grupos a qual foi utilizado MN e VL.  

 Esse achado pode ser justificado pelo fato do NO se apresentar em uma 

concentração ínfima (geralmente menor ou igual a nanomolar); e por possuir caráter 
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radicalar (molécula neutra com 11 elétrons na camada de valência, e um elétron não 

emparelhado), o que lhe confere uma alta reatividade, especialmente frente a outras 

moléculas paramagnéticas, tais como oxigênio molecular (O2) e ânion superóxido (O2
-

). Essa alta labilidade do NO, faz com que sua meia-vida seja extremante curta: 5 a 10 

segundos in vitro, 4 a 6 segundos no plasma e 10 a 60 segundos nos tecidos [77,78,79]. 

 Contrapondo aos nossos achados, estudo que buscava evidenciar a participação 

do NO na resposta de relaxamento induzida pelo labda-15-óico (diterpeno labdano), 

através da quantificação dos níveis teciduais de nitrato em anéis de aorta com 

endotélio, foi possível observar que a substância aumentou os níveis de nitrato. 

 Além disso, as células endoteliais isoladas de aorta de ratos ao serem expostas 

ao labda-15-óico e posterior análise citofluorimétrica apresentaram maior 

concentração de NO citoplasmático. 
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7. Conclusão 

 

 Em resposta aos objetivos propostos para a presente investigação, pode-se 

concluir que o MN é uma droga anti-hipertensiva, provavelmente dependente da 

função endotelial via NO/GMPc. Embora o inibidor da NOS seja inespecífico, existe 

grande possibilidade da síntese de NO a partir da L-arginina seja mediada pela 

isoforma constitutiva da NOS (eNOS) cuja expressão é dependente do cálcio.  
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