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RESUMO 

Dissertação de Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Farmacologia 

Universidade Federal de Santa Maria 

Efeito do Triterpeno 3β,  6β, 16β , trihidroxilup-20(29)-eno nas convul-

sões induzidas por pentilenotretazol: papel da Na+, K+ ATPase 

Autor: Iuri Domingues Della Pace 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Fernando Freire Royes 

Local e Data da Defesa: Santa Maria, 30 de setembro de 2013 

A epilepsia é uma síndrome caracterizada por crises espontâneas e recorrentes, resultado de 

descargas paroxísticas, excessivas e sincrônicas de uma população neural. Apesar do bom prognós-

tico, o elevado número de pacientes com epilepsia, que apresentam convulsões refratárias aos medi-

camentos, reflete a falta de um melhor entendimento dos distúrbios excitotóxicos característico desta 

doença. Desta forma, torna-se importante o entendimento dos mecanismos de indução e manuten-

ção das convulsões, bem como, a busca por novos compostos anticonvulsivantes que possam evitar 

o desenvolvimento desta patologia. Como a nocicepção e a epilepsia possuem mecanismos em co-

mum, e vários anticonvulsivantes são usados no tratamento da dor, foi investigado o efeito do Triter-

peno 3β,6β,16β Trihidroxilup-20(29)-eno (TTHL), um composto com propriedades antinociceptivas, 

nas convulsões induzidas pelo pentilenotetrazol (PTZ). A administração do TTHL (30 mg/kg; p.o) au-

mentou a latência para a primeira convulsão mioclônica e tônico-clônica e reduziu a duração das 

convulsões generalizadas induzidas pelo PTZ. Além disso, a administração do TTHL reduziu a pero-

xidação lipídica e a carbonilação de proteínas, assim como,  protegeu da inibição da captação de glu-

tamato e da atividade da Na
+
,K

+
-ATPase (subunidades α1 e α2/α3) causadas pelo PTZ.  Embora, o 

TTHL não mostrou uma atividade antioxidante per se e não alterou a ligação do [
3
H]flunitrazepam ao 

sítio para bezodiazepínico do receptor GABAA, este composto protegeu das convulsões  e da inibição 

da atividade da Na
+
, K

+
- ATPase induzidos pela ouabaina. Estes resultados sugerem que a ação an-

ticonvulsivante do TTHL é devido s manutenção da atividade da Na
+
,K

+
-ATPase. De fato, os experi-

mentos realizados no córtex cerebral in vitro mostraram que o PTZ (10 mM) reduziu a atividade da 

Na
+
,K

+
-ATPase e que a incubação prévia com TTHL (10 µM) protegeu desta inibição. Dessa forma, 

estes dados indicam que a proteção exercida pela TTHL neste modelo de convulsão não está relaci-

onado com atividade antioxidante ou a atividade GABAérgica. No entanto, estes resultados demons-

traram que a proteção eficaz da atividade da  Na
+
,K

+
-ATPase , induzida por este composto, protege 

contra os danos excitotóxic e oxidativos induzidos pelo PTZ. 

 

Palavras-chaves: Triterpeno, convulsão, Na
+
, K

+
 ATPase, Dano oxidativo, Petilenotetrazol, Ouabaina. 



 
 
 

 
 

ABSTRACT 

Dissertation of Master Degree 

Post-Graduating Program in Pharmacology 

Federal University of Santa Maria 

Triterpene 3β , 6β, 16β trihidroxilup-20(29)-ene protects against excitability and 
oxidative damage induced by pentylenetetrazol: The role of Na+,K+-ATPase 

activity 

Author: Iuri Domingues Della Pace 

Advisor: Prof. Dr. Luiz Fernando Freire Royes 

Date and Place: Santa Maria, September, 30th, 2013 

 Epilepsy is a syndrome characterized by spontaneous recurrent seizures, result of paroxys-

mal discharges , excessive or synchronous a neural population . Despite the good prognosis, the high 

number of patients with epilepsy who have seizures refractory to medication, reflects the lack of a bet-

ter understanding of excitotoxic disorders characteristic of this disease. Thus, it becomes important to 

understand the mechanisms for induction and maintenance of seizures as well, the search for new 

antiepileptic compounds that may prevent the development of this pathology. As nociception and epi-

lepsy have mechanisms in common and several anticonvulsant drugs are used in treatment of pain , 

we investigated the effect of triterpene 3β , 6β , 16β Trihidroxilup -20 ( 29) -ene (TTHL), a compound 

with antinociceptive properties in convulsions induced by pentylenetetrazol (PTZ). The TTHL admin-

istration ( 30 mg / kg , po) increased the latency to the first myoclonic seizures and tonic- clonic sei-

zure and decreased the duration of generalized seizures induced by PTZ . In addition , the administra-

tion of TTHL reduced lipid peroxidation and protein carbonylation , as well as protected from inhibition 

of glutamate uptake and activity of the Na
+
, K

+
-ATPase (α1and α2/α3 subunits ) caused by PTZ . Alt-

hough the TTHL showed no antioxidant activity per se and not alter the binding of [ 
3
H ] flunitrazepam 

to the site of the GABAA receptor bezodiazepínico , this protected compound of convulsions and inhi-

bition of Na
+
, K

+
-ATPase activity induced by ouabain . These results suggest that the anticonvulsant 

action is due TTHL s maintenance of Na
+
, K

+
-ATPase . In fact , the experiments performed in the cer-

ebral cortex in vitro showed that PTZ ( 10 mM ) reduced the activity of Na
+
, K

+
-ATPase and that prein-

cubation with TTHL ( 10 mM ) protected from this inhibition.Thus , these data indicate that the protec-

tion exerted by TTHL this seizure model is not related to antioxidant activity or GABAergic activity . 

However, these results demonstrate that effective protection of Na
+
, K

+
-ATPase activity induced by 

this compound protects against oxidative and excitotoxic damage induced by PTZ . 

Key words: Triterpene, Seizure, Na
+
, K

+
-ATPase, Oxidative Damage, Pentylenetetrazol, Ouabain. 

 

  

 

  

 



 
 
 

 
 

LISTA DE ABREVEATURAS 

 

 

ABTS Ácido 2,2-azinobis-(3-etilbenzotialzolina)-6 sulfônico 

AMPc Adenosina monofosfato cíclico 

ATP Adenosina trifosfato 

DPPH 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

GABAA Ácido gama-aminobutírico 

NMDA N-metil D-Aspartato 

PKA Proteína quinase A 

PKC Proteína quinase C 

PTZ Pentilenotetrazol 

SNC Sistema nervoso central 

TTHL Triterpeno 3β,6β,16β Trihidroxilup-20(29)-eno 
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APRESENTAÇÃO 

 

No item INTRODUÇÃO está descrita uma breve revisão sobre os temas abordados 

nesta dissertação.  

Os resultados que fazem parte desta dissertação estão sob a forma de artigo, o qual 

se encontra no item ARTIGO CIENTÍFICO. As seções Materiais e Métodos, Resultados, 

Discussão e Referências Bibliográficas encontram-se no próprio artigo e representam a 

íntegra deste trabalho.  

 Os itens DISCUSSÃO e CONCLUSÕES, encontrados no final desta dissertação, 

apresentam interpretações e comentários gerais sobre o artigo científico contido neste tra-

balho. 

O item REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS refere-se somente as citações que aparecem 

nos itens INTRODUÇAO E DISCUSSÃO desta dissertação. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1.Epilepsia 

1.1.1.Histórico   

 

As crenças predominam na história da epilepsia. As pessoas com epilepsia da Ro-

ma antiga eram evitadas por medo de contágio. Na Idade Média, elas foram perseguidas 

como bruxas. Em 1494, foi lançado o manual de caça as bruxas, Malleus maleficarum, es-

crito por dois frades dominicanos vinculados à famigerada Inquisição Católica (MASIA SL, 

DEVINSKY O, 2000). 

Os diferentes tipos de epilepsia e, por consequência, diferentes manifestações mo-

toras, eram associados a nomes de diferentes espíritos ou deuses, geralmente malignos 

(MOREIRA, 2004). Na Grécia antiga, a epilepsia era considerada uma doença sagrada 

(morbus sacer). Já em 400 a.C., Hipócrates, o pai da Medicina, escreveu um texto no qual 

propôs que a epilepsia não era sagrada nem divina, e sim, uma doença relacionada ao cé-

rebro, com possível origem hereditária, tentando fazer uma desconexão dos fenômenos 

físicos com as forças sobrenaturais. Muitos anos depois, em aproximadamente 129 d.C., 

Galeno fez as primeiras classificações das diferentes manifestações epilépticas, separan-

do-as em: causas desconhecidas e as que eram resultado de outras doenças (MOREIRA, 

2004).  

Na idade média, diferentemente do que se acreditava na Grécia antiga, a epilepsia 

era considerada uma doença de origem demoníaca (morbus demoniacus). Além disso, no 

início do século XX, se acreditava que a epilepsia era uma doença transmissível pela respi-

ração. Foi um período no qual se preconizou a vacinação contra o Bacillus epilepticus 

(YACUBIAN, 2000).  
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Quando se trata das bases da epileptologia moderna, destaca-se Hughlings Jack-

son, que definiu a epilepsia como “uma descarga súbita, excessiva e rápida da substância 

cinzenta”, definição que até hoje é aceita. Além disso, em 1879, Jackson estabeleceu as 

bases neuroanatômicas para os fenômenos epilépticos em seu texto “Lectures on the Di-

agnosis of Epilepsy” (GOMES, 2006). Atualmente, a epilepsia é um assunto desmistificado, 

porém, ainda é alvo de grande preconceito, devido a ideias controversas e errôneas sobre 

o assunto, levando a pessoa com epilepsia a ser discriminada, muitas vezes, pela socie-

dade (THOMAS; NAIR, 2011).  

 

1.1.2. Epidemiologia  

 

A epilepsia é um transtorno neurológico grave muito comum . Dentre os transtornos 

neurológicos, a epilepsia é um dos mais graves, atingindo cerca de 50 milhões de pessoas 

ao redor do mundo, sendo que 80% desses se encontram nos países em desenvolvimento 

(OMS, 2012). Dentre as possíveis consequências da epilepsia destacan-se as consequên-

cias profundas, incluindo morte súbita, problemas psicológicos e transtornos mentais. 

Também se associam à epilepsia problemas sociais e econômicos diretos e indiretos, co-

mo gastos relacionados à internação hospitalar e medicamentos, além da redução na ca-

pacidade de trabalho (NETO; MARCHETTI, 2005). 

A prevalência de epilepsia ativa no mundo está entre 4/10:1000 habitantes (SAN-

DER; SHORVON, 1996). Estudos sugerem que a incidência de epilepsia é maior nos paí-

ses em desenvolvimento: As taxas de incidência anual de epilepsia oscilam entre 40 e 

70/100.000 nos países desenvolvidos, se elevando para 122 a 190/100.000 nos países em 

desenvolvimento (SANDER; SHORVON, 1996). Estas altas taxas, nos países em desen-

volvimento são atribuíveis a causas parasitárias (principalmente neurocisticercose), trau-



 
 
 

15 
 

matismo crânio-encefálico e doenças cerebrovasculares (SENANAYAKE; ROMAN, 1993; 

CARPIO; HAUSER, 2009). 

 

1.1.3.Tratamento 

 

Após o diagnóstico clínico, os pacientes são tratados com a droga antiepiléptica ide-

al, de primeira escolha, de acordo com a crise convulsiva ou a síndrome epiléptica apre-

sentada. No caso de o tratamento com a droga antiepiléptica de primeira escolha não ser 

efetivo, o médico ainda tem a escolha de alterar as doses ou o intervalo de administração 

da droga. Ainda assim, no caso de insucesso no tratamento, existe a possibilidade da utili-

zação de drogas alternativas, para os determinados tipos de manifestação. Se, mesmo 

após o tratamento medicamentoso, o paciente não responder e as crises epilépticas conti-

nuarem não controladas, ele é classificado como paciente com epilepsia refratária.  

O sucesso com a terapia das drogas antiepilépticas se aproxima de 70% dos paci-

entes. Entretanto, cerca de 30% dos pacientes são classificados como refratários e, muitas 

vezes, não responsivos em mais de 3 tentativas terapêuticas, com drogas antiepilépticas 

diferentes. Neste caso, terapias alternativas podem ser adotadas, como a cirurgia do foco 

epiléptico, dieta cetogênica, estimulação do nervo vago, ou outras terapias menos conven-

cionais (SHNEKER & FOUNTAIN, 2003). Uma vez que um grande número de pacientes 

com epilepsia permanece refratário e não responsivo ao tratamento medicamentoso, surge 

a importância do estudo e do compreendimento da fisiopatologia dos diferentes tipos de 

crises convulsivas e de síndromes epilépticas, para assim, sugerir novas terapias, ou 

mesmo testar novas drogas com potencial anticonvulsivante. Neste sentido, os modelos 

experimentais são de grande valia para a o estudo da fisiopatologia envolvida nestas mani-
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festações, assim como para a identificação de novas drogas com valor preditivo antiepilép-

tico.  

 

1.1.4. Modelos experimentais  

 

Os modelos experimentais são essenciais para a compreensão dos processos fisio-

patológicos envolvidos nos diferentes tipos de manifestações epiléticas e convulsivas, uma 

vez que conseguem reproduzir, pelo menos em parte, as manifestações humanas. Além 

disso, os modelos experimentais são essenciais para a identificação de novas drogas com 

potencial antiepiléptico.  

Para uma melhor compreensão dos modelos experimentais, podemos citar : os mo-

delos experimentais mais conhecidos, pelo tipo de síndrome ou crise epiléptica que produ-

zem, sendo classificados em focais e generalizados. Além disso, os modelos podem ser 

divididos também em modelos crônicos (modelos que apresentam crises recorrentes) - on-

de se destacam os modelos induzidos por Ácido Caínico e o modelo da pilocarpina - e mo-

delos agudos (modelo de crise isolada), no qual se destaca os modelos de eletrochoque 

máximo e os induzidos pelo pentilenotetrazol (PTZ).  

 

1.1.5. Modelo de convulsões induzidas por PTZ  

 

Dentre os modelos, de convulsão generalizada, destaca-se o utilizado nesta disser-

tação; o modelo de convulsão induzida por PTZ, um antagonista de receptores GABAA 

que, por inibir as correntes de cloreto associadas a este mesmo canal, potencializa a neu-

rotransmissão excitatória e desencadeia convulsões. Originalmente o PTZ era utilizado 

como um cardioestimulante, até ter sido demonstrado um significante potencial convulsi-
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vante em ratos, camundongos, primatas e humanos (PITKÄNEN; SCHWARTZKROIN; 

MOSHÉ, 2006).  

Em relação ao presente modelo foi descrito, em um estudo de ressonância magnéti-

ca, que após a injeção de PTZ, em ratos, ocorre um aumento na ativação do núcleo talâ-

mico anterior e no giro denteado hipocampal, além do córtex retrosplenial, antes do início 

das crises, sugerindo que a gênese das crises ocorrem nessas regiões encefálicas (BRE-

VARD et al., 2006).  

A injeção de PTZ induz, geralmente, quatro fenômenos comportamentais: freezing, 

espasmos mioclônicos, convulsões clônicas, e convulsões generalizadas tônico-clônicas. 

Além disso, doses graduais de PTZ podem reproduzir esses tipos de crises específicas. 

Assim, baixas doses podem induzir apenas o freezing, entretanto, já apresentando altera-

ções nos sinais eletroencefalográficos. As altas doses podem induzir convulsões generali-

zadas. As manifestações convulsivas induzidas por PTZ se desenvolvem dentro de um 

período de 20 minutos após a aplicação (PITKÄNEN; SCHWARTZKROIN; MOSHÉ, 2006) 

sendo geralmente avaliado a latência para a primeira convulsao mioclônica, latência para a 

primeira tônico-clônica e duração da mesma..  

Em relação às alterações neuroquímicas induzidas por esse agente convulsivante, 

têm sido demonstradas importantes reduções no sistema antioxidante e redução na ativi-

dade da enzima Na+,K+-ATPase (RAUCA; ZERBE; JANTZE, 1999; ERAKOVIC et al., 2001; 

SOUZA et al., 2009). Nesse sentido, demonstrou-se também que o PTZ pode induzir crises 

por inibir essa enzima através de uma interação direta com a estrutura protéica (DUBBER-

KE; VASILETS; SCHWARZ, 1998).  

Além disso, em relação às alterações comportamentais induzidas por este modelo, 

sugere-se que o aumento na latência para o desenvolvimento das crises seja um forte indi-
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cativo de ação anticonvulsiva, visto que drogas como o diazepam e o clonazepam aumen-

tam esse parâmetro (DE SARRO et al., 1996). 

Além disso, o presente composto é amplamente utilizado em testes para identifica-

ção de novas drogas com valor preditivo antiepiléptico e para screening de plantas (KU-

PFERBERG, 2001).  

 

1.2. Na+,K+-ATPase 

 

1.2.1.Aspectos gerais 

 

A enzima Na+,K+-ATPase (EC 3.6.3.9), também conhecida como bomba de sódio, é 

uma enzima de membrana plasmática, responsável por catalisar a hidrolise do ATP, aco-

plando a essa hidrólise o transporte ativo de 3 Na+ para o meio extracelular e 2 K+ para o 

meio intracelular (HORISBERGER, 2004). Esta enzima foi descrita pela primeira vez em 

1957, por Jens Christian Skou que demonstrou a existência de uma enzima transportadora 

de íons através da membrana plasmática. Posteriormente, em 1997, Skou foi laureado com 

o prêmio Nobel de química, graças a sua descoberta (THERIEN & BLOSTEIN, 2000). A 

Na+,K+-ATPase tem um importante papel na regulação do volume, pH e níveis de Ca2+ ce-

lulares, além do transporte de glicose dependente de Na+ e regulação da liberação de neu-

rotransmissores no SNC (LINGREL, 1992). Dada a importância desta enzima na regulação 

celular, sabe-se que, em repouso, a Na+,K+-ATPase é responsável pelo consumo de apro-

ximadamente 30% de todo ATP utilizado pelos mamíferos (CLAUSEN et al., 1991). 
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1.2.2. Estrutura 

 

A Na+,K+-ATPase pode ser encontrada em eucariotos superiores, como a drosophi-

la, mas não nos eucariotos inferiores, como a levedura. É membro da família de bombas 

do tipo P, compartilhando algumas características comuns, como a função de hidrólise do 

ATP. Esta enzima é composta por 3 subunidades polipeptídicas (α, β e γ), sendo a unidade 

funcional mínima um heterodímero, composto por uma subunidade α e uma subunidade β,   

este dímero pode ainda estar co-localizado com uma proteína da família FXYD (KAPLAN, 

2002; JORGENSEN et al., 2003). Pelo menos 4 isoformas distintas da  subunidade α (α1-

4) foram identificadas até o momento. Da subunidade β, pelo menos 3  isoformas (β1-3) 

foram identificadas, sendo que estas subunidades podem interagir em  uma série de com-

binações que serão expressas de maneira dependente do tecido e espécie em estudo 

(MOBASHERI et al., 2000, THERIEN & BLOSTEIN, 2000). A subunidade α contém os sí-

tios de ligação para Na+, K+, ATP e também para o inibidor específico ouabaína (KAPLAN, 

2002; JORGENSEN et al., 2003). As diferenças na sequência primária de aminoácidos en-

tre as 4 subunidades α encontradas até o momento, em mamíferos, são mínimas, mas re-

sultam em diferenças cruciais, principalmente no que diz respeito à sensibilidade a inibido-

res, como a ouabaína. De fato, enquanto as isoformas contendo subunidades α2 ou α3 

possuem um IC50 para ouabaína de 28,4 nM, as isoformas contendo subunidades α1 pos-

suem um IC50 de 89,4 μM, para este mesmo inibidor (NISHI et al., 1999b). Além disso, é 

importante mencionar que as subunidades catalíticas α são substratos para a fosforilação, 

pela proteína quinase dependente de AMPc (PKA) e pela proteína quinase C (PKC), ou 

desfosforilação, por uma série de proteínas fosfatases, como a proteína fosfatase 1, prote-

ína fosfatase 2A e a PP2B, importantes para a regulação da atividade e expressão na 

membrana plasmática da Na+,K+- ATPase (BERTORELLO et al., 1991; APERIA et al., 



 
 
 

20 
 

1992; FISONE et al., 1994; LOGVINENKO et al., 1996; BLANCO & MERCER, 1997; 

CHENG et al., 1997b). A subunidade β da Na+,K+-ATPase é composta de aproximadamen-

te 370 aminoácidos e um peso molecular aproximado de 55 kDa (KAPLAN, 

2002;JORGENSEN et al., 2003). Esta proteína possui apenas um domínio transmembrana 

e a porção aminoterminal está exposta ao citosol. A função exata da subunidade β ainda 

não está completamente entendida, mas foi demonstrado que a subunidades α não exibe 

atividade ATPásica quando dissociada da subunidade β. Nesse contexto, tem sido sugeri-

do que as principais funções da subunidade β da Na+,K+-ATPase estão relacionadas à es-

tabilização da conformação ótima da subunidade α na membrana plasmática, além de uma 

participação direta no ciclo reacional acoplado ao transporte iônico (KAPLAN, 2002; JOR-

GENSEN et al., 2003).   

  

1.2.3.Regulação 

 

O mecanismos regulatórios da Na+,K+-ATPase são ativados por alterações nas ne-

cessidades celulares. Neste sentido, tem se demonstrado que a atividade da Na+,K+-

ATPase é controlada por diversos fatores entre eles , atividade contrátil, treinamento físico, 

nutrição e estado eletrolítico (CLAUSEN, 1998). Dentre estes fatores regulatórios, a varia-

ção na concentração dos substratos Na+, K+ e ATP é um dos mais simples e determinan-

tes. A Na+, K+-ATPase é ativada por Na+ e ATP em sítios intracelulares e por K+ em um 

sítio extracelular (THERIEN & BLOSTEIN, 2000). O Km da Na+, K+-ATPase para Na+ está 

na faixa de 10-40 mM, que na maioria dos tecidos é um valor mais alto que a concentração 

intracelular de Na+ no equilíbrio (THERIEN & BLOSTEIN, 2000). Assim, pequenas varia-

ções na concentração intracelular de Na+ afetam profundamente a atividade da Na+, K+-

ATPase na maioria dos tecidos. No caso do K+, a concentração extracelular de K+ tem me-
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nos efeito sobre a atividade da Na+,K+-ATPase do que variações na concentração intrace-

lular de Na+, provavelmente devido à alta afinidade deste íon por seus sítios de ligação na 

enzima e porque a concentração extracelular de íons K+ é saturante para os sítios de liga-

ção deste íon na Na+,K+-ATPase. Por outro lado, tem sido mostrado que o K+ pode agir 

como um antagonista competitivo da ligação do Na+ em seus sítios de ligação na Na+, K+-

ATPase (THERIEN & BLOSTEIN, 2000). Assim, variações na concentração intracelular de 

K+ poderiam alterar a atividade da enzima através de uma modificação na afinidade da 

mesma por íons Na+. No que diz respeito ao ATP, a Na+, K+-ATPase apresenta uma cinéti-

ca linear e um Km de 300-800 μM para este substrato (THERIEN & BLOSTEIN, 2000). 

Outro importante mecanismo de regulação da Na+,K+-ATPase é a fosforilação de re-

síduos específicos na enzima, principalmente na subunidade α. Neste sentido, neuro-

transmissores, hormônios e outras substâncias agem diretamente na enzima ou em seus 

receptores de membrana específicos, podendo ativar vias de sinalização que regulam a 

atividade da Na+,K+-ATPase. Dentre estas vias de sinalização, se destacam a via das qui-

nases PKA e PKC. 

 
 

1.2.4. Epilepsia e Na+,K+-ATPase   

 
 

No cérebro, a atividade da Na+,K+-ATPase contribui de maneira crucial para a manu-

tenção do gradiente eletroquímico responsável pelos potencial de repouso e ação e capta-

ção e liberação de neurotransmissores (STAHL; HARRIS, 1986). Consequentemente, mu-

danças na atividade da Na+,K+-ATPase afetam diretamente a sinalização celular, a libera-

ção de neurotransmissores e a atividade neuronal, assim como o comportamento do ani-

mal (MOSELEY et al., 2007). Neste contexto, um prejuízo ao funcionamento da Na+, K+-

ATPase ocasiona aumento ou diminuição da excitabilidade neuronal, dependendo do grau 
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de inibição induzido e do tipo neuronal afetado (GRISAR; GUILLAUME; DELGADO-

ESCUETA, 1992). Ao encontro destes achados, o inibidor da Na+,K+-ATPase, ouabaína, 

aumenta o influxo de cálcio em fatias de cérebro de ratos (FUJISAWA et al., 1965), causa 

convulsões em camundongos (JAMME et al., 1995), e liberação de glutamato por reversão 

do transportador dependente de Na+ (LI; STYS, 2001). 

Clapcote e colaboradores (2009) demonstraram que uma mutação na isoforma cata-

lítica α3 - que reduz a atividade desta enzima em cerca de 42% no cérebro de camundon-

gos - está associada com a hiperexcitabilidade no sistema nervoso central, sugerindo que 

a Na+,K+-ATPase pode estar envolvida no controle da atividade epileptogênica. Adicional-

mente, uma mutação na isoforma α2 tem sido relacionada com enxaqueca hemiplégica 

esporádica e crises epiléticas em humanos (GALLANTI et al., 2008).  

Neste sentido, Dubberke e colaboradores (1998) demonstraram que o PTZ, um 

agente quimioconvulsivante clássico, inibe a enzima Na+, K+-ATPase. Além disso, o grau 

de inibição da atividade da Na+, K+-ATPase se correlaciona com a duração das convulsões 

induzidas pela administração intracerebral de ácido metilmalônico, de ácido glutárico ou 

injeção intraperitoneal de PTZ (FIGHERA et al., 2006; FURIAN et al., 2007; SOUZA et al., 

2009), reforçando o papel importante da inibição da atividade Na+,K+-ATPase nas convul-

sões induzidas por diversos agentes. Sabendo que vários pacientes epilépticos não res-

pondem aos tratamentos farmacológicos convencionais e nem àsterapias alternativas, se 

faz nescessario a busca por novos compostos que possam ajudar na refrateriedade das 

crises epilépticas. Dessa forma, o estudo de extratos e principios ativos de plantas, como 

as plantas medicinais, pode auxiliar na compreensão dos mecanismos fisiopatológicos des-

ta doença, assim como contribuir no tratamento das convulsões observadas nos pacientes.  
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1.3. Plantas Medicinais 

 

Ao longo dos anos, os humanos encontraram na natureza meios para atender suas 

necessidades básicas, muitos dos quais serviram de remédio para o tratamento de várias 

doenças. Os primeiros registros documentam o uso de aproximadamente 1000 substâncias 

derivadas de plantas na Mesopotâmia. No Egito, o Papiro de Ebers, datado de 1500 a.C., 

documenta mais de 700 medicamentos, a maioria originária de plantas. Existem evidências 

que praticamente todos os povos utilizavam preparados a base de plantas para assegurar 

sua sobrevivência (LORENZI, MATOS, 2002; NEWMAN et al., 2008). Durante a Idade Mé-

dia, a propriedade terapêutica das plantas era atribuída à existência de substâncias pre-

sentes nelas. Com o desenvolvimento e o avanço da química orgânica, houve a possibili-

dade de isolamento e purificação, a partir de extratos brutos, da(s) substância(s) responsá-

vel(eis) pelo(s) efeito(s) biológico(s) predominante(s). Esse grupo de substâncias, derivado 

do metabolismo secundário, denominou-se “princípios ativos” (LORENZI, MATOS, 2002; 

NORTON, 2005; ITOKAWA et al., 2008) . 

Os metabólitos secundários eram considerados produtos de excreção do vegetal 

sem possuir função definida, sendo negligenciado seu estudo científico por muito tempo. 

Posteriormente, foi sugerido que essas substâncias serviriam para proteção das plantas 

frente às diversas situações, como defesa contra herbívoros e microorganismos, proteção 

contra raios ultravioletas, atração de polinizadores, entre outros (VERPOORTE, 2000 

SAKLANI, KUTTI, 2008). A disponibilidade de princípios ativos quimicamente puros, junta-

mente aos avanços obtidos na fisiologia experimental no século XIX, possibilitou a descri-

ção precisa dos efeitos destas substâncias, bem como a investigação de seu mecanismo 

de ação. Por exemplo, a atropina, princípio ativo isolado da planta Atropa belladona, que 

contribuiu para a fundamentação da neurotransmissão colinérgica e para a teoria dos re-
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ceptores farmacológicos; a reserpina, princípio ativo extraído da planta Rauwolfia serpenti-

na, que propiciou o embasamento da neurotransmissão adrenérgica, serotoninérgica e do-

paminérgica. 

Outros princípios ativos que seguem a linha da atropina e reserpina são: o curare 

(isolado de Chondodendron tomentosum), nicotina (espécies de Nicotiniana), cocaína (es-

pécies de Erythroxylium), glicosídeos cardíacos (espécies de Digitalis) e efedrina (Ephedra 

sinica); além de uma diversidade de outros princípios ativos isolados de plantas (FAR-

NSWORTH, 1966; GILANI, RAHMAN, 2005; NEWMAN, 2008). É crescente a utilização de 

princípios ativos oriundos de plantas medicinais como importantes ferramentas farmacoló-

gicas e também para a indústria no desenvolvimento de novos medicamentos para o tra-

tamento de diversas enfermidades, incluindo a dor e crises epiléticas (RISHTON,2008). 

Estima-se que cerca de 25% de todos os medicamentos modernos são direta ou indireta-

mente derivados de plantas. Outro aspecto importante deve-se ao crescente interesse 

mundial nos últimos anos na utilização de fitofármacos como medicamentos complementa-

res ou alternativos na prevenção ou alívio de muitas doenças (CALIXTO et al., 1998; 2000; 

2005). De acordo com a Organização Mundial de Saúde, devido à pobreza e à falta de 

acesso aos medicamentos modernos, a maioria da população que vive em países em de-

senvolvimento depende essencialmente das plantas medicinais como atenção primária à 

saúde (WHO, 1999; 2000; 2002; 2008; CALIXTO, 2000; GOLENIOWSKI et al., 2006; 

PHILLIPSON, 2007). 

Entretanto, mesmo com a evidente utilização na clínica, poucas plantas têm sido es-

tudadas cientificamente para a confirmação de sua qualidade, segurança e eficácia. De 

acordo com o exposto, é crescente a importância da pesquisa e descoberta de novos 

compostos de interesse terapêutico a partir de recursos naturais.  
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1.3.1. Combretum Leprosum Mart 

 

Uma das espécies de Combretum encontrada no Brasil, nos estados do norte e  

nordeste, caatinga e pantanal matogrossense (MARINHO et al., 2002; CHAVES et al., 

2007) é a Combretum leprosum Mart . Esta planta foi catalogada pelo botânico alemão Carl 

Friedrich Philipp von Martius, em 1867, e é um arbusto conhecido popularmente pelos no-

mes de mofumbo, cipoaba e carne-de-vaca. 

  Na medicina popular, infusões preparadas com as partes aéreas (tronco, folhas e 

flores) e raízes de C. leprosum são utilizadas como cicatrizante, para o tratamento de he-

morragias, como sedativo, (FACUNDO et al, 2005), antitussígeno, expectorante (AGRA et 

al., 2007) e antiofídico (FERNANDES et al., 2007).  

A partir das folhas e raízes de Combretum leprosum foram isolados o ácido arjunóli-

co, o ácido mólico, ácidos graxos, o triterpeno 3β,6β,16β-trihidroxilup-20(29)-eno (TTHL), 

flavonóides glicosilados 3-O-metilquercetina e quercetina. Análises do extrato etanólico das 

folhas demonstraram que os monossacarídeos são os principais componentes (80%), os 

triterpenos representam 10%, estando entre eles o TTHL, que é um triterpeno pentacíclico. 

O extrato ainda contém 5% de oligossacarídeos e 3% de ácidos graxos (FACUNDO et al., 

1993; 2005). 

Medeiros et al. (2003) demonstraram que tanto o extrato etanólico da raiz de C. le-

prosum quanto um triterpeno isolado desta planta, o ácido arjunólico, reduziram o número 

de contorções abdominais induzidas por ácido acético. Além disso, verificou-se que o ex-

trato hidroalcoólico da casca desta espécie, administrado pela via oral, apresenta atividade 

ansiolítica e administrado pela via intraperitoneal apresenta atividade depressora central e 

relaxante muscular (ALMEIDA et al., 2003).  
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Existem vários mecanismos compartilhados por epilepsia e indução de dor (DE 

OLIVEIRA ET AL, 2011;. FREITAS, 2009;. KING ET AL, 2011). Nota-se que alguns anti-

convulsivantes são usados clinicamente para tratar distúrbios dolorosos (FEUERBACH ET 

AL, 2009;. MARES E ROKYTA, 2009). Neste contexto, Longhi-Balbinot et al. (2009) de-

monstraram que o triterpeno 3β, 6β, 16β-trihidroxilup-20 (29)-eno (TTHL) produziu efeito 

antinociceptivo significativo contra agonistas glutamatérgicos,  NMDA e trans-ACPD que 

induzem nocicepção, sem causar qualquer diminuição locomotora detectável. Estes resul-

tados experimentais sugerem que o efeito antinociceptivo da TTHL está intimamente rela-

cionado a um efeito sobre o sistema glutamatérgico. Esta super estimulação do sistema 

glutamatérgico é um mecanismo comum para a dor e epilepsia, em função destes achados 

nós decidimos investigar o efeito da TTHL nas alterações comportamentais, eletroencefa-

lográficas e neuroquímicos induzidas por PTZ em camundongos. 
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1.4.Objetivos 

 1.4.1. Objetivo geral 

Determinar se o TTHL apresenta ação anticonvulsivante no modelo de convul-

são induzido por PTZ em camundongos, bem como, seu possível mecanismo de 

ação. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1- Avaliar qual a dose de TTHL que apresenta efeito protetor sobre as convul-

sões induzidas por PTZ ; 

2-Avaliar o efeito do TTHL sobre o dano oxidativo induzido pelo PTZ; 

3-Avaliar o envolvimento da enzima Na+, K+ -ATPase no possível efeito protetor 

induzido pelo TTHL; 

4 -Determinar o potencial  antioxidante in vitro do TTHL; 

5-Determinar o efeito do TTHL sobre a neurotransmissão glutamatérgica (capta-

ção e ligação específica de glutamato); 

6-Determinar o efeito do TTHL sobre a ligação específica ao sítio de benzodia-

zepínicos do receptor GABAA.  
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2. ARTIGO CIENTÍFICO  

 

2.1.Triterpene 3b, 6b, 16b trihidroxilup-20(29)-ene protects against excitability 

and oxidative damage induced by pentylenetetrazol: The role of Na+,K+-ATPase 

activity 

 
 
 
 

   2.1.1.Titulo em português 

  
Triterpeno 3β, 6 β, 16 β, trihidroxilup-20(29)-eno protege contra a 

excitabilidade e dano oxidativo induzido por pentilenotetrazol: O pa-
pel da atividade da Na+, K+ -ATPase. 

 

 

2.1.2. Autores 
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del Gomes Villarinho ,Mateus Fortes Rossato, Juliano Ferreira, Leandro M. de Car-

valho, Fernanda de Oliveira Lima, Ana Flavia Furian , Mauro Schneider Oliveira, 

Adair Roberto Soares Santos, Valdir A. Facundo, Michele Rechia Fighera, Luiz Fer-

nando Freire Royes. 
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3. DISCUSSÃO 
 

A epilepsia é uma síndrome caracterizada por crises espontâneas e recorrentes, re-

sultado de descargas paroxísticas, excessivas e sincrônicas de uma população neural 

(ENGEL et al., 1996). Em todo o mundo, a incidência de epilepsia varia conforme a região 

geográfica. Nos países em desenvolvimento, em que há deficiência no atendimento médi-

co, subnutrição e enfermidades, esse número pode chegar a 2%. Já nos países desenvol-

vidos a incidência é de aproximadamente 1%. No Brasil, a epilepsia é uma condição neuro-

lógica que atinge 1,8% da população onde o uso de medicamentos é uma das terapias 

mais utilizadas e promove resultados animadores ao controlar cerca de 70% dos casos 

(FERREIRA et al., 2009). Entretanto, estima-se que cerca de 30% pacientes continuam a 

ter crises, sem remissão, apesar de tratamento adequado com drogas antiepilépticas. Des-

ta forma, dado o elevado número de pacientes com epilepsia que apresentam convulsões 

refratárias aos fármacos disponíveis, torna-se importante o entendimento dos mecanismos 

de indução e manutenção de convulsões.  Além disso, visto os problemas que as atuais 

drogas disponíveis apresentam, fica clara a necessidade da procura de novos fármacos 

ativos nos diversos tipos e variações desta patologia e com menor incidência de efeitos 

colaterais e toxicidade. Entre as diversas fontes de novas drogas, destaca-se a pesquisa 

com produtos naturais, que possui grande potencial para fornecer compostos ativos sobre 

o Sistema Nervoso Central.  

Nesse sentido os resultados apresentados neste estudo demonstraram que a admi-

nistração sistêmica de TTHL em camundongos protege contra alterações comportamentais 

e eletroencefalográficas.induzidas pelo PTZ, um antagonista do receptor de GABAA. A ad-

ministração sistemica do presente composto também protegeu contra as alterações neuro-
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químicas induzidas pelo PTZ, caracterizadas aqui pelo aumento no conteúdo de proteínas 

carbonis, especies reativas ao acido tiobarbitúrico, inibição da captação de glutamato e da 

atividade da enzima Na+,K+-ATPase  no córtex cerebral de camundongos. No entanto, é 

importante ressaltar que TTHL não possui ação antioxidante e não altera a ligação do fluni-

trazepam e glutamato per se, o que sugere que o efeito anticonvulsivante exercido por tal 

composto não está relacionado com ação antioxidante direta bem como a interação com o 

receptor GABAA e transportadores de glutamato. Por outro lado, o pré-tratamento com 

TTHL foi eficaz na prevenção de convulsões comportamentais e eletroencefalográficas in-

duzidas pela administração intracerebroventricular de ouabaina, um inibidor de Na+, K+-

ATPase. Além disso, os resultados apresentados neste estudo revelaram que o PTZ exer-

ce um efeito inibitório sobre a atividade da Na+, K+-ATPase em homogeneizados de córtex 

e que administração de TTHL no meio de incubação protege contra esta inibição. Estes 

dados experimentais sugerem que a enzima Na+, K+-ATPase pode ser como um alvo para 

ação protetora exercida pelo TTHL.    

A enzima Na+, K+-ATPase é uma proteína de membrana plasmática que desempe-

nha um papel fundamental na manutenção da homeostase intracelular eletrolítica em todos 

os tecidos (SKOU ESMANN , 1992). No Sistema Nervoso Central, a atividade da enzima 

Na+,K+–ATPase  mantem o gradiente eletroquímico em repouso e modula a liberação  e 

recaptação de neurotransmissores  (STAHL E HARRIS, 1986). Corroborando com este 

ponto de vista, recentes estudos têm demonstrado que os transportadores de glutamato e 

Na+, K+-ATPase fazem parte dos mesmos complexos de macromoleculas e operam como 

uma unidade funcional para regular a neurotransmissão glutamatérgica em astrócitos e 

neurônios (ROSE ET AL, 2009; ZHANG ET AL . , 2009). Como consequência, achados 

experimentais dão conta que uma inibição da atividade da presente enzima provoca con-

vulsões (JAMME ET AL.,1995) e induz a uma  liberação de glutamato pela reversão de 
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transportador Na+-dependente (LI E STYS , 2001). Neste contexto, nossos dados revelam 

que a administração de PTZ diminui ligação [3H] glutamato e que o pré-tratamento TTHL 

impediu este efeito. Este resultado é particularmente importante considerando que a ativi-

dade dos transportadores de glutamato pode ser prejudicada por vários mecanismos indi-

retos, incluindo a formação de espécies reativas ao oxigênio bem como a inibição da ativi-

dade da enzima Na+,K+-ATPase ( RAMBO ET AL, 2009 ; SOUZA ET AL, 2009 ). Embora o 

mecanismo exato pelo qual o PTZ reduz captação de glutamato ainda não esta totalmente 

esclarecido, é possível inferir que uma redução na atividade Na+, K+-ATPase diminui a cap-

tação de glutamato (TROTTI ET AI. , 1997). De fato, nossos resultados mostraram que 

PTZ (10 mM) inibiu a atividade da Na+,K+ -ATPase sem isoforma especificidade quando 

adicionado diretamente ao meio de reação contendo os homogeneizados de córtex . 

Estes dados estão de acordo com estudos que demonstraram que as concentrações 

em milimolar de PTZ afeta uma variedade de íons, canais e receptores (WALDEN ET AL , 

1984) e inibem o Na+, K+-ATPase com Ki com valores aproximadamente de 10 e 20 mM ( 

DUBBERKE ET AI. , 1998). Além disso, foi mostrado que a incubação prévia com TTHL 

(10 mM) protege contra inibição da  α2/ α3 da  Na+,K+ -ATPase induzida por PTZ. A prote-

ção seletiva exercida pelo TTHL in vitro ressalta o importante papel das isoformas  α1  e 

α2/ α3 na excitabilidade neuronal. Cabe salientar que a subunidade catalítica α1 da enzima  

Na+, K+ -ATPase é relativamente resistente a ouabaína e especies reativas ao oxigênio. 

Por outro lado, as subunidades  α2/ α3 da mesma são sensíveis a ouabaína e vulneráveis 

ao ataque de radicais livres (KARPOVA ET AL.,2010). Desta forma, nossos achados expe-

rimentais sugerem que a manutenção da atividade das subunidades α2/ α3 da enzima Na+, 

K+-ATPase induzida por TTHL protege contra a excitabilidade neuronal e danos oxidativos 

induzido por PTZ.  Corroborando com esta hipótese foi demonstrado que o pré-tratamento 
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com TTHL protege contra a inibição da atividade total bem como das subunidades α2/ α3 

da enzima Na+,K+ -ATPase após a administração de doses  convulsivas de ouabaína.  

Sabe-se que o antagonismo do receptor de GABAA é considerado o principal meca-

nismo de ações biológicas induzidas pelo PTZ (ZANDIEH ET AL . , 2010). Desta forma de-

cidiu-se investigar se a prevenção exercida pelo TTHL neste modelo de convulsão poderia 

resultar, em parte, a partir de uma interação direta com o receptor de GABAA. Para isso, foi 

utilizado o ensaio de ligação [3H] flunitrazepam in vitro.  Cabe salientar que a ligação de 

[3H] flunitrazepam ao sitio do benzodiazepínico é sensível ao agonista do receptor de GA-

BAA (LAUREN ET AL., 2007). Neste contexto, nossos resultados revelaram que a incuba-

ção com TTHL não altera a ligação de [3H] flunitrazepam ao receptor GABAA em membra-

nas do córtex cerebral, sugerindo que o efeito anticonvulsivante exercido pelo TTHL não 

está intimamente relacionada com o sistema GABAergico. 

No presente estudo foi demonstrado que administração de PTZ induziu a um au-

mento na lipoperoxidação e na carbonilação proteica sugerindo o envolvimento de radicais 

livres nas convulsões induzidas por PTZ. Cabe salientar que o tratamento prévio com 

TTHL protegeu contra o dano oxidativo induzido por este agente convulsivante. No entan-

to, nossos dados revelaram que TTHL não apresentou qualquer ação direta contra ABTS 

(ácido 2,2-azinobis-(3-etilbenzotialzolina)-6 sulfônico), DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil) e 

ânion superóxido sugerindo qua a efetiva proteção exercida pelo TTHL não se deva por 

sua ação direta sobre radical orgânico (DPPH , ABTS) bem como ânion superóxido. 

Os resultados apresentados no presente estudo fornecem evidências que a adminis-

tração sistêmica de TTHL, um triterpeno pentacíclico isolado de C. Leprosum Mart. , prote-

ge contra crises epilépticas e alterações neuroquímicas induzidas pelo agente convulsivan-

te PTZ. Além disso, os resultados apresentados neste estudo sugerem que a ação anti-
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convulsivante exercida pelo TTHL não é devido a sua ação antioxidante direta ou interação 

com o receptor de GABAA. Entretanto a manutenção da atividade da Na+,K+-ATPase exer-

cido por este composto pode representar uma nova abordagem terapêutica para a preven-

ção de convulsões em pacientes com epilepsia.  
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4. CONCLUSÃO 
 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo, podemos concluir que: 

 

Os resultados apresentados fornecem evidências convincentes que a admi-

nistração sistêmica de TTHL, um triterpeno pentacíclico isolado de C. leprosum, pro-

tege contra convulsão e alterações neuroquímicas induzidas pelo agente convulsi-

vante PTZ. Além disso, os resultados apresentados neste relatório revelou que a 

ação provocada por TTHL não é devido a sua ação antioxidante direta ou a intera-

ção com o receptor de GABAA, mas o mecanismo envolve a manutenção da ativida-

de da Na+, K+-ATPase. Portanto, o TTHL pode ser uma nova abordagem terapêutica 

para a prevenção de convulsões e alguns os seus efeitos deletérios. 
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