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RESUMO 

O eugenol (4-alil-2-metoxifenol) pertence à classe dos fenilpropanóides sendo 
o principal constituinte do óleo essencial extraído da planta Syzygium 
aromaticum, popularmente conhecida como cravo-da-índia. Diversos estudos 
investigaram a ação do eugenol no sistema cardiovascular, todavia pouco se 
sabe sobre os efeitos dessa droga na atividade mecânica e elétrica no músculo 
atrial, bem como sobre suas propriedades antiarrítmicas. Dessa forma o 
presente trabalho buscou investigar o efeito do eugenol sobre o acoplamento 
excitação contração atrial, sua atividade antiarrítmica e o seu efeito sobre a 
corrente de Na+ sarcolemal (INa). Os experimentos foram realizados com 
cobaias adultas (ambos os sexos). Para realização das medidas contráteis em 
miocárdio, o átrio esquerdo foi montado em cuba para órgão isolado (10 mL, 
Tyrode modificado, 36,5 ± 0,1 °C, aerado com 100 % de O2), submetido a uma 
tensão de repouso 9,8 mN (1 gF) e estimulado com pulsos elétricos (1 Hz, 100 
V, 15-20 ms). A força de contração foi captada por um transdutor de força 
isométrica, digitalizada e gravada em um computador. O átrio direito foi 
montado do mesmo modo que o átrio esquerdo, porém o mesmo foi mantido à 
temperatura ambiente e não foi eletricamente estimulado. Para estudar o efeito 
do eugenol na contratilidade cardíaca, o átrio esquerdo foi exposto à 
concentrações crescentes dessa droga, a qual apresentou um efeito inotrópico 
negativo dependente de concentração (IC50 = 687,8 ± 81,3 μmol/L, Emax = 
95,3 ± 1 %). Em átrio direito, o eugenol promoveu um efeito cronotrópico 
negativo (IC50 = 1455,6 ± 365,1 μmol/L, Emax = 100 %). Para avaliar a 
atividade antiarrítmica do eugenol, dois modelos experimentais foram 
utilizados, a saber: 1) modelo de arritmia espontânea e 2) modelo de arritmia 
induzida por ouabaína. O Eugenol demonstrou atividade antiarrítmica 
promissora em ambos modelos. Para avaliar a ação do eugenol sobre a 
amplitude da INa, cardiomiócitos enzimaticamente isolados foram mantidos a um 
potencial de repouso (potencial de holding - VH) de -90 ou -70 mV e a INa foi 
evocada por pulsos despolarizantes retangulares que elevaram o potencial de 
membrana para -20 mV.  Quando as células foram mantidas a um VH de -90 
mV, o eugenol inibiu a amplitude da INa com uma IC50 de 681,6 ± 65 µmol/L. 
Todavia a potencia do eugenol para inibir a INa foi aumentada em 3,8 vezes 
quando os cardiomiócitos foram mantidos a um VH de -70 mV, uma vez que a 
sua IC50 foi reduzida para 184,3 ± 26,2 µmol/L nessas condições. Pode-se 
concluir que o eugenol apresenta efeito depressor sobre a força e frequência 
cardíacas. Além disso o eugenol apresentou atividade antiarrítmica devido, 
muito provavelmente, à sua capacidade de inibir a INa.  
 
Palavras-chave: Eugenol, Coração, Contratilidade, Arritmia 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Eugenol (4-allyl-2-methoxyphenol) is a phenylpropanoid which is the main 
constituent of essential oil extracted from the plant Syzygium aromaticum, 
popularly known as clove. Several studies have investigated the action of 
eugenol on the cardiovascular system, however little is known about the effects 
of this drug on mechanical and electrical activities in the atrial muscle, as well 
its antiarrhythmic properties. Thus the present work aimed to investigate the 
effect of eugenol on the atrial contraction-excitation coupling, its antiarrhythmic 
activity, and also its effect on the sarcolemal Na+ current (INa). The experiments 
were performed using adult guinea pigs (both sexes). To measure myocardial 
contractility the left atria were mounted in an isolated organ chamber (10 ml, 
modified Tyrode, 36.5 ± 0.1 °C, aerated with 100 % O2), subjected to a resting 
tension of 9.8 mN (1 gF) and stimulated with electrical pulses (1 Hz, 100 V, 15-
20 ms). The contraction force was captured by using an isometric force 
transducer and was recorded on a computer. The right atrium was mounted in 
the same manner as the left atrium, however it was kept at room temperature 
and was not electrically stimulated. Eugenol decreased the left atrial force with 
a contraction-dependent manner (IC50 = 687.8 ± 81.3 μmol/l, Emax = 95.3 ± 1 
%). In the right atrium, eugenol promoted a negative chronotropic effect (IC50 = 
1,455.6 ± 365.1 μmol/l, Emax = 100%). To evaluate the antiarrhythmic activity 
of eugenol, two experimental protocols were used: 1) atrial spontaneous 
arrhythmia and 2) atrial arrhythmia induced by ouabain. Eugenol showed 
promising antiarrhythmic effect in both protocols. To evaluate the action of 
eugenol on INa amplitude, enzymatically isolated cardiomyocytes were 
maintained at a resting potential (VH) of -90 or -70 mV then INa was evoked by 
applying rectangular depolarizing pulses that raised the membrane potential to -
20 mV. When as cells were maintained at a VH = -90 mV, eugenol inhibited the 
INa amplitude with an IC50 of 681.6 ± 65 μmol/l. However, the relative potency of 
eugenol to inhibit INa was increased by 3.8 times when the cardiomyocytes were 
maintained at VH = -70 mV, since its IC50 was reduced to 184.3 ± 26.2 μmol/l 
under these conditions. It can be concluded that eugenol has depressant effects 
on cardiac strength and frequency. In addition eugenol showed antiarrhythmic 
activity likely due to its ability to inhibit the INa. 

 

Keyword: Eugenol, Heart, Contractility, Arrhythmia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Na busca da sobrevivência, o homem procurou na natureza a cura de 

toda sorte de moléstias através do uso de plantas medicinais (CRAGG; 

NEWMAN, 2013). A Organização Mundial da Saúde ressalta que pelo menos 

25% dos medicamentos modernos sejam derivados, diretamente ou 

indiretamente, de plantas. Para Sofowora et al (2013) a planta medicinal é 

qualquer espécie vegetal que contenha, pelo menos em um de seus órgãos, 

substâncias com fins terapêuticos ou precursoras para a síntese de drogas 

úteis. 

De modo geral, os óleos essenciais (OEs) são compostos por 

substâncias de baixo peso molecular, possuindo pelo menos dois ou três 

componentes principais com concentrações que variam de 20% a 70% 

(PANDEY; SINGH; TRIPATHI, 2014). Encontrados nas folhas, hastes, cascas, 

frutos ou em outros órgãos das plantas, os OEs são produtos odorosos e 

voláteis do metabolismo secundário, apresentanto destintos perfis de 

composição e propriedades farmacológicas (OUSSALAH  et al., 2007; SEN; 

SAMANTA, 2015). Encontrado na composição de certos OEs, o eugenol 

apresenta algumas propriedades terapêuticas comprovadas, a saber: atividade 

anestésica, antifúngica, bactericida, anti-inflamatória, anticarcinogênica, 

cardiodepressora e cardioprotetora (PANDEY; SINGH; TRIPATHI, 2014). 

As doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de óbitos 

no mundo, sendo responsáveis por cerca de 17,3 milhões de mortes por ano, 

compreendendo 31,5% do total de mortes globais no ano de 2013. Em 2014,  

808 mil pessoas faleceram de DCV nos EUA, correspondendo 1 a cada 3 

mortes (SACKS et al., 2017). No Brasil, em 2013 ocorreram 1.138.670 óbitos, 

destes, 339.672 (29,8%) decorrentes de DCV (ROCHA, 2017). Até o ano de 

2030 estima-se que 23,6 milhões morrerão por ano no mundo acometidas por 

DCV (HAO et al., 2017).  

Em pacientes com disfunções estruturais no coração, principalmente 

aquelas resultantes de distúrbios isquêmicos (tal como infarto agudo do 

miocárdio), as arritmias são a principal causa de morte sendo, portanto, um 
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importante problema de saúde pública (ROKITA; ANDERSON, 2012; 

WACHTELL et al., 2008). Apesar de existirem diversos fármacos disponíveis 

para o tratamento das arritmias cardíacas, nenhum deles é desprovido de 

graves efeitos colaterais, o que dificulta o emprego clínico dessas substâncias 

(KUMAR; ZIMETBAUM, 2013). Esse fato faz com que a busca de novas drogas 

com potencial antiarrtimogênico seja de grande interesse. Deste modo, o 

presente estudo visa investigar o possível efeito antiarrítmico do eugenol em 

um modelo experimental de arritmia em coração de cobaia e a atividade dessa 

substância nos canais de Na+ sensíveis à voltagem presentes no tecido 

cardíaco. Vale ressaltar que não existe nenhum estudo prévio da atividade do 

eugenol sobre a força de contração do miocárdio atrial, bem como sobre a  

arritmia cardíaca, tampouco são encontrados, na literatura científica, trabalhos 

que descrevam o efeito do eugenol sobre as correntes de membrana de Na+ 

em células cardíacas. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GERAL 

- Investigar o efeito antiarrítmico do eugenol em coração de cobaia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estudar a atividade do eugenol sobre a força de contração do átrio esquerdo 

de cobaia; 

- Investigar a ação do eugenol sobre a frequência atrial (efeito cronotrópico) em 

átrio direito de cobaia; 

- Avaliar o efeito antiarrítmico do eugenol, utilizando o modelo de arritmia 

espontânea e o modelo de arritmia induzida por ouabaína em átrio esquerdo de 

cobaia; 

- Analisar o efeito do eugenol sobre a amplitude da corrente sarcolemal de Na+ 

em cardiomiócitos isolados de cobaia. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 CONSIDERAÇÕES ANATÔMICAS E FISIOLÓGICAS DO CORAÇÃO 

O coração está localizado na cavidade torácica, no mediastino médio, no 

formato de cone truncado, apresentado uma base, ápice e faces. De modo 

geral, a função primordial do coração é bombear sangue através dos vasos 

sanguíneos, levando nutrientes e oxigênio aos órgãos e tecidos (DÂNGELO, 

FATTINI, 2009). Sabe-se que o coração é dividido em quatro câmaras, 

conhecidas como átrios e ventrículos (Figura 1). O átrio direito recebe sangue 

com baixo teor de oxigênio da circulação sistêmica através das veias cavas 

superior e inferior, em seguida o impulsiona através da válvula tricúspide em 

direção ao ventrículo direito. Deste último o sangue passa pelas válvulas 

semilunares que o envia das artérias pulmonares até os pulmões onde ocorre o 

processo das trocas gasosas. Das veias pulmonares, o sangue oxigenado 

alcança o átrio esquerdo, que o impulsiona ao ventrículo esquerdo, que por sua 

vez bombeia-o para a aorta, com objetivo de irrigar os demais órgãos e tecidos 

do organismo (GORDAN; GWATHMEY, 2015). 

 

Figura 1 -  Ilustração da anatomia cardíaca e do sentido do fluxo sanguíneo no 

interior das câmaras.  

 

 

                                                Fonte: Adaptado (GUYTON; HALL, 2017).  
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As paredes do coração são constituídas por três camadas: epicárdio, 

miocárdio e endocárdio. Além disso, o coração possui uma membrana fibro-

serosa que reveste todo o órgão, conhecida como pericárdio, a qual é 

composta por duas partes: o  pericárido fibroso e o seroso. O pericárdio fibroso, 

assemelha-se a um saco. Consiste em uma camada de colágeno denso de 1 

mm de espessura. O pericárdio seroso, subdivide-se ainda em parietal e 

visceral (ROBERTS, 2015). Dentre as camadas do coração, o epicárdio é 

constituído de mesotélio e tecido conjuntivo, responsável  por revestir  toda a 

camada externa do coração. A parte média da parede do coração, o miocárdio, 

apresenta um conjunto de fibras musculares involuntárias e ramificadas, 

responsáveis pela ação de bombeamento do coração. Cada fibra muscular 

conecta-se uma as outras pelos discos intercalares cuja principal característica 

é o auxilio na condução do sinal elétrico. O endocárdio reveste o interior do 

coração e recobre as valvas cardíacas e as cordas tendíneas (TORTORA, 

2004). 

O coração humano contrai em média cerca de 2,5 bilhões de vezes 

durante a vida. A manutenção dos eventos mecânicos no miocárdio é realizada 

por um grupo de células especializadas encontradas no marca-passo cardíaco 

que propagam o impulso elétrico espontaneamente através dos átrios e 

ventrículos (KENNEDY et al., 2016).  

A formação e a condução da atividade elétrica cardíaca são 

desencadeadas por três grupos distintos de células, encontradas nas seguintes 

estruturas: nó sinusal (NSA), nó atrioventricular (NAV) e o sistema His-Purkinje. 

Como pode ser observado na (Figura 2), o impulso elétrico é deflagrado pelo 

NSA e segue em direção às estruturas anatômicas cardíacas (feixes 

internodais) até alcançar o NAV, onde o mesmo sofre pequeno retardo na 

condução, evento denominado condução decremental, para que os átrios 

contraiam-se antes dos ventrículos. Por fim, a onda elétrica alcança o feixe de 

His, localizado no septo interventricular, e propaga-se para as fibras de 

Purkinje nos ramos direito e esquerdo (FEARNLEY; RODERICK; BOOTMAN, 

2011). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fearnley%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21875987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roderick%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21875987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bootman%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21875987
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Figura 2 - Representação esquemática do sistema de condução do sinal 

elétrico cardíaco.  

 

 

O NSA gera o impulso elétrico que se propaga até o NAV, em seguida a propagação elétrica é 
transmitida ao ramo esquerdo e direito do feixe de His e por fim às fibras de PurKinje, 
promovendo a contração. Fonte: Adaptado (GUYTON; HALL, 2017).  

 

A atividade elétrica do miocárdio pode ser observada e quantificada 

através da captação das ondas de despolarização e repolarização por 

eletrodos posicionados na superfície do corpo. O registro dessa atividade 

elétrica do coração que se propaga para a superfície corpórea é chamado de 

eletrocardiograma (ECG) (KLABUNDE, 2017). 

No ECG típico (derivação 2) todo ciclo elétrico do coração pode ser 

registrado. Esse ciclo é iniciado pela onda P, que é captada pelos eletrodos 

durante a despolarização atrial. Na despolarização ventricular registra-se o 

complexo QRS. Neste complexo caso a primeira deflexão seja negativa, a 

mesma é chamada onda Q, caso seja positiva é denominada onda R. A 

deflexão negativa após uma deflexão positiva é chamada de onda S. Por fim, a 

repolarização ventricular é registrada pela onda T (PASTORE; SAMESIMA; 

MUNERATO, 2010). 

As linhas retas que conectam as diversas ondas no ECG são nomeadas 

de segmentos e intervalos (Figura 3). Segmentos são uma linha reta que 

conecta duas ondas. Os intervalos, por sua vez, apresentam pelo menos uma 

onda e tem de conter uma linha reta.  O segmento PR é a linha reta que vai do 

final da onda P até o início do complexo QRS e mede o tempo final da 
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despolarização atrial ao início da despolarização ventricular. O intervalo PR 

representa o tempo entre o início da despolarização atrial e o início da 

despolarização ventricular. Do final do complexo QRS até o início da onda T, 

observa-se o segmento ST. O intervalo QT é medido do início do complexo 

QRS até o final da onda T (THALER, 2013). 

 

Figura 2 - Ilustração das ondas e intervalos do eletrocardiograma.  

 

                                         Fonte: Adaptado (MOFFA; SANCHES, 2009).  

 

3.2 ESTRUTURA CELULAR DO MÚSCULO CARDÍACO 

O coração é considerado um órgão elétrico e mecânico, cujas estruturas 

vistas ao microscópio óptico apresentam-se individualizadas, porém, 

profundamente interconectadas, dotadas de regiões especializadas, 

fundamentais na fixação mecânica e transmissão de sinais elétricos  (GARCIA, 

1998). 

As células miocárdicas possuem características inerentes; quatro 

merecem destaque, a saber: excitabilidade, refratariedade, automatismo e 

condutividade. A primeira representa a capacidade de responder a um impulso 

elétrico. A segunda refere-se ao período no qual os cardiomiócitos encontram-

se inexcitáveis, independentemente da intensidade do estímulo aplicado. A 

automaticidade refere-se à capacidade de gerar, espontaneamente, impulsos 

elétricos. Por fim, condutividade é a capacidade de transmitir um impulso 

elétrico (SOSA et al., 2009). 
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Quando visualizadas através do microscópio óptico, as células do 

músculo cardíaco são alongadas, apresentam um ou dois núcleos e são unidas 

por meio de junções intercelulares complexas. As linhas transversais escuras 

aparecem em intervalos irregulares e são conhecidas como discos intercalares, 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). As membranas dos discos intercalares de 

células distintas conectam-se por meio de junções, a saber: junção aderente 

(fascia adherens ou fáscias adesivas), desmossomos (mácula  densa  ou  

macula  adherens) e  junções gap (nexus, junções comunicantes ou macula 

communicans) (EHLER, 2016). 

A junção aderente (JA) é um tipo de junção célula-célula, encontrada 

nos tecidos epiteliais, fibroblastos, músculos cardíacos e neurônios 

(YONEMURA, 2011). A JA desempenha múltiplas funções, por exemplo, 

estabilização da adesão célula-célula, regulação do citoesqueleto de actina e 

sinalização intracelular. Seu núcleo é composto por glicoproteínas 

transmembranares da superfamília clássica de caderina, tais como: E-caderina, 

e outras como a p120-catenina, p-catenina e a-catenina, que controlam a 

formação, manutenção e função da JA (HARTSOCK; NELSONA, 2008). 

O termo desmossomas tem originem grega “Desmo'', que significa 

ligação ou ligamento (GREEN; SIMPSON, 2007). Os mesmos têm formato de 

discos densos de aproximadamente 0,2 a 0,5 μm de diâmetro (KOWALCZYK; 

GREEN, 2013). São particularmente abundantes em tecidos como epiderme e 

miocárdio (GARROD; CHIDGEY, 2008). Tem importante papel na conexão das 

células musculares cardíacas, impossibilitando que elas se separem durante a 

atividade contrátil (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

As junções gap (JG), também conhecidas como junções comunicantes 

ou nexi, coordenam a passagem dos sinais elétricos e químicos nos 

cardiomiócitos, auxiliando na contração coordenada do coração 

(HARVEY; LEINWAND, 2011). As JG apresentam canais intercelulares que 

proporcionam uma via de baixa resistência para a passagem de carga elétrica 

entre os miócitos. Tais canais são compostos por estruturas hexaméricas, 

chamadas conexônios, que atravessam o espaço extracelular e formam um 

poro permeável. Cada conexônio resulta da oligomerização de proteínas, em 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273607002714
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005273607002714
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especifico as proteínas da família da conexina. A conexina do isotipo 43 é mais 

abundante no coração, cérebro e em outros tecidos (LEO-MACIAS; AGULLO-

PASCUAL; DELMA, 2016). Nos cardiomiócitos a conexina 43 é encontrada 

com abundância nos terminais longitudinais dos cardiomiócitos (PALATINUS; 

RHETT; GOURDIE, 2012). 

3.3 BASES MOLECULARES DA CONTRATILIDADE CARDÍACA   

O músculo cardíaco quando visualizados através da microscopia 

eletrônica apresenta um conjunto de milhares de células alongadas dispostas 

lado a lado, denominadas fibra muscular. Cada fibra muscular na sua 

individualidade é recoberta por uma membrana celular batizada de sarcolema, 

e o citoplasma é conhecido como sarcoplasma, que contém uma variedade de 

estruturas cilíndricas conhecidas como miofibrila. Cada miofibrila apresenta 

uma diversidade de proteínas, tal como: actina, miosina, troponina e 

tropomiosina. A organização estrutural do músculo está disposta em 

compartimentos chamados sarcômero. O sarcômero é delimitado um do outro 

por duas linhas escuras, disco (linha) Z. Entre dois disco Z, existe uma área 

escura denomidada banda A, formada pela proteína miosina sobreposta à 

actina. A área de cor mais clara, encontra-se a banda I, composta 

principalmente pela proteína actina. Além da actina e miosina, há outras 

proteína troponina e tropomiosina que auxiliam no processo de contração 

muscular (BERNE; LEVY, 2009; TORTORA, 2004). Aproximadamente 50 

sarcômeros interligados formam a miofibrila. Cerca de 50 a 100 miofibrilas 

compõem o cardiomiócito, o qual possui aspecto cilíndrico, envolvido por uma 

membrana externa, chamada de sarcolema, que invagina-se 

perpendicularmente ao longo do maior eixo da célula para formar uma extensa 

rede tubular (GÖKTEPEA et al., 2010). O sarcolema é composto por uma 

bicamada lipídica, somando-se a isso duas regiões especializadas, os discos 

intercalados e os tubos transversais (BERNE; LEVY, 2009). 

Os cardiomiócitos possuem numerosas invaginações do sarcolema 

conhecidas como túbulos transversais ou túbulos T, com cerca de  

aproximadamente 200 nm de diâmetro intercalados por intervalos regulares de  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022519310002146
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cerca de 2 μm (FEARNLEY et al., 2011). No tecido cardíaco de mamíferos 

ocorrem predominantemente nos miócitos ventriculares, na região das linhas Z, 

no final de cada sarcômero (BRETTE; ORCHARD, 2003, IBRAHIM et al., 

2011). Os cardiomiócitos apresentam uma rede de proteínas que são 

responsáveis pela contração muscular, a saber: actina, miosina, troponina e 

tropomiosina (Figura 4). As troponinas (Tn) são  compostas por três 

subunidades: TnC, TnT e TnI (PINNELL; TURNER; HOWELL, 2007). 

 

Figura 3 - Estrutura esquemática dos filamentos contráteis.  

 

                            Fonte: Adaptado (PARMACEK; SOLARO,  2004). 

 
A miosina é composta por seis cadeias polipeptídicas, duas cadeias 

pesadas e quatro cadeias leves. As duas cadeias pesadas espiralam-se para 

formar a dupla hélice, cauda ou haste da miosina. As quatro cadeias leves são 

formadas por uma estrutura polipeptídica globular que corresponde a cabeça 

da proteína cuja função é regular a contração muscular. A actina é formada por 

filamentos duplos de moléculas de proteína F (F de filamentar), na  forma  de  

hélice. Cada filamento em dupla hélice da actina F é formado por moléculas de 

actina G (G de globular) (GUYTON; HALL, 2017). Constituída por duas cadeias 

polipeptídicas, a tropomiosina caracteriza-se por ser longa e fina. A troponina 

forma o complexo heterotrimérico com as seguintes subunidades: TnT, TnC e 

Tnl. A primeira liga-se fortemente à tropomiosina.  A TnC destaca-se por ter 

alta afinidade pelo Ca2+. Por fim, a Tnl inibe a contração da actina-miosina, por 

cobrir o sítio ativo da actina, onde ocorre a interação com a miosina 

(PARMACEK; SOLARO, 2004). 
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Está bem estabelecido que os eventos envolvidos na contração cardíaca 

são desencadeados pela despolarização que propaga-se na superfície do 

sarcolema em direção ao interior da fibra muscular através dos túbulos T. Os 

canais iônicos sensíveis à voltagem chamados de receptores de dihidropiridina 

(ou canais de Ca2+ do tipo L) sofrem mudanças conformacionais induzidas pela 

voltagem, acarretando assim na sua abertura nas cisternas terminais, o que 

leva ao influxo de Ca2+ para o citossol (GARTNER; HIATT, 2010). 

A cada ciclo da contração cardíaca, o Ca2+ entra nos cardiomiócitos 

através da corrente de Ca2+ do tipo L (ICa,L), levando à liberação de Ca2+ 

armazenado no retículo sarcoplasmático (RS), processo conhecido como 

liberação de Ca2+ induzida pelo Ca2+ (CICR). A CICR eleva a concentração 

livre de Ca2+ no citosol ([Ca2+]i) de aproximadamente 100 nmol/L para 1 μmol/L, 

o qual liga-se-à TnC, que por sua vez inicia uma mudança conformacional no 

complexo, gerando força através da interação entre filamentos de actina e 

miosina, mecanismo conhecido como ciclo de pontes cruzadas. Para que 

ocorra o relaxamento, a [Ca2+]i diminuir e o Ca2+ deve desligar-se da TnC, 

permitindo assim a dissociação de filamentos de actina e miosina (CHUNG et 

al., 2016). 

As pontes cruzadas somente acorrem quando a molécula de ATP da 

cabeça da miosina é hidrolisada em ADP, resultando em ADP + Pi 

(SILVERTHORN, 2010). Baixos níveis de Ca2+ no citoplasma levam a 

dissociação do complexo Ca2+/TnC, permitindo o desprendimento de pontes 

cruzadas, permitindo que os filamentos grossos e finos retornem às suas 

posições originais (FEARNLEY; RODERICK; BOOTMAN, 2011).  

3.4 ACOPLAMENTO  EXCITAÇÃO-CONTRAÇÃO 

Desde os estudos realizados por Ringer (1883) foi comprovado que o 

Ca2+ é responsável pela ativação do aparato contrátil do músculo cardíaco. Em 

regra, para que haja o acoplamento excitação-contração (AEC) este íon tem de 

ser liberado do RS (GARCIA, 1998). A elevação e redução da [Ca2+]i  é a 

principal fator para início e término das contrações em todos os tipos de células 

musculares (SHMYGOL; WRAY, 2004). As oscilações na concentração 
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citoplasmática de Ca2+ são fundamentais para uma gama de processos 

fisiológicos que abrangem a liberação de neurotransmissores, a transcrição 

gênica, a ativação de enzimas, tais como proteína cinase dependente da 

calmodulina/Ca2+ do tipo 2 (CaMK II) e a proteína cinase C (PKC) (SIMMS; 

ZAMPONI, 2014). 

O RS é uma rede membranosa intracelular capaz de armazenar grandes 

reservas de Ca2+, com concentrações luminares para esse íon na ordem de 

mmol/L (PERIASAMY; KALYANASUNDARAM, 2007). A libertação do Ca2+ 

para o citosol, a partir do RS, é de fundamental importância para a contração 

do músculo, enquanto que a recaptura do Ca2+ do citosol pelo RS é 

extremamente relevante para o relaxamento (FEARNLEY; RODERICK; 

BOOTMAN, 2011). 

Em condições normais, durante o potencial de ação inicia-se o processo 

de  contração do músculo cardíaco. A despolarização da membrana espalha-se 

por toda extensão do sarcolema e túbulos T, resultando no influxo de Ca2+ 

através da membrana celular e da CICR ao longo do miócito (JAFRI, 2012). A 

propagação do potencial de ação nos túbulos T, ativa os canais Ca2+ do tipo L 

sensíveis à voltagem, também chamados de receptores de dihidropiridinas 

(DHPR), que se localizam geralmente em proximidade aos canais de liberação 

de Ca2+ no RS, denominados receptores de rianodina (RyRs) 

(MOCZYDLOWSKI; APKON, 2015). O influxo de Ca2+ pelo sarcolema e túbulos 

T ativa o RyR, que por sua vez, promove a liberação do Ca2+ armazenado no 

RS para o citosol (SUMANDEA et al., 2011). A interação entre DHPR e RyR é 

usualmente referida como AEC. Tal mecanismo é referido como CICR, o qual é 

parcialmente responsável pelo aumento de cerca de dez vezes na [Ca2+]i 

durante a sístole (KÖHLER; SAG; MAIER, 2014). Durante o relaxamento 

muscular, o Ca2+ citosólico é ativamente bombeado de volta para a luz do RS 

via pela Ca2+ ATPase do RS (SERCA) e por extrusão da célula pelo torcador 

Na+/Ca2+ (NCX), tal como resumido na (Figura 5) (ATHER et al., 2013). 

 
 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fearnley%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21875987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roderick%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21875987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bootman%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21875987
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Figura 4 – Manejo de Ca2+  nos cardiomiócitos. 

 

O fluxo de Ca2+ através dos DHPRs induz a liberação de  Ca2+ armazenado no RS através dos 
RyR, mecanismo referido como CICR. A receptação de Ca2+ pelo RS por meio da SERCA e a 
extrusão via NCX permitem o relaxamento dos miofilamentos contrateis. Fonte: Adaptado 
(KAWASE; HAJJAR, 2008). 

 
Os RyRs são canais de alta condutância para cátions monovalentes (por 

exemplo K+) e divalentes (por exemplo Ca2+ e Mg2+) (MEISSNER, 2004). 

Existem três isoformas do RyR (RyR1, RyR2 e RyR3), sendo a isoforma RyR2 

(isoforma cardíaca) um canal tetramérico com peso molecular de 

aproximadamente 564 kDa (ZIMA; MAZUREK, 2016).  

A SERCA apresenta dupla função: a) reduz os níveis de Ca2+ citosólico e 

b) restaura os estoques de Ca2+ no RS (PERIASAMY; KALYANASUNDARAM, 

2007). Em condições normais, a SERCA desempenha papel determinante, 

onde cada ATP hidrolisado provoca à translocação de dois íons Ca2+ em 

direção ao lúmen do RS. A isoforma SERCA2a presente no musculo cardíaco é 

inibida pela proteína fosfolambano (PLN). Quando a [Ca2+]i está em nível crítico 

(elevado) o PLN reduz a afinidade da SERCA2a pelo Ca2+, ativando-a 

(STAMMERS et al., 2015). 

O NCX consiste em uma proteína de membrana com 10 segmentos 

transmembranares caracterizada por transportar Na+ e Ca2+ em sentidos 

opostos. De modo geral, em condições fisiológicas típicas, o NCX remove a 

mesma quantidade de Ca2+ que entrou através da ICa,L (OTTOLIA et al., 2013; 

SOELLER; CANNELL, 2004). Geralmente, o NCX remove um Ca2+ em troca de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zima%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27251471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mazurek%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27251471
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ottolia%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23770352
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três Na+ que entram na célula (razão 3:1 de Na+ para Ca2+) (BERS, 2002; 

KLABUNDE, 2017). 

3.5 POTENCIAL DE AÇÃO EM CARDIOMIÓCITOS  

O potencial de ação origina-se no NSA que conduz o impulso elétrico 

para as células adjacentes. A medida que as células são estimuladas 

eletricamente, o potencial de membrana sofre uma breve mudança na 

polaridade devido à mudanças das concentrações dos íons Na+, Ca2+ e K+ 

entre os meios intra e extracelular. Em repouso, a membrana celular mantém 

seu interior mais negativo quando comparado, ao meio exterior. Sendo assim, 

quando o potencial de membrana atinge o limiar excitatório ocorrerá a 

despolarização e, posteriormente, um declínio gradual até repouso, referido 

como repolarização (SHIH, 1994). 

As células cardíacas podem apresentar dois tipos diferentes de potencial 

de ação, um de resposta rápida, que apresenta 5 fases distintas, e outro de 

resposta lenta, com apenas 3 fases. Os potenciais de ação de resposta rápida 

são aqueles que ocorre nos miócitos atriais e ventriculares e em fibras 

condutoras especializadas. Já aqueles de resposta lenta ocorrem nos nós 

sinoatrial e atrioventricular (BERNE; LEVY, 2009). 

A despolarização no NSA é propagada para os miócitos atriais 

adjacentes, o que eleva à probabilidade da abertura dos canais de Na+ 

sensíveis à voltagem (NaVs) nessas células circunvizinhas, causando o influxo 

de Na+, a favor do seu gradiente eletroquímico. Durante esse processo a 

corrente de Na+ (INa) produz uma alça de retroalimentação positiva e permite à 

abertura de outros NaVs, até a despolarização completa da membrana, 

correspondendo à fase 0 do potencial de ação (Figura 6). Em células 

ventriculares o período de repolarização rápida caracteriza-se pela ativação 

das correntes de K+ transitórias de saída rápida e lenta (Ito,f e Ito,s, 

respectivamente) e refere-se especificamente à fase 1. Na fase 2, equivale ao 

platô, observa-se o equilíbrio entre as correntes retificadoras retardadas rápida 

e lentas (IKr e IKs, respectivamente), além da ICa,L (TSE, 2016). A fase 3, 

chamada de repolarização final, apresenta exclusivamente um efluxo de K+, 
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uma vez que os canais de Ca2+ do tipo L encontram-se inativados. O potencial 

de repouso, ou seja, a fase 4 é mantido por canais de vasamento (muito 

permeáveis ao K+), pela corrente de K+ retificadora de entrada (IK1) e tembém 

pela bomba de Na+/K+ (BERNE; LEVY, 2009). 

 

Figura 5 - Gráfico das diversas fases e correntes iônicas envolvidas no 

potencial de ação rápido de células ventriculares (painel direito) e atriais (painel 

esquerdo).  

 

          Fonte: Adaptado (NERBONNE; KASS, 2005). 

 

O potencial de ação do tipo lento ocorre no NSA e NAV e,  

diferentemente daqueles observados nos miócitos atriais e ventriculares, não  

apresentam as fases 1 e 2 características do potencial de  ação  rápido. A fase 

0 em células nodais consiste no influxo rápido Ca2+ pelo canal  de Ca2+ do tipo 

L. Após atingir o pico,  ocorre de imediato a repolarização com efluxo  de  K+  

através  dos  canais IKs e IKr (fase 3) (NASCIMENTO; CARVALHO, 2009). 
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3.6 CANAL DE CÁLCIO 

Os canais de Ca2+ sensíveis à voltagem (CaVs) são proteínas ancoradas 

à membrana plasmática das células excitáveis (LAZNIEWSKA, WEISS, 2017). 

Nos cardiomiócitos os mesmos desencadeiam os eventos de contração 

muscular, em resposta à despolarização, por promover o influxo de Ca2+ 

(CATTERALL, 2011). São compostos por quatro subunidades: α1, β, α2δ e γ 

(Figura 7). A subunidade α1 é responsável pela condução de íons, ligação com 

fármacos e toxinas. As subunidades β e α2δ  consistem em proteínas auxiliares 

que modulam as propriedades biofísicas do canal de Ca2+. A subunidade γ, em 

geral, encontra-se presente no músculo esquelético, como também, nas células 

neuronais (KANG; CAMPBELL, 2003). 

 

Figura 6 - Representação gráfica do CaV constituído pelas subunidades α1, β, γ 

e α2-δ.  

 

                                          Fonte: Adaptado (KHOSRAVANI; ZAMPONI, 2006). 

 

Com base em características farmacológicas e biofísicas, os CaVs são 

classificados em duas categorias: canais ativados por baixa voltagem (LVA), 

que são ativados por pequenas mudanças de potencial de membrana e canais 

ativados por alta voltagem (HVA), que abrem-se em resposta a grandes 

despolarizações de membrana (SIMMS; ZAMPONI, 2014). 

Os CaV são classificados em três isoformas, sendo elas: CaV1, CaV2 e 

CaV3. Os CaV1 e CaV2 são do tipo HVA, já os CaV3 são LVA (HILLE, 2001). O 
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CaV1 se subdivide em: CaV1.1, expresso nos túbulos-T do músculo esquelético 

sendo responsável por induzir a liberação de Ca2+ do RS, o CaV1.2, que 

desempenha papel primordial na contração cardíaca e o CaV1.3, expresso 

concomitante ao CaV1.2, que está particularmente envolvido na atividade do 

marcapasso cardíaco. A isoforma CaV1.4 está restrita à retina, tecido linfático e 

mastócitos (BIDAUD; LORY, 2011). 

A família CaV2 encontrada principalmente em neurônios inclui os 

membros CaV2.1, CaV2.2 e CaV2.3. A isoforma CaV2.1 conduz correntes do tipo 

N, P e Q. Enquanto os CaV2.2 mediam correntes tipo N. Por sua vez, os CaV2.3 

são responsáveis pelas correntes do tipo R. Os três membros da família Cav3 

conduzem correntes tipo T e subdividem-se em CaV3.1, CaV3.2 e CaV3.3. Os 

CaV1 e CaV2 são complexos de proteína hetero-oligoméricos associados à 

subunidades CaVβ e α2δ (CURRIE, 2010; TEDFORD; ZAMPONI, 2006). 

3.7 CANAL DE POTÁSSIO 

Os canais permeáveis aos íons K+ representam a classe mais 

disseminada de proteínas da membrana. Com base na estrutura, essas 

proteínas são subdivididas em canais sensíveis à voltagem (KVS), dependentes 

de Ca2+ (KCa), retificador de entrada (Kir) e de dois poros (K2p) (GRIZEL; 

GLUKHOV; SOKOLOVA, 2014). Em especial, os KVS desempenham um papel 

importante no controle da frequência cardíaca, da duração do potencial de 

ação, como também são importantes alvos das ações de hormônios, drogas e 

toxinas. São amplamente distribuídos nas células cardíacas de mamíferos 

(TAMARGO et al., 2004). 

Em geral, os KVs são proteínas tetraméricas (Figura 8), seletivamente 

permeáveis ao K+, cuja abertura deve-se ao influxo de cargas positivas para a 

célula, ou seja, quando a membrana é despolarizada, e fecham-se em resposta 

a hiperpolarização. Estima-se que a concentração extracelular do K+ (4 mM), 

seja cerca 40 vezes menor quando comparado ao meio intracelular (150 mM) 

(WULFF; ZHOROV, 2008). 

O Kv possui estrutura tetramérica, composta de quatro subunidades 

idênticas, cada subunidade possuindo seis regiões hidrofóbicas (S1-S6). As 
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regiões transmembranares S5, S6 e o loop de interconexão formam o poro de 

condutância de íons, também conhecido como "região P" (Figura 8). Acredita-

se que a região S4 seja o sensor de voltagem do canal. As regiões S1 e S3 

auxiliam na estrutura do canal (GRIZEL; GLUKHOV; SOKOLOVA, 2014). 

 

Figura 7 - Estrutura tetramérica do KVS e suas respectivas regiões 

transmembranares.  

 

                    Fonte: Adaptado (BÖRJESSON; ELINDER, 2008). 

 
3.8 CANAL DE SÓDIO 
 

Os canais de sódio sensíveis à voltagem (NaVs) são ativados por 

mudanças no potencial elétrico da membrana celular, permitindo o influxo do 

Na+ a favor do gradiente eletroquímico. Sendo assim, esses canais são 

essenciais para a despolarização da membrana e propagação do potencial de 

ação em células eletricamente excitáveis (DEUIS et al., 2017).   

Os NaVs são complexos protéicos constituídos por uma subunidade α 

(260 kDa) e uma subunidades β de menor peso molecular. A subunidade α é 

composta por quatro domínios homólogos (D1-D4), cada um deles com seis 

segmentos transmembranares (S1-S6). A combinação das hélices 

transmembranares S5 e S6 de cada domínio formam o poro do canal, o P-loop 

cria o filtro de seletividade para o Na+. O segmento S4 atua como sensor de 
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voltagem do canal, pois contêm aminoácidos carregados positivamente, 

arginina e lisina (Figura 9) (BAGAL et al., 2015). 

 

  Figura 8 - Representação gráfica do NaV.  

 

Na região central encontra-se a subunidade α com quatro domínios homólogos (I-IV) e nas 
extremidades as subunidades β auxiliares. Os cilindros (S1-S6) representam os segmentos α-
helicoidais. Em amarelo as cadeias polipeptídicas. Os domínios proteicos sensíveis à voltagem 
(S4) são representados em vermelho. Em azul as vias condutoras de íons. Ψ, locais de 
provável glicosilação Fonte: Adaptado (CATTERALL, 2000; NICHOLSON, 2007). 

 

A subunidade α também está associada a uma ou duas subunidades 

auxiliares menores (β1, β2, β3 e/ou β4) fundamentais para a cinética normal do 

canal (NICHOLSON, 2007). As subunidades β1 e β3 estão associadas de 

modo não covalentemente com a subunidade α, enquanto que as subunidades 

β2 e β4 formam ligações do tipo dissulfeto. As subunidades α são codificadas 

por 10 genes (NaV1.1-NaV1.9) e uma décima isoforma relacionada (Nax) que 

pode funcionar como um canal Na+. As isoformas NaV1.1, 1.2, 1.3 e 1.6 formam 

os canais de Na+ no sistema nervoso central. Em contrapartida, NaV1.7, 1.8 e 

1.9 são encontrados no sistema nervoso periférico. A isoforma NaV1.4 forma 

canais de Na+ que controlam a excitabilidade dos miócitos do músculo 
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esquelético, enquanto NaV1.5, é a principal isoforma encontrada no coração 

(CATTERALL, 2012; YU; CATTERALL, 2003).  

Além do coração, os NaV1.5 localizam-se no cérebro, trato 

gastrointestinal e músculo esquelético. Os Nav1.5 são codificados pelo gene 

SCN5A, localizado no cromossomo 3q21-24. Foram identificados seis grupos 

de subunidades β (β1-β4, β1A, β1B) em miócitos cardíacos com diferentes 

níveis de expressão. β1 é localizado no discos intercalados e túbulos T no 

coração, β3 aos túbulos T e β2 e β4 aos discos intercalados. A subunidade β1 

está associada não covalentemente à subunidade α e regula a amplitude da 

corrente de Na+ e a taxa cinética de ativação e inativação do canal (HUANG et 

al., 2017). 

Os anestésicos locais, antiarrítmicos e antiepilépticos, ligam-se aos 

segmentos S6 nos domínios I, III e IV do canal, cuja ocupação bloqueia o poro 

e impede a passagens de íons (CATTERALL, 2012). Bloqueadores de NaV1.5 

são antiarrítmicos clássicos denomidos de antiarrítmicos de classe I, tais como 

a lidocaína e flecainida (RODEN, 2014). 

 

4 ARRITMIAS CARDÍACAS 

As  arritmias  são  distúrbios  na  formação  e/ou  na  condução do  

impulso  elétrico  no  coração.  Esses distúrbios podem causar alterações na  

frequência e no ritmo cardíaco. (ANTZELEVITCH; BURASHNIKOV, 2011; 

HINKLE; CHEEVER, 2016).  

Dentre os tipos de arritmias cardíacas, a fibrilação atrial caracteriza-se 

por uma alta taxa (400-600 batimentos/minuto) de despolarização assíncrona 

das células atriais. No mundo, sua prevalência é de aproximadamente 1,5 a 2% 

da população em geral, com a idade média entre 75 a 85 anos. Algumas 

condições clínicas são capazes de favorecer esse distúrbio arrítmico, a saber: 

doença valvular, insuficiência cardíaca congestiva, doença pulmonar, doença 

arterial coronária, hipertensão e diabetes mellitus (CORRADI, 2014). Estima-se 

que os homens são mais afetados em comparação as mulheres com uma 

proporção de aproximadamente 1,2:1. De acordo com Lanas et al. (2017) 
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prevalência da fibrilação atrial aumenta com a idade, de 0,5% entre 40 e 50 

anos até 5 e 15% a partir dos 80 anos. 

Nas arritmias cardíacas os distúrbios na formação do impulso elétrico do 

coração englobam o automatismo normal exacerbado, anormal e a atividade 

deflagrada. Sabe-se que o automatismo é a capacidade normal das células do 

nó sinusal, da junção atrioventricular e do sistema de condução His-Purkinje de 

gerar seu próprio estímulo elétrico. Tipicamente, as células  miocárdicas  atriais 

e ventriculares são incapazes de apresentar automatismo sob condições 

normais, mesmo quando não excitadas por longos períodos de tempo. Em 

circunstâncias específicas pode haver diminuição do potencial de repouso 

dessas células, provocando  o  fenômeno  da despolarização diastólica (NETO, 

2005). 

As células miocárdicas atriais ou ventriculares, em regra não 

apresentam despolarização diastólica espontânea. Caso o potencial de 

repouso da célula seja reduzido, algo em torno de -60 mV, poderá originar uma 

despolarização diastólica, causando impulsos repetitivos, ou seja, automatismo 

anormal (GIZZI, 1997). Uma possível explicação para a gênese do mecanismo 

é quando há desativação das correntes de potássio, referida como IK1, no 

momento em que o potencial da membrana está em torno -50 mV (WIT; 

ROSEN, 1983). 

O termo atividade deflagrada trata de oscilações do potencial de 

membrana durante ou após o potencial de ação. Os impulsos formados por 

pós-potenciais são dependentes do potencial de ação prévio. Quando os pós-

potenciais têm intensidade suficiente para despolarizar a célula são chamados 

de atividade deflagrada (FENELON; NASCIMENTO; PAOLA, 2009).  

As pós-despolarizações recebem o nome peculiar de atividade 

deflagrada, pois os potenciais de ação por elas gerados e dependem da 

despolarização normal prévia. Os pós-potenciais são divididos em duas 

categorias: pós-despolarização precoce (EAD) e pós-despolarização tardia 

(DAD). O primeiro precede à recuperação completa do potencial de membrana 

e ocorre tipicamente durante as fases 2 e 3, o segundo surge após o término 

da repolarização, na fase 4 do potencial de ação (GIZZI, 1997). 
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A EAD da fase 2 parece estar relacionada à interrupção ou retardo da 

corrente de ICa,L, entretanto na fase 3 é resultado da redução na IK1. O 

mecanismo exato no surgimento do EAD de divergir, o prolongamento crítico 

da repolarização acompanha a maioria, mas não todos os EADs 

(ANTZELEVITCH; BURASHNIKOV, 2011). 

Um fator crítico para o desenvolvimento de DADs é uma variedade de 

condições que sobrecarregam a concentração intracelular de Ca2+ nos 

miócitos. Drogas digitálicas, tal como a ouabaína, causam DADs por meio da 

inibição da bomba Na+/K+ e por conseguinte aumento da [Ca2+]i (GAZTAÑAGA; 

MARCHLINSKI; BETENSKY, 2012). 

Normalmente, logo que um impulso elétrico é iniciado no NSA a 

membrana rapidamente despolariza-se e espalha o estímulo para as câmaras 

cardíacas uma única vez, extinguindo-se ao término da ativação ventricular, 

nesse caso sendo necessário um novo estímulo para contração do tecido 

miocárdico. Certas condições patológicas, distúrbios da condução do impulso, 

favorecem a ocorrência de reexcitação de todo miocárdio após sua 

repolarização, este fenômeno é conhecido como reentrada (NETO, 2005). 

A reentrada pode ser dividida em duas categorias: anatômicas e 

funcionais. No primeiro caso, quando existe uma relação distinta da via de 

reentrada com a estrutura do tecido subjacente. A segunda quando os circuitos 

reentrantes ocorrem em locais aleatórios pouco definidos anatomicamente. As 

formas anatômicas e funcionais podem coexistir em uma dada configuração 

patológica e compartilham, em certos casos mecanismos comuns (ISSA; 

MILLER; ZIPES, 2012). 

Na  categoria de distúrbios simultâneos da formação e da condução do 

impulso encontram-se as parrasístoles que corresponde à focos ectópicos 

(batimento cardícado prematuro) e bloqueio de entrada (supressão do ritmo 

sinusal). Dessa forma a parassístole dispara a uma frequência constante, 

produzindo despolarização sempre que o miocárdio encontra-se excitável 

(FENELON; NASCIMENTO; PAOLA, 2009). 
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5 EUGENOL 

O eugenol ou 4-alil-2-metoxifenol (Figura 10) pertence  à  classe  dos  

fenilpropanóides, comumente obtido por hidrodestilação, destilação a vapor ou 

extração de Soxhlet (KAUFMAN, 2015). Apresenta consistência líquida e 

oleosa, coloração amarelo claro, sabor e aroma picante, pouco solúvel em 

água, mas solúvel em álcool, frequentemente usado como ingrediente em 

cosméticos e perfumes (KAMATOU; VERMAAK; VILJOEN, 2012). 

 

Figura 10 - Estrutura química do de eugenol (C10H12O2; 4-alil-2-metóxi-fenol).  

 

                                  Fonte: (GENG et al., 2007). 

O eugenol é encontrado na composição de OEs obtido de diversas 

plantas, a saber: folha de louro (Laurus nobilis L.), pimenta-da-jamaica 

(Pimenta dioica L.), manjericão (Ocimum sanctum L.) e cravo-da-índia 

(Syzygium aromaticum) (RAJA et al., 2015).  O cravo-da-índia, principal fonte 

comercial para extração de eugenol, é nativo das Ilhas Maluku, leste da 

Indonésia. Pertence à família Mirtaceae, é uma árvore de tamanho médio que 

atinge cerca de 8 a 12 metros de altura. No Brasil, o  cravo-da-índia é cultivado 

na região nordeste, principalmente no estado da Bahia, nas cidades de 

Valença, Ituberá, Taperoá, Camamu e Nilo Peçanha. O eugenol é o constituinte 

majoritário encontrado no OE extraído das folhas e botões florais secos 

(CORTÉS-ROJAS; SOUZA; OLIVEIRA, 2014). 

Segundo Devi et al. (2010), o eugenol possui atividade antibacteriana 

contra cepas de Salmonella typhi, com halos de inibição variando entre 7 a 13 

mm e concentração inibitório mímina (CIM) de 0,025%. Foi observado que o 

eugenol altera a morfologia bacteriana pela ruptura da membrana 

citoplasmática, assim há perda extensiva de proteínas intracelulares e íons. Do 
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mesmo modo, tem sido relatado a atividade antimicrobiana do eugenol nas 

linhagens de Candida albicans (ATCC 90028), Enterococcus fecalis (ATCC 

29212), Escherichia coli (ATCC 25922) e Staphylococcus aureus (ATCC 

25923) (THOSAR et al., 2013). 

Neste contexto, há inúmeros mecanismos envolvidos na atividade 

antimicrobianas conferidas aos fenilpropenos, tais como: eugenol, isoeugenol, 

vanilina e cinamaldeído. O eugenol suprime o transporte de íons da membrana 

plasmática, por possuir grupos hidroxilas livres e a presença da dupla ligação 

nas posições α, β da cadeia lateral, bem como o grupo metila na posição γ 

(NAZZARO et al., 2013). 

Alguns estudos tem atribuído ao eugenol atividade anti-inflamatória em 

lesão pulmonar induzida por lipopolissacarídeo (HUANG et al., 2015; 

MAGALHÃES et al., 2010) sendo o mecanismo de proteção atribuído à 

supressão da produção de citocinas pró-inflamatórias, decréscimo do fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α) e NF-κB (fator nuclear kappa B). De acordo com 

Kim et al. (2003) o eugenol também modula a síntese de prostaglantina E2 

(PGE2), através da inibição da atividade da ciclooxigenase 2 (COX-2), o que 

pode explicar em parte sua ação anti-inflamatória. 

O eugenol bem como o isoeugenol possui ação antioxidante contra a 

peroxidação lipídica pelo método de sequestro de radical livre (DPPH). Tal 

proteção tem sido atribuída pela doação de átomos de hidrogênios ao radical 

peroxil, somando-se a atividade protetora contra o dano no DNA (ZHANG et al., 

2017). 

 

5.1 EFEITO DO EUGENOL NO SISTEMA CARDIOVASCULAR  

5.1.1 Efeitos do eugenol sobre o sistema vascular 

Segundo Nishijima et al. (1999), o eugenol demonstrou atividade 

vasodilatadora por inibir a contração de anéis de aorta toráxica de coelhos 

induzida por aumento na concentração extracelular de potássio K+
. Tais 

autores sugeriram que o eugenol bloqueia a contração da aorta através das 

seguintes vias: manejo de Ca2+ intracelular e mecanismo contrátil dependente 

do Ca2+. 
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Estudos realizados por Damiani e colaboradores (2003) demonstram 

que o eugenol induziu o relaxamento da musculatura lisa em anéis de aorta na 

presença do endotélio, pré-contraídos com fenilefrina ou KCl. Dentro deste 

contexto, o efeito relaxante do eugenol foi diminuido por denudação endotelial 

dos anéis aórticos, sugerindo que o efeito do mesmo é, pelo menos 

parcialmente, dependente do endotélio. Os resultados mostram também que há 

fortes evidências que o eugenol atua como antagonista do Ca2+, relaxando o 

músculo liso a partir do bloqueio dos canais de Ca2+ de membrana, semelhante 

a outro antagonista clássico, o nifedipino. Os dados indicam que tal inibição 

dos canais de Ca2+ seja em parte modulada pela via guanilato ciclase. Também 

em ratos, Criddle et al. (2003) observaram que o eugenol  exerce atividade 

vasodilatadora no leito vascular mesentérico de ratos Wistar com intensidade 

semelhante a acetilcolina e nitroglicerina. Todavia apesar dos efeitos 

vasodilatadores do eugenol terem sido, em parte, dependentes da integridade 

do endotélio, esse efeito provavelmente não está relacionado com  a via do 

óxido nítrico do endotélio vascular. 

Vale salientar que o eugenol parece não exercer nenhuma atividade 

sobre a tensão de repouso de anéis de aorta isolados de coelho, apenas 

apresentando efeito depressor da contratilidade quando os músculo liso 

vascular é pré-contraído com agonistas tais como a norepinefrina e a histamina 

(HUME, 1983). 

Em estudos in vivo avaliaram os efeitos do eugenol no sistema vascular. 

Em cães, foram administrados doses intravenosas do eugenol que provocaram 

uma redução transitória da pressão arterial média (STICHT; SMITH, 1971). A 

administração intravenosa dessa droga também provocou hipotensão e 

bradicardia imediatas, porém transitórias, em ratos Wistar anestesiados. O pré-

tratamento desses animais com L-NAME, um inibidor da oxido nítrico sintase, 

não interferiu no efeito cardiovascular evocado pelo eugenol, indicando que os 

mesmos são independentes da via do óxido nítrico. Cabe salientar que a 

atividade tóxica do eugenol não apresenta qualquer relação com os efeitos 

supracitados, visto que a dose que leva a morte de 50% dos animais (DL50) 

está entre 1,9 a 3,0 g/kg. Foi sugerido que a resposta hipotensora do eugenol 
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pode estar relacionada ao relaxamento do músculo liso vascular (LAHLOU et 

al., 2004). Uma redução da pressão sanguínea arterial induzida pelo eugenol 

também foi observada por Peixoto-Neves et al. (2015). Desta feita foi 

demonstrado que o receptor vanilóide de potencial transitório do tipo 4 (TRPV4) 

pode contribuir para esse efeito. 

 

5.1.2 Efeito do eugenol sobre o coração 

Sensch et al. (2000) investigaram o efeito do eugenol em músculo 

papilar (de ventrículo esquerdo) e em miócitos ventriculares de cobaia. Foi 

demonstrado que o eugenol apresenta efeito inotrópico negativo por inibir 

canais de Ca2+ do tipo L. Esses mesmos autores observaram que o eugenol 

reduz a duração do potencial de ação cardíaco. De modo muito semelhante 

Damiani e colaboradores (2004) investigaram os possíveis efeitos inotrópicos 

do eugenol no músculo papilar de ventrículo esquerdo de ratos. O eugenol 

comportou-se como um agente inotrópico negativo, uma vez que foi capaz de 

reduzir a corrente de Ca2+ do tipo L (ICa,L), a principal via de entrada de Ca2+ 

nas células cardíacas.  

 Além dos estudos do efeito do eugenol sobre o AEC ventricular, diversos 

trabalhos têm demonstrado que essa droga atua com um excelente 

cardioprotetor, muito provavelmente decido a sua excelente propriedade 

antioxidante e seus efeitos como antagonista do Ca2+. Choudhary el al. (2006ª) 

mostraram que o eugenol foi capaz de reduzir a apoptose de cardiomiócitos de 

ratos neonatos por diminuir os níveis intracelulares de Ca2+ e por reduzir o 

estresse oxidativo nessas células . O mesmo grupo observou que o tratamento 

com eugenol (i.p.) reverteu parcialmente a hipertrofia cardíaca induzida pela 

admistração de isoproterenol, um agonista β-adrenérgico também por melhorar 

o estresse oxidativo cardíaco (CHOUDHARY et al., 2006b). Outros dois 

estudos pré-clínicos observaram que o eugenol reduziu de modo significante a 

cardiotoxicidade induzida pela doxorrubicina (FOUAD; YACOUBI, 2011) e pelo 

trióxido de arsênio (BINU et al., 2017), ambas substância cardiotóxicas 

empregadas para o tratamento de neoplasias. 
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Deste modo, devido ao fato do eugenol atuar como antagonista do Ca2+, 

como cardioprotetor e por hipoteticamente bloquear canais de Na+ em tecido 

cardíaco, investiga-se sua atividade antiarrítmica torna-se bastante promissor. 

 

6 MÉTODOS 

 

6.1 ANIMAIS  

Foram realizados experimentos com cobaias adultas (Cavia porcellus), 

de ambos os sexos. Os animais foram alimentados com ração específica e 

água (ad libitum). Todos os procedimentos relacionados ao manejo dos 

animais foram aprovados pela Comissão de Ética para Uso de Animais (CEUA) 

da Universidade do Estado da Bahia (número da licença: 03/2017, anexo A) e 

foram realizados em concordância com as normas estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal (CONSEA, 2013). 

6.2 DROGAS E SAIS 

As seguintes drogas foram adquiridas da Sigma-Aldrich (St. Louis, 

Missouri, EUA): octohidrato de ouabaína e hidrocloridrato lidocaína. O eugenol 

(99,5 % de pureza) foi adquirido da Biodinâmica (Paraná, Brasil). O dimetil-

sulfóxido (DMSO) foi produzido pela Vetec (Rio de Janeiro, Brasil).  

Os seguintes sais foram adquiridos da Dinâmica (Santa Catarina, Brasil): 

cloreto de  sódio (NaCl), cloreto de potássio (KCl), dextrose anidra (C6H12O6), 

fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4) e cloreto de cálcio (CaCl2). O cloreto 

de magnésio (MgCl2) foi adquirido da Synth (São-Paulo, Brasil).  

Os seguintes sais foram obtidos da  da Sigma-Aldrich (St. Louis, 

Missouri, EUA) HEPES (4-N-2-hidroxietil-piperazina-N’-2-ácido-etanosulfônico, 

C8H18N2O4S), N-metil-Glutamina (NMDG) , cloreto de césio (ClCs), cloreto de 

cádmio (CdCl2), cloreto de bário (BaCl2), EGTA  (etileno  glicol  bis-β-

aminometilester-N,N,N’,N’-ácido  tetraacético), TEA-Cl (cloreto de 

tetraetilamônio), Na2ATP (trifosfato de adenosina dissódio), A insulina de 

pâncreas bovino, protease tipo XIV, tripsina tipo I e colagenase tipo II foram 

obtido da Sigma-Aldrich (St. Louis, Missouri, EUA).  
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O eugenol (solução estoque) foi solubilizado em DMSO para que se 

alcançasse uma concentração de 100 mmol/L. A ouabaína foi solubilizada em 

água destilada (14 mmol/L). A lidocaína (100 mmol/L) foi solubilizada em 

solução de Tyrode modificada. 

6.3 SOLUÇÕES 

Tabela 1 - Composição da solução de Tyrode modificada. 

Substância Concentração (mmol/L) 

NaCl 140 

KCl 5,4 

MgCl2 0,5 

NaH2PO4 0,33 

Glicose 11 

CaCl2 1,8 

HEPES 5 

O pH da solução foi ajustado para 7,4 com a adição de NaOH 1 mol/L. Nota: Tabela autoria 
própria. Fonte: Shioya, (2007). 
 
 

Tabela 2 - Composição do tampão de isolamento celular (CIB).  

Substância Concentração (mmol/L) 

NaCl 130 

KCl 5,4 

MgCl2 0,5 

NaH2PO4 0,33 

Glicose 22 

HEPES 25 

O pH da solução foi ajustado para 7,4 com a adição de NaOH 1 mol/L. Foi adicionada insulina 
de pâncreas bovino para alcançar uma concentração final de 50 µU/mL. Nota: Tabela autoria 
própria. Fonte: Shioya, (2007). 
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Tabela 3 - Composição da solução externa para medida de corrente de Na+                                                                                               

Substância Concentração (mmol/L) 

NaCl 135 

CdCl2 0,05 

MgCl2 1 

NaH2PO4 0,33 

HEPES 25 

BaCl2 0,3 

CsCl 5,4 

O pH da solução foi ajustado para 7,4 com a adição de CsOH 2 mol/L. Nota: Tabela autoria 
própria. Fonte: Modificado de Luo et al. (2014). 
 
 

Tabela 4 - Composição da solução interna para medida de corrente de Na+. 

Substância Concentração (mmol/L) 

CsCl 120 

CaCl2 1 

MgCl2 5 

Na2ATP 5 

TEA-Cl 10 

HEPES 10 

EGTA 11 

O pH da solução foi ajustado para 7,4 com a adição de CsOH 2 mol/L. Nota: Tabela autoria 
própria. Fonte: Modificado de Luo et al. (2014). 

 

 

6.4 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

 
6.4.1 Montagem experimental do átrio esquerdo e direito de cobaia. 

 

As cobaias foram anestesiadas e após o desaparecimento do reflexo 

corneano e redução da frequência de respiração diafragmática foram 

sacrificadas por deslocamento cervical. Após toracotomia mediana, o coração 

foi removido e os átrios direito e esquerdo montados em cuba para órgão  
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isolado, ambos submersos em solução de Tyrode modificada continuamente 

gaseificada (100% de O2). Ulteriormente, uma das extremidades dos atrios foi 

suspensa horizontamente por hastes de aço inoxidável e estirados a uma 

tensão de repouso 9,8 mN (1 gF), sendo que apenas o átrio esquerdo foi 

submetido à estimulação  de  campo  de  1,0 Hz através de pulsos elétricos 

com intensidade de 100 V e duração de 15 a 20 ms (Student stimulator, Phipps 

and Bird, EUA), aplicados por um par de eletrodos de Ag/AgCl dispostos ao 

longo da preparação biológica. A força de contração atrial foi captada por um 

transdutor de força isométrica (FT-03D, Grass, EUA), que enviou seus sinais a 

um amplificador (TBM4-G, World Precition Instruments, EUA). Com a ajuda de 

um conversor analógico/digital (DI-155 HS, DATAq, EUA), o sinal foi registrado 

em computador, utilizando-se, para isto, uma frequência de amostragem de 

512 amostras/s/canal. Um período mínimo de pelo menos 40 minutos foi 

aguardado antes do início dos experimentos.  

 

6.4.2 Avaliação do efeito inotrópico do eugenol sobre o átrio esquerdo de 

cobaia. 

 

Neste protocolo, o átrio esquerdo, mantido em cuba para órgão isolado 

(10 mL, 36,5 ± 0,5 °C , pH 7,4), foi exposto à concentrações crescentes de 

eugenol (1 a 5000 μmol/L), a fim de avaliar o efeito dessa droga sobre a força 

de contração atrial. 

 

 6.4.3 Avaliação do efeito cronotrópico do eugenol sobre o átrio direito de 

cobaia. 

 

Atividade contrátil espontânea do átrio direito possibilita o estudo do 

cronotropismo cardíaco. Nesse contexto, o átrio direito mantido em cuba para 

órgão isolado (10 mL, temperatura ambiente, pH 7,4), foi exposto a 

concentrações crescentes de eugenol (1 a 5000 μmol/L). O objetivo deste 

protocolo foi observar o efeito dessa droga sobre a frequência atrial. 
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6.4.4 Avaliação do efeito antiarrítmico do eugenol sobre o átrio esquerdo 

de cobaia. 

Neste protocolo, buscou-se avaliar o efeito antiarrítmico do eugenol em 

átrio esquerdo de cobaia. Foram usados dois modelos experimentais, a saber: 

1) modelo de arritmia espontânea, onde foram utilizados  átrios esquerdos que 

apresentavam extrassistoles espontâneas e 2) modelo de arritmia atrial 

induzida por ouabaína. Para avaliar o efeito do eugenol sobre a arritmia 

espontânea, os átrios que apresentaram extrassistoles espontâneas por no 

mínimo 10 minutos consecultivos foram expostos ao eugenol (100 e 300 

μmol/L) ou ao DMSO (0,1 e 0,3 %, controle negativo) ou à lidocaína (100 

μmol/L, controle positivo) por 10 minutos. Na análise off-line dos dados, os 5 

minutos finais da situação controle, bem como os 5 minutos finais do tempo de 

exposição para cada droga foram utilizados para a contagem do número de 

extrassístoles observadas.  

Para induzir artificialmente arritmia, os átrios foram submetidos a 50 

μmol/L de ouabaína tal como previamente descrito (GONANO et al., 2011). 

Com intuito de investigar o efeito antiarrítmico do eugenol neste modelo 

experimental, os átrio formam pré-incubados com 300 μmol/L desta droga e só 

então a ouabaína foi adicionada à solução. A lidocaína (100 μmol/L) foi 

utilizada como controle positivo. Foram medidos os efeitos de 50 μmol/L de 

ouabaína sobre a contratilidade e ritmia cardíaca na ausência ou na presença 

de eugenol ou lidocaína. DMSO foi adicionado a solução controle para que 

alcançasse a mesma concentração (0,3%) dessa substância na solução 

contendo eugenol. 

6.4.5 Isolamento dos cardiomiócitos 

 
Os cardiomiócitos do ventrículo esquerdo foram isolados de acordo com 

o método proposto por Shioya (2007). Inicialmente, os animais foram  

previamente  heparinizados (5.000 UI/Kg, i.p.) e eutanasiados após 30 minutos. 

Posteriormente, houve a toracotomia mediana, o coração foi removido da 

cavidade toráxica e colocado em uma placa de petri com 50 ml de solução CIB  

contendo 0,4 mM de EGTA. Em seguida, o coração foi canulado via artéria 
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aorta em um sistema de perfusão com pressão hidrostática constante de 70 

cmH2O a 37 °C. Inicialmente, o coração foi perfundido com solução de CIB 

contendo 0,4 mM de EGTA por 5 min. Logo após, perfundiu-se a solução de 

CIB (sem EGTA) contendo 1 mg/mL de colagenase tipo 2; 0,03 mg/mL de 

protease XIV;  0,03 mg/mL de tripsina e 100 µM de CaCl2. A seguir o coração 

foi retirado do aparelho de perfusão e o ventrículo esquerdo foi cortado em 

pequenos pedaços (≤ 2 mm) que foram mantidos em CIB contendo 1 mg/mLde 

colagenase tipo 2; 0,03 mg/mL de protease; 0,03 mg/mL  de tripsina e 500 µM 

de CaCl2 durante 6 min a 37 °C. Na sequência, o tecido cardíaco foi dispersado 

com a ajuda de uma pipeta de Pasteur, a solução foi então filtrada em rede de 

naylon e centrifugada (Modelo 206 Baby, Fanem, Brasil) a 3000 rpm por 20 s. 

A seguir, houve a remoção do sobrenadante e as células decantadas foram 

ressuspensas8 em solução contendo CIB contendo 1.200 µM de CaCl2 e 

albumina de soro bovino (3 mg/mL). Por fim, as células foram novamente 

centrifigadas e ressuspensas em solução de Tyrode contendo albumina de 

soro bovino (2 mg/mL). Somente as células com formato retangular e tolerantes 

ao Ca2+ foram usadas (por um período inferior a 6h). 

 

6.4.6 Medidas eletrofisiológicas 

Os cardiomiócitos ventriculades foram estudados na platina de um 

microscópio invertido (Nikon Ti-S, Japão). O conjunto foi montado sobre uma 

mesa pneumática anti-vibração (TMC, EUA). Um micromanipulador hidráulico 

(Narishige WR-6, Japão) foi usado para a movimentação do eletrodo 

responsável pelo registro das correntes da membrana celular. Um outro 

micromanipulador manual foi usado para posicionas a pipeta de perfusão da 

solução externa. 

As correntes foram estudadas com a ajuda de um amplificador (HEKA, 

EPC10, EUA) controlado pelo software PULSE (HEKA, EUA). As correntes 

foram filtradas por um filtro passa baixa a 2,5 kHz, foram convertidas em sinais 

digitais na frequência de 10 kHz e foram armazenadas em computador para 

análise posterior. As correntes foram analisadas em um computador usando-se 
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o software Pulse-Fit (HEKA, EUA). Para o processamento dos dados, foram 

usados também o software Excel (Microsoft, EUA). 

 

6.4.7 Avaliação do efeito do eugenol sobre a amplitude da corrente 

sarcolemal de sódio. 

Para avaliar os efeitos do eugenol sobre a amplitude da INa, os 

cardiomiócitos foram mantidos em um potencial de holding (VH) de -90 ou -70 

mV e estimulados com pulsos-testes de 300 ms de duração que 

despolarizaram as células para -20 mV, em intervalos de 5 s (0,2 Hz). As 

correntes de Na+ foram medidas na situação controle, na qual a célula 

perfundida por solução extracelular e na situação teste, quando  as célula 

foram perfundida com solução extracelular  contendo eugenol (100 e 1000 

μmol/L). DMSO foi adicionado a solução controle para que alcançasse a 

mesma concentração (1 %) dessa substância na solução contendo eugenol. 

 

6.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

Os valores estão apresentados como média ± erro padrão da média 

(EPM). O GraphPad Prism versão 5 (GraphPad Software, EUA) foi utilizado 

para análise estatística e para confecção dos gráficos. As comparações entre 

os dois grupos experimentais foram realizadas empregando-se o teste “t” de 

Student na sua forma pareada ou não pareada, a depender do caso. Para 

comparações de mais de dois grupos experimentais, foi usado a análise de 

variância a um critério de classificação (one way) seguida pelo teste de Tukey. 

Foram consideradas diferenças significativas todas as comparações que 

resultaram em um valor de p < 0,05.  

7 RESULTADOS 

7.1 EFEITO DO EUGENOL SOBRE A FORÇA DE CONTRAÇÃO DO ÁTRIO 
ESQUERDO DE COBAIA 

Foi avaliado o efeito inotrópico do eugenol em átrio esquerdo de cobaia 

submetido à estimulação elétrica. Para tanto, o átrio foi exposto à 

concentrações crescentes (1 a 5000 μmol/L) da droga. Como observado nos 
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traçados de contratilidade na Figura 11A, o eugenol promoveu uma redução 

gradual na contratilidade cardíaca quando comparado com o controle. 

 

Figura 11 - Traçados representativos das contrações eletricamente estimuladas 

de átrios esquerdos de cobaia expostos á algumas das concentrações testadas 

de eugenol (A) ou DMSO (B). 

 
     Fonte: Autoria própria através do GraphPad Prism® 5.0 e CorelDRAW 16®. 

 

A Figura 12 mostra a curva concentração-efeito do eugenol, onde pode 

ser observado que o mesmo apresentou um efeito inotrópico negativo de 

maneira dependente de concentração, com uma IC50 de 687,8 ± 81,3 μmol/L 

(n=4) e um efeito máximo de 95,3 ± 1 % (n=4). Como o eugenol foi solublizado 

em DMSO puro, foi avaliado se esse veículo possui efeito na contratilidade 

cardíaca, o que poderia interferir na interpretação dos dados. Para isso, o átrio 

esquerdo foi desafiado com concentrações crescentes de DMSO (0,001 a 4,8 

%), as quais corresponderam às concentrações do veículo alcançadas durante 

a realização dos experimentos de contratilidade com o eugenol. Como deixa 

claro as Figuras 11B e 12. O DMSO não apresentou efeito estatisticamente 

significativo sobre a contratilidade cardíaca em nenhumas das concentrações 
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testadas, de tal modo que o efeito inotrópico negativo do eugenol não pode ser 

explicado pelo veículo utilizado para solubilizá-lo. 

 

Figura 12 - Curva concentração-resposta do efeito inotrópico do eugenol e do 

DMSO em átrio esquerdo de cobaia. 
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Fonte: autoria própria através do Graph-Pad Prism® 5.0.  

 

Para investigar se o eugenol interfere na cinética da contratilidade atrial, 

foram avaliados os seus efeitos sobre o tempo entre o estímulo elétrico e o pico 

da contração (tempo para o pico), o tempo necessário para que 50 % da força 

máxima fosse alcançado (TC50) e o tempo necessário para que 50 % do 

relaxamento fosse atingido (TR50). Como pode ser observado na Figura 13, o 

eugenol, até a concentação de 700 μmol/L, não foi capaz de induzir alterações 

estatisticamente significativas no TC50. Todavia, 700 μmol/L de eugenol reduziu 

o TR50 de 34,2 ± 3,3 ms para 23,5 ± 0,9 ms (n=4, p < 0,05), acelerando, com 

isso, o relaxamento atrial. O tempo para o pico não foi alterado nessas 

concentrações testadas. 
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Figura 13 - Efeito do eugenol sobre a cinética da contratilidade atrial.  

 

 
 

A) Traçado representativo da contratilidade atrial no controle e na presença de 300 μmol/L ou 
700 μmol/L de eugenol. B) Efeito médio do eugenol (300 ou 700 μmol/L) no TC50 e C) Efeito 

médio do eugenol  (300 ou 700 μmol/L) no TR50 (n=4, ** p < 0,01; one-way anova). Fonte: 
autoria própria através do Graph-Pad Prism® 5.0 e CorelDRAW16®. 

 

7.2 EFEITO DO EUGENOL SOBRE A FREQUÊNCIA DO ÁTRIO DIREITO DE 
COBAIA 

Para avaliar se o eugenol apresenta efeito sobre a frequência cardíaca, 

o átrio direito, contraindo-se espontaneamente (ritmo sinusal), foi submetido à 

concentrações crescentes da droga (1 a 5000 μmol/L). Como pode ser 

visualizado pelos traçados representativos da contratilidade espontânea em 

átrio direito Figura 14A, o eugenol reduziu a frequência cardíaca na 
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concentração de 1000 μmol/L, porém 300 μmol/L não induziu qualquer tipo de 

resposta cronotrópica. A Figura 14B mostra ainda que o DMSO, veículo 

utilizado para solubilizar o eugenol, não altera o cronotropismo cardíaco. 

 
Figura 14 - Traçados representativos das contrações espontâneas de átrios 

direitos de cobaia expostos à algumas das concentrações testadas de eugenol 

(A) ou DMSO (B). 

 
       Fonte: autoria própria através do Graph-Pad Prism® 5.0 e CorelDRAW16®. 

 

A curva concentração-efeito do eugenol sobre o cronotropismo cardíaco 

pode ser observada na Figura 15. Nela pode-se notar que o eugenol possui 

efeito cronotrópico negativo dependente de concentração, apresentando uma 

IC50 de 1.455,6 ± 365,1 μmol/L (n=6) e um efeito máximo de 100 % (n=6) de 

redução da frequência de contração atrial. O DMSO, por sua vez, não alterou 

de modo estatisticamente significativo a frequência cardíaca, quando 

comparado com o controle Figura 15. Deste modo, pode-se concluir até o 

momento que o eugenol apresenta efeitos inotrópico e cronotrópico negativos, 

sendo que o mesmo parace ser mais potente para reduzir a força de contração 

atrial. 
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Figura 15 - Curva concentração-resposta do efeito cronotrópico do eugenol e 

do DMSO em átrio direito de cobaia. 
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                              Fonte: autoria própria através do Graph-Pad Prism® 5.0 

 

7.3 EFEITO ANTIARRÍTMICO DO EUGENOL EM ÁTRIO ESQUERDO DE 
COBAIA 

Para estudar o efeito antiarrítmico do eugenol em átrio de cobaia, foram 

usados dois molelos experimentais, a saber: 1) modelo de arritmia atrial 

espontânea e 2) modelo de arritmia atrial induzida por ouabaína. No primeiro 

modelo experimental foram utilizados átrios esquerdos que apresentavam 

extrassistoles espontâneas. Extrassistoles são batimentos cardíacos que 

surgem aleatoriamente entre os batimentos que são eletricamente estimulados. 

Já o modelo de arritmia induzida pela ouabaína baseia-se no uso desta 

substância, que é um inibidor clássico da bomba de Na+/K+, para induzir uma 

sobrecarga de Ca2+ no RS, deixando, com isso, o miocárdio muito proprício a 

desenvolver distúrbios rítmicos. É importante ressaltar que foram escolhidas as 

concentrações de 100 e 300 μmol/L de eugenol, para a investigação de sua 

atividade antiarrítmica, porque ambas não apresentaram efeitos 

estatisticamente significativos sobre a força de contração, bem como sobre a 

frequência atrial. 
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A Figura 16A mostra o registro de um experimento típico de um átrio 

espontaneamente arrítimico. Nela observa-se que a exposição a 100 μmol/L 

eugenol foi capaz de reduzir a arritmia cardíaca, medida pelo no de 

extrassistoles.min-1, de 72 (controle), para 9 extrassistoles.min-1. Quando a 

concentração de eugenol foi elevada para 300 μmol/L, o no de 

extrassistoles.min-1 foi reduzido para 1. Esse efeito foi parcialmente reversível 

após washout. 
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Figura 16 - A) Traçado representativo da contratilidade em um átrio com 

arritmia espontânea. B) Traçados representativos expandidos obtidos do painel 

A.  

 

As setas pretas marcam o momento que o estimulo elétrico era aplicado à preparação. Os 
astericos em vermelho representam as extrassistóles. Fonte: autoria própria através do Graph-
Pad Prism® 5.0 e CorelDRAW16® 

 

A Figura 17, mostra o efeito antiarrítmico médio do eugenol sobre a 

arritmia atrial espontânea. Nela observa-se que 100 μmol/L de eugenol reduziu 

o no de extrassistoles.min-1 em 52,7 ± 19,4 %, quando comparado ao controle 

(n=5, p<0,05). A presença de 300 μmol/L de eugenol induzil um efeito 

antiarrítmico ainda maior, o qual levou a redução de 84,8 ± 9,5 % no no de 
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extrassistoles.min-1 (n=6, p < 0,001). Vale ressaltar que o veículo utilizado para 

solubilizar o eugenol (DMSO) não apresentou efeito estatisticamente 

significativo sobre a arritmia espontânea atrial. Para fins de controle, foi 

utilizada uma droga antiarrítmica clássica, a lidocaína (100 μmol/L), a qual 

reduziu, em todos os experimentos, o no de extrassistoles.min-1 para zero (n=3, 

p < 0,001). Deste modo, pode-se sugerir que o eugenol apresenta atividade 

antiarrítmica. 

 
Figura 17 - Efeito antiarrítmico médio do eugenol sobre arritmias atriais 

espontâneas ( * p < 0,05 *** p < 0,001, one way anova). 
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                       Fonte: autoria própria através do Graph-Pad Prism® 5.0  

 

Para confirmar se o eugenol de fato apresenta atividade antiarrítmica, foi 

utilizado um modelo de arritmia atrial induzida por ouabaína. A Figura 18 

mostra um traçado representativo do efeito de 50 µmol/L de ouabaína sobre a 

contratilidade atrial e ritmicidade cardíaca. Nela pode ser observado que a 

ouabaína induz um efeito inotrópico positivo, uma vez que a força de contração 

aumentou de 0,81 gF, na situação controle, para 2,15 gF na presença de 

ouabaína, alcançando seu efeito máximo com cerca de 160 s. Na mesma figura 
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pode ser observado que a ouabaína induziu arritmia cardíaca (taquicardia) 

após 230 s, uma vez que a mesma provocou o surgimento de diversos 

batimentos extrassistólicos (espontâneos) e que essa droga também aumentou 

a tensão diastólica atrial, como pode ser visualizado no final do traçado da 

Figura 18A. A Figura 18B mostra traçados de contração expandidos em cada 

condição experimental. 
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Figura 18 - Traçados representativos da contratilidade atrial em um 

experimento do protocolo de arritmia induzida por ouabaína.  

 
 A) Traçado de contratilidade atrial demonstrando o curso temporal do efeito de 50 µmol/L de 
ouabaína. B) Trechos expandidos do painel A, onde podem ser melhor visualizados os 

traçados de contratilidade na situação controle (painel superior), o efeito inotrópico positivo 
máximo de 50 µmol/L de ouabaína (painel do meio) e o efeito arritmogênico dessa droga 
(painel inferior). As setas indicam o tempo em que foram aplicados os estímulos elétricos. 
Fonte: autoria própria através do Graph-Pad Prism® 5.0 e CorelDRAW16®. 

 
Como esperado, a ouabaína induziu arritmia atrial em 7 de 8 átrios que 

foram expostos à essa droga, com um tempo médio para início da taquicardia 

atrial de 111,7 ± 21,9 s. Quando os átrios foram pré-tratados por 10 minutos 



61 
 

 
 

com eugenol (300 µmol/L, n=4) ou lidocaína (100 µmol/L, n=5), a ouabaína foi 

incapaz de induzir qualquer atividade arritmogênica em todos os átrios 

investigados, sugerindo que o eugenol possui atividade antiarrítmica. Vale 

ressaltar que o veículo utilizado para solubilizar o eugenol não possui atividade 

antiarrítmica, visto que 3 em 4 átrios testados apresentaram taquicardia na 

presença de DMOS a 0,3% (mesma concentração alcançada nos experimentos 

com 300 µmol/L de eugenol). O tempo para início da arritmia na presença de 

0,3 % de DMSO foi de 148,8 ± 79,9 s (n=3) e o mesmo não se diferiu de modo 

estatisticamente significativo quando comparado com o controle, que por sua 

vez apresentou um tempo médio de 111,7 ± 21,9 s (n=7, p > 0,05), sugerindo 

que o DMSO não muda o efeito arrítmico evocado pela ouabaína e, deste 

modo, não interferi no efeito antiarrítmico do eugenol. Entretanto é importe 

ressaltar que a presença de eugenol (300 µmol/L) ou de lidocaína (100 µmol/L) 

não alterou o efeito da ouabaína (50 µmol/L) sobre a força de contração Figura 

19 nem sobre a tensão diastólica máxima Figura 20. Juntos, esses dados 

sugerem fortemente que o eugenol possui atividade antiarrítmica. 
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Figura 19 -  Eugenol e lidocaína não alteram a atividade inotrópica positiva da 

ouabaína.  
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Em asterisco“*” indica que houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) quando 
comparado com o controle, mas não quando comparados entre si (n=4, anova one way). Fonte: 
autoria própria através do Graph-Pad Prism® 5.0. 

 

Figura 20 - Eugenol e lidocaína não alteram o efeito da ouabaína sobre a 

tensão diastólica.  

 

 
 
 

Em “*” indica que houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) quando comparado 
com o controle, mas não quando comparados entre si (n= 4 a 8 átrios, anova one way). Fonte: 
autoria própria através do Graph-Pad Prism® 5.0. 
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7.4 EFEITO DO EUGENOL SOBRE A CORRENTE DE SÓDIO EM 

CARDIOMIÓCITOS ISOLADOS  

Dados previamente publicados demonstram que o eugenol bloqueia 

diversos subtipos de canais de Na+ sensíveis à voltagem (NaVS) em neurônios 

(PARK et al., 2006; CHO et al., 2008), entretanto, o subtipo de NaV expresso no 

miocárdio de mamífero (NaV 1.5) é distinto daqueles canais encontrados no 

tecido neuronal, tanto pela sua estrutura primária (sequência de resíduos), 

quanto pelas suas propriedades biofísicas e farmacológicas (HUANG, 2017).  

Aqui foi criada a hipótese de que o eugenol também bloqueia os NaV 1.5, o que 

poderia explicar a atividade antiarrítmica desta droga. Para testar tal hipótese, 

cardiomiócitos foram isolados e o efeito do eugenol sobre a corrente de Na+ 

(INa) sarcolemal, nessas células, foi então avaliado. Nesses experimentos, o 

potencial de membrana (ou potencial de holding) foi mantido a -90 mV e então 

pulsos despolarizantes (com duração de 300 ms) foram aplicados, a cada 5 s, 

elevando o potencial de membrama para -20 mV, com o objetivo de ativar os 

NaV1.5 (ver subseção “métodos”). A Figura 21A mostra o curso temporal do 

efeito do eugenol sobre a amplitude (ou pico) INa evocada por tais pulsos. Nela 

pode ser observado que a exposição da célula a 100 e 700 µmol/L de eugenol 

induziu uma redução concentração-dependente da amplitude da INa. O efeito 

máximo do eugenol, para cada concentração testada, foi alcançado em cerca 

de 90 s. Os traçados representativos das INa na situação controle ou na 

presença da droga (100 e 700 µmol/L) podem ser observados na Figura 21B. 
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Figura 21 – Curso temporal do efeito do eugenol sobre a amplitude da INa.

 

 
A) Curso temporal do efeito de 100 e 700 µmol/L de eugenol sobre o pico da INa. Neste caso a 
célula foi mantida em um VH de -90 mV e então pulsos retangulares despolazirantes (300 ms) 
eram aplicados para que o potencial de membrana alcançasse -20 mV, a cada 5s. B) Traçados 
representativos da INa na situação controle (preto) e na presença de 100 µmol/L (cinza claro) ou 
700 µmol/L (cinza escuro) de eugenol. Fonte: autoria própria através do Graph-Pad Prism® 5.0 
e CorelDRAW16®. 

 

Para aprofundar o conhecimento sobre a dependência de concentração  

do efeito do eugenol sobre a INa, os cardiomiócitos foram desafiados com 

concentrações crescentes desta droga (100 a 1000 µmol/L). Inicialmente as 

células foram mantidas a um potencial de holding (VH) de -90 mV e, nessas 

condições, o bloqueio da amplitude da INa pelo eugenol foi relativamente 

discreto (de baixa potência relativa), como pode ser visto na Figura 22A (painel 

esquerdo). Nesta imagem é possível observar que a exposição a 100 µmol/L 

de eugenol levou à redução de 11,3 % da amplitude da INa, enquanto que 700 

µmol/L desta droga diminuiu em 47,3 % o pico desta corrente. A Figura 22B 

mostra a curva concentração-efeito do eugenol sobre a amplitude relativa da INa 

quando a membrana celular foi mantida a um VH de -90 mV (esferas fechadas).  

Através desta curva foi estimada uma IC50 de 681,6 ± 65 µmol/L (n = 4-6 

células) para a inibição da amplitude da INa pelo eugenol. Dados da literatura 

apontam que o potencial de repouso das células atriais é um pouco mais 

despolarizado do que aquele observado nas células ventriculares, com valores 

em torno de -70 mV (HIROTA et al., 1989; LI et al., 2002). Por esse motivo 
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foram realizados experimentos para obtenção da curva concentração-efeito do 

eugenol mantendo, desta feita, o VH dos cardiomiócitos em -70 mV, valor 

próximo ao potencial de repouso atrial. Nessas condições experimentais a 

potencia relativa do eugenol em inibir o pico da INa elevou-se significativamente, 

como pode ser notado nos traçados representativos da Figura 22A (painel 

direito). Nesta figura, a exposição a 100 e 700 µmol/L de eugenol induziu uma 

redução de 32,7 e 88,8 % da amplitude da INa, respectivamente. A IC50 do 

eugenol para a redução do pico da INa, em células mantidas a um VH de -70 

mV, foi de 184,3 ± 26,2 µmol/L (Figura 22B, esferas abertas, n = 4-5 células), 

sendo cerca de 3,8 vezes mais potente do que quando os cardiomiócitos foram 

mantidos ao um VH de -90 mV (p < 0,001). Tais achados sugerem que a 

inibição na amplitude da INa pelo eugenol pode explicar, de modo satisfatório, a 

atividade antiarrítmica desta substância observada no miocárdio atrial de 

cobaia. 
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Figura 22 - Dependência de concentração do eugenol para inibição da 

amplitude da INa.  

 

 

 
A) Traçados representativos da INa na situação controle (preto) e na presença de 100 µmol/L 
(cinza claro) ou 700 µmol/L (cinza escuro) de eugenol quando a célula foi mantida a um VH de -
90 mV (painel esquerdo) ou de -70 mV (painel direito). B) Curva concentração efeito do 
eugenol sobre a amplitude da INa quando as células foram mantidas a um VH de -90 mV 
(esferas fechadas, n = 4 a 6 células) ou de -70 mV (esferas fechadas, 4 a 5 células).Fonte: 
autoria própria através do Graph-Pad Prism® 5.0 e CorelDRAW16®. 
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8 DISCUSSÃO  

 

O presente trabalho objetivou averiguar as propriedades farmacológicas 

do eugenol no AEC do miocárdio atrial, bem como seu potencial como droga 

antiarrítmica. Nessa concepção, inicialmente, foram estudados os efeitos do 

eugenol sobre a força e a frequência de contração atrial. Os resultados obtidos 

demonstraram que o eugenol apresentou efeitos inotrópico e cronotrópico 

negativos. Após isso, foi investigado o efeito dessa droga em um modelo de 

arritmia atrial espontânea e foi observado que o eugenol possui atividade 

antiarrítmica promissora. Corroborando com os resultados em modelo de 

arritmia espontânea, o eugenol também apresentou atividade antiarrítmica em 

um modelo de arritmia atrial induzido por ouabaína. Por fim investigou-se o 

efeito do eugenol sobre a INa sarcolemal em cardiomiócitos isolados. Os dados 

obtidos com esses experimentos sugerem fortemente que o eugenol inibe os 

NaV 1.5 presentes na membrana das células cardíacas, o que poderia explicar 

a atividade antiarrítmica dessa substância. 

Em regra, a cada batimento cardíaco o Ca2+ flui através dos canais de 

Ca2+ do tipo L encontrados no sarcolema dos cardiomiócitos, os quais são 

ativados em decorrência do potencial de ação. O influxo de Ca2+ através da 

membrana dos cardiomiócitos desencadeia a libertação do Ca2+ do RS,  

processo esse conhecido como CICR. O  aumento da [Ca2+]i, causado pelo 

influxo deste íon através do sarcolema, e sua liberação para o citosol pelo RS, 

acarreta mudança conformacional nos miofilamentos da proteína TnC, o que 

ativa a contração muscular (BERS, 2000; WILLIAM et al., 2010). Há duas 

maneiras de alterar a força da contração cardíaca: a) modificando a amplitude 

ou duração do aumento transitório da [Ca2+]i (transiente de Ca2+) e b) alterando 

a sensibilidade dos miofamentos ao Ca2+ (BERS, 2002).  

Os dados descritos na literatura sugerem que o eugenol atua como 

bloqueador da ICa em células cardíacas ventriculares, apresentando valores de 

IC50 que variam de 187 a 226 μmol/L (MAGYAR et al., 2004; SENCH et al., 

2000), o que poderia explicar a redução da força de contração atrial observada 

no presente trabalho e o efeito inotrópico negativo em miocárdio ventricular 

demonstrado por outros (DAMIANI, et al., 2004; SENCH et al., 2000). Vale 
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ressaltar que o efeito inotrópico negativo observado no presente trabalho 

apresentou uma IC50 de aproximadamente 690 µmol/L, que é cerca de 5,4 

vezes maior do que o valor descrito na literatura (IC50 = 127 µmol/L) para a 

redução da força de contração ventricular (SENCH et al., 2000). Tal 

discrepância pode ser atribuída a pelo menos dois fatores, a saber: 1) as 

diferenças no AEC entre os átrios e os ventrículos e/ou 2) as condições 

experimentais, uma vez que o veículo utilizado para solubilizar o eugenol no 

estudo de Sench e colaboradores (2000) foi o óleo de mamona, o qual foi 

distindo do usado aqui (DMSO). Além disso a temperatura e as soluções 

nutritivas não foram as mesmas. Os bloqueadores da ICa,L inibem o influxo do 

Ca2+ e são eficazes na redução não só da contratilidade miocárdica como 

também também da frequência de contração atrial (LIAO et al., 2005; SCHOLZ, 

1997), o que poderia explicar o efeito cronotrópico negativo do eugenol 

observado no presente trabalho. 

Aqui, os experimentos de contratilidade foram realizados em cobaias de 

ambos os sexos. É conhecido que existem pequenas diferenças do AEC de 

corações obtidos de machos quando comparado com aqueles provenientes de 

fêmeas. Farrell et al. (2010) avaliaram as diferenças de sexo no mecanismo de 

AEC em miócitos ventriculares de ratos. De acordo com resultados obtidos foi 

observado que as contrações em cardiomiócitos ventriculares de fêmeas eram 

menores e mais lentas quando comparadas ao grupo de machos. Houve 

alteração na amplitude do transiente intracelular de Ca2+, o qual apresentou 

valores menores para as fêmeas. Por sua vez, a amplitude da ICaL foi 

semelhante em ambos grupos. Em outro estudo comparativo, Schwertz et al. 

(1999) demonstraram diferenças relacionadas ao sexo em relação a +dF/dt e -

dF/dt, tais parâmetros supracitados são mais rápidos em preparações isoladas 

de átrios de femêas e sugereriram que tal discrepância podem ser parcialmente 

explicadas por uma maior sensibilidade dos miofilamentos ao Ca2+ neste grupo. 

Apesar de existirem diferenças no AEC entre os sexos, é muito pouco provável 

que tal variação interfira na inferência dos dados de contratilidade aqui 

coletados uma vez que, exeto para os experimentos de arritmia atrial induzida 

por ouabaína, o efeito do eugenol foi avaliado de maneira pareada, ou seja, 
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cada átrio foi considerado como o seu próprio controle (antes da exposição ao 

eugenol). 

OZ et al. (2015) evidenciam de que monoterpenos estruturalmente 

relacionados, tais como eugenol, mentol e carvacrol, modulam o funcionamento 

de diversos canais iônicos regulados por voltagem. De acordo com Magyar e 

colaboradores (2004) o carvacrol, o eugenol e o timol inibiram a ICa,L em 

cardiomiócitos ventriculares de caninos. O efeito do bloqueio na ICa,L cardíaca 

assemelha-se a certos agentes bloqueadores do canal de Ca2+, como o 

verapamil ou a nifedipina. Os compostos supracitados apresentam 

extraordinária semelhança estrutural química entre si, visto que atuam de modo 

similar. 

O principal NaV expresso nas células cardíacas, o NaV1.5, está envolvido 

no processo de despolarização da membrana durante o potencial de ação 

(SHY et al., 2013). Diversas drogas modulam a atividade desses canais, entre 

elas podemos citar a lidocaína, uma amina terciária, exemplo clássico de 

anestésico local que é também usada como droga antiarrítmica.  

A INa provoca a despolarização e leva à fase 0 do potencial de ação nos 

átrios e ventrículos. Os agentes antiarrítmicos de classe I bloqueiam os NaV e 

são eficazes no tratamento de alguns tipos de taquicardias ventriculares, bem 

como podem ser usados na fibrilação atrial. A faixa de concentração 

necessária para a lidocaína excecer efeito em células isoladas varia de 30 a 

400 μmol/L, porem as concentrações plasmáticas habitualmente utilizadas 

clinicamente são bem menores, girando em torno de 5 a 20 μmol/L 

(VARGHESE, et al., 2015). É provável que fármacos como a lidocaína liguem-

se ao poro do NaV1.5 com uma afinidade elevada ao estado inativado do canal, 

preferenciamente no segmento S4 no domínio IV (SHEETS; HANCK, 2003).  

Tal como a lidocaína, o eugenol é usado como anestésico local por 

conta de seu efeito inibitório sobre os NaV expressos nos neurônios 

nociceptivos. Apesar de existirem trabalhos na literatura descrevendo o efeito 

do eugenol nos mais diferentes subtipos de NaV em neurônios (CHO et al., 

2008; MOREIRA-LOBO et al., 2010; PARK et al., 2006; PARK et al., 2009), até 

o momento denhum deles investigou o efeito dessa substância no NaV1.5, o 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488912003084?via%3Dihub#!
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qual é seletivamente expresso nas células cardíacas. Aqui está sendo 

hipotetizado que o eugenol inibe o NaV1.5, uma vez que o mesmo atua em 

outros subtipos de NaV, e que, tal como a lidocaína, apresentaria atividade 

antiarrítmica, comportando-se portanto como um agente antiarrítmico de classe 

I. Para avaliar o possível efeito antiarrítmico do eugenol, foram testadas as 

concentrações de 100 e 300 µmol/L dessa droga em modelo de arritmia atrial 

espontânea. Tais concentrações foram escolhidas porque as mesmas não 

alteraram a contratilidade cardíaca atrial de modo estatisticamente significativo, 

deste modo, em teoria, não são suficientes para bloquear os CaV em tecido 

atrial. O eugenol, tal como a lidocaína, apresentou efeito antiarrítmico 

estatisticamente significativo e de maneira dependente de concentração, 

corroborando com a hipótese levantada nesse estudo. 

Para aprofundar o conhecimento sobre a atividade antiarrítmica do 

eugenol foi utilizado um modelo de arritmia cardíaca induzida pela ouabaína, 

um inibidor seletivo da Na+/K+ ATPase. De maneira geral, a Na+/K+ ATPase (ou 

bomba de Na+/K+) consiste em três subunidades (α, β e γ) sendo responsável 

pela manutenção dos gradientes eletroquímicos de Na+ e K+ através do 

transporte de 3 Na+ para o meio extracelular e 2 K+ para o meio intracelular em 

cada ciclo. A provável ação dos glicósidios cardíacos (por exemplo a ouabaína) 

é a inibição da Na+/K+ ATPase, que resulta indiretamente na elevação da 

[Ca2+]i, o que, por sua vez, é o provável mecanismo responsável pelas ações 

inotrópica positiva e arritmogênica dessas substâncias (LEVI; BOYETT; LEE, 

1994; SUHAIL, 2010). 

A inibição da Na+/K+ ATPase resulta em um aumento intracelular de Na+ 

e em uma elevação secundária na concentração [Ca2+]i uma vez que a 

diminuição do gradiente eletroquímico do Na+ através do sarcolema faz com 

que o NCX passe a funcionar de modo reverso, transportando Ca2+ do meio 

extracelular para o meio intracelular. Os efeitos tóxicos (arritmogênicos) da 

ouabaína ocorrem devido a uma sobrecarga de Ca2+ no RS 

(FUERSTENWERTH, 2014; WASSERSTROM; AISTRUP, 2005). Esse 

acúmulo de Ca2+ na luz no RS aumenta a probabilidade de liberação 

espontânea e maciça deste íon, que, uma vez liberado para o citosol, ativará 
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correntes de entrada sensíveis ao Ca2+, facilitando a geração de DADs (pós-

despolizaçoes tardias), que são altamente arritmogênicas (COLQUHOUN et al., 

1981; KASS et al., 1978; ZYGMUNT, GIBBONS; 1992; ZYGMUNT et al., 1998). 

Ou seja, quando o RS excede sua capacidade de armazenamento, ocorre a 

liberação anormal de Ca2+, que pode desencadear atividade elétrica atípica e 

contrações arrítmicas. As arritmias induzidas por ouabaína são também 

dependentes da CaMKII tanto in vitro quanto in vivo. As contrações arrítmicas 

induzidas por ouabaína foram significativamente reduzidas na presença de um 

inibidor seletivo da CaMKII (KN93). A inibição da CaMKII suprime, pelo menos 

parcialmente, à arritmogênese causada pela ouabaína sem afetar seu efeito 

inotrópico positivo (GONANO et al., 2011). Aqui foi observado que o eugenol 

(300 µmol/L) aboliu, em 100 % dos átrios, a atividade arrítmica (taquicardia) 

evocada pela ouabaína, sem contudo modificar o efeito inotrópico positivo 

desse digitálico, corroborando com a hipótese de que o eugenol possui 

atividade antiarrítmica. 

Como o efeito antiarrítmico do eugenol foi observado com concentrações 

dessa droga que pouco ou nada alteram a contratilidade miocárdica atrial, é 

razoável pensar que, nessas condições, os CaV não são inibidos 

significativamente pelo eugenol. Caso os CaV fossem bloqueados 

significativamente pelas concentrações de eugenol investigadas nos protocolos 

de arritmia, seria possível observar uma redução substancial da força de 

contração atrial, uma vez que o influxo de Ca2+ por esses canais é um 

importante modulador do inotropismo cardíaco (BERS, 2002). Deste modo, é 

muito pouco provável que a inibição dos CaV seja o mecanismo principal para 

diminuição da arritmia atrial pelo eugenol, contudo essa hipóse não poder ser 

plenamente excluída, mesmo que seja pouco provável.  

Neste estudo foi levantada a hipótese de que o eugenol inibe os NaV 1.5 

e que tal mecanismo contribuiria para a sua atividade antiarrítmica. Os NaV são 

ativados durante despolarização da membrana celular cardíaca, momento em 

que se observa a INa de entrada. A depolarização da membrana celular leva ao 

aumento rápido da INa com duração de alguns milissegundos antes que os NaV 

inativem-se (BELARDINELLI; SHRYOCK; FRASER, 2006). O pico da INa 
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evocada pela ativação dos NaV1.5 é observada em 200 a 300 μs e inativada 

completamente entre 2-5 ms. Compostos que inibem INa incluem agentes 

arrítmicos de classe I, algumas toxinas peptídicas tais como tetrotoxina (TTX) 

(HUANG et al., 2017). 

Os NaV são classificados pela sua subunidade α e nove subtipos de 

NaV1 foram clonados até o momento, os quais são classificados de NaV1.1 a 

NaV1.9. A família de NaV2 foi descrita a pouco tempo mas pouco de sabe sobre 

a mesma. Os NaV1.1, NaV1.2, NaV1.3 e NaV1.6 são encontrados no sistema 

nervoso central. Os NaV1.6, NaV1.7, NaV1.8 e NaV1.9 estão expressos no 

sistema nervoso periférico. Os NaV1.4 e NaV1.5 são abundantes nos músculos 

esquelético e cardíaco, respectivamente. Tais subtipos de NaV podem ser 

classificados por sua sensibilidade à TTX, a qual inibe seletivamente esses 

canais, porém com distintas potências relativas. Os NaV1.1, NaV1.2, NaV1.3, 

NaV1.4, NaV1.6 e NaV1.7 são bloqueados com concentrações de TTX na ordem 

de nmol/L e são considerados “sensíveis à TTX”, enquanto que os NaV1.5, 

NaV1.8 e NaV1.9 são classificados como “insensíveis à TTX”, uma vez que são 

necessárias concentrações de TTX na faixa de µmol/L para inibí-los 

(CATTERALL, 2012; ENGLAND; GROOT, 2009). 

Conforme demonstrado aqui, o eugenol inibiu discretamente a amplitude 

da INa quando o VH foi mantido a -90 mV. Nessas condições a IC50 do eugenol 

para inibição da amplitude da INa foi de 670 ± 56,4 µmol/L. Com tal achado 

dificilmente pode-se associar a atividade antiarrítimica do eugenol à sua 

capacidade de inibir a INa, uma vez que as concentrações de 100 e 300 µmol/L 

aqui testadas, e que apresentaram atividade antiarrítmica, são valores muito 

inferiores à IC50 desta droga para inibição da INa. Todavia vale ressaltar que o 

potencial de repouso das células atriais é mais despolarizado quando 

comparado àquele medido em células ventriculares, apresentando valores 

próximos a -70 mV. Utilizando um VH de -70 mV foi observado um grande 

aumento na potência do eugenol em reduzir  o pico da INa, desta feita com uma 

IC50 de 184,3 ± 26,2 µmol/L, cerca de 3,8 vezes mais potente do que quando 

as células foram mantidas a um VH de -90 mV. Com posse desses achados é 

bastante razoável atribuir a atividade antiarrítmica do eugenol à sua ação nos 
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NaV 1.5. Para fins comparativos, em neurônios primários aferentes, o eugenol 

inibiu a INa apresentando uma IC50 de 600 µmol/L (PARK et al., 2006). O 

mesmo foi observado para o eugenol em neurônios do gânglio da raiz dorsal, 

apresentando valores de IC50 de 308 e 546 µmol/L para a INa sensível e não 

sensível à TTX, respectivamente (CHO et al., 2008). Cabe salientar que 

neurônios não expressam o subtipo de NaV mais abundante no coração, o NaV 

1.5. Apesar dos dados aqui mostrados apontarem com bastante contundência 

que o eugenol inibe os NaV1.5 em cardiomiócitos isolados, mais experimentos 

precisam ser ralizados para que se possa conhecer o mecanismo pelo qual 

essa droga bloqueia tais canais. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Com os resultados do presente trabalho pode-se inferir que: 

 

 O eugenol apresenta efeitos cronotrópico e inotrópico negativos de 

modo dependende de concentração; 

 O eugenol possui efeito antiarrítmico em átrios espontaneamente 

disrítmicos e em um modelo de arritmia farmacologicamente induzida; 

 A atividade antiarrítmica do eugenol deve-se à redução da corrente 

sarcolemal de Na+. 
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