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As flores da Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen, Asteraceae (jambu) apresentam sabor acre e 

pungente, e provocam sensações de formigamento e dormência na boca. Foi demonstrado que a 

administração intraperitoneal do extrato etanólico do jambu promoveu antinocicepção, efeito 

atribuído a alquilamidas, destacando-se o espilantol1. Em contrapartida, a administração 

intraplantar do sanshool, alquilamida extraída da Zanthoxylum piperitum, induziu efeitos 

nociceptivos em camundongos2. Portanto, nosso objetivo foi investigar os efeitos nociceptivos da 

administração local da fração hexânica rica em alquilamidas (FH) obtida de flores do jambu. A 

análise fitoquímica (CG-EM) da FH revelou a presença do espilantol. Camundongos Swiss 

machos adultos (CEUA/BIO–UFPR: 970) receberam intraplantarmente doses crescentes de FH 

(0,01-100 µg/20 µl) ou da isobutilalquenil amida sintética (IBA, 5-30 µg/20µl), sendo 

considerado como indicativo de nocicepção o tempo (segundos) em que os animais lamberam a 

pata injetada. Selecionamos a dose de 30 µg/20 µl para investigar possíveis mecanismos 

envolvidos na nocicepção induzida pela FH e IBA, realizando os seguintes pré-tratamentos: 

morfina (agonista não-seletivo de receptores opioides, 1 mg/kg, subcutâneo), naloxona 

(antagonista não-seletivo de receptores opioides, 1 mg/kg, intraperitoneal), capsazepina 

(antagonista do receptor TRPV1, 3 µg/20 µl, intraplantar), HC-030031 (antagonista do receptor 

TRPA1, 100 mg/kg, intraperitoneal), resiniferotoxina (agonista do receptor TRPV1, 50 µg/kg, 

subcutâneo) e cetotifeno (antagonista de receptores H1 e estabilizador de mastócitos, 10 mg/kg, 

intraperitoneal). O pré-tratamento com morfina reduziu o tempo de lambida da FH em 81,7% 

(8,8 ± 2,4 s) e IBA em 91,0% (4,8 ± 2,5 s), comparados aos grupos controles (FH: 48,2 ± 5,1 s; 

IBA: 53,8 ± 4,8 s), sendo revertidos pela naloxona. A nocicepção induzida pela FH foi reduzida 

pelo HC-030031 em 56,2% (FH: 61,3 ± 4,0 s), mas não pela capsazepina. Contudo, ambos 

capsazepina e HC-030031 reduziram a nocicepção induzida pela IBA em 32,8% e 87,5%, 

respectivamente (IBA: 54,8 ± 6,3 s). A dessensibilização dos receptores TRPs promovida pela 

resiniferotoxina reduziu a nocicepção induzida pela FH em 81,1% (57,3 ± 2,7 s) e IBA em 

64,9%, (47,4 ± 10,64 s). Em adição, cetotifeno reduziu em 34,8% a nocicepção induzida pela FH 

(60,2 ± 5,4 s). Portanto, podemos concluir que o comportamento “tipo” nociceptivo induzido 

pela FH é modulado por opioides, promove a ativação de vias nociceptivas histaminérgicas, 

envolve a ativação de receptores TRPA1, diferindo da IBA que parece envolver ambos 

receptores TRPV1 e TRPA1.  



 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

XVI Simposio Latinoaméricano de Farmacobotanica 
Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 

 

Palavras-chave: Jambu; Nocicepção; Espilantol. 

 

Referências: 
1Nomura, E.C.O., Rodrigues, M.R.A., Silva, C.F., Hamm, L.A., Nascimento, A.M., Souza, L.M., Cipriani, 

T.R., Baggio, C.H., Werner, M.F.P., 2013. Antinociceptive effects of ethanolic extract from the flowers 

of Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen in mice. J. Ethnopharmacol. 150, 583-589. 
2Koo, J.Y., Jang, Y., Cho., H., Lee, C-H., Jang, K.H., Chang, Y.H., Shin., J., Oh., U., 2007. Hydroxy-α-

sanshool activates TRPV1 and TRPA1 in sensory neurons. Eur. J. Neurosci. 26, 1139-1147. 


