
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

Carla Speroni Ceron 

 

 

Tratamento crônico com nebivolol atenua o 
remodelamento vascular hipertrófico da hipertensão 

renovascular 2-rins, 1-clipe  

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto – SP 

2012 



 

Carla Speroni Ceron 

 

 

 

 

 

Tratamento crônico com nebivolol atenua o 
remodelamento vascular hipertrófico da hipertensão 

renovascular 2-rins, 1-clipe  

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
para obtenção do título de Doutora em Ciências.  
 
Área de concentração: Farmacologia 
 
Orientador: Prof. Dr. José Eduardo Tanus dos 
Santos 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2012 



 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU 
ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE 
CITADA A FONTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 

 
Ceron, Carla Speroni 
 

 

Tratamento crônico com nebivolol atenua o remodelamento 

vascular hipertrófico da hipertensão renovascular 2-rins, 1-clipe. 

Ribeirão Preto, 2012.  

 
124 p.: il.; 30cm 
 
Tese de Doutorado, apresentada à Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto/USP. Área de concentração: Farmacologia. 
 
Orientador: Tanus-Santos, José Eduardo. 
 

1. Beta-bloqueadores. 2.Hipertrofia vascular. 4. Estresse oxidativo. 5. 
Hipertensão renovascular. 

 
 



 

FOLHA DE APROVAÇÃO 
 

Carla Speroni Ceron 
 

Tratamento crônico com Nebivolol atenua o 
remodelamento vascular hipertrófico da hipertensão 
renovascular 2-rins, 1-clipe  

 
Tese apresentada à Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
para obtenção do título de Doutora em Ciências. 
Área de concentração: Farmacologia 

 
Aprovado em:______________________________________ 

 

Banca examinadora: 
 

Prof. Dr.: José Eduardo Tanus dos Santos 

Instituição: FMRP - USP                      Assinatura: ___________________________  

Profa. Dra.: Cristina Antoniali Silva 

Instituição: FOA – UNESP                    Assinatura: __________________________  

Prof. Dr.: Wilson Nadruz Júnior 

Instituição: FCM - UNICAMP                Assinatura: __________________________  

Prof. Dr.: André Schmidt 

Instituição: FMRP - USP                      Assinatura: ___________________________  

Prof. Dr.: Carlos Renato Tirapelli 

Instituição: EERP - USP                       Assinatura: __________________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho à minha família, ao meu noivo e aos 
meus amigos, pela dedicação, amor e compreensão. 

 



 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus, que sempre me deu forças nos momentos difíceis, e abençoou os 

caminhos que percorri, e me dá forças para continuar. 

À minha família, que mesmo distante sempre estive ao meu lado, me apoiando e 

incentivando em todos os momentos. E ao meu noivo, que sempre me incentivou 

muito, obrigada pelo apoio e compreensão. 

Ao professor José Eduardo Tanus dos Santos pela orientação, confiança, 

oportunidade e ensinamentos acadêmicos. 

À professora Raquel Fernanda Gerlach pelos ensinamentos acadêmicos durante 

todos esses anos. 

Agradeço também aos professores Dr. André Schmidt, Dr. Carlos Renato Tirapelli, 

Dra Cristina Antoniali Silva e Dr. Wilson Nadruz Júnior pela disponibilidade de 

fazerem parte desta banca e pela atenção concedida.  

Ao apoio financeiro da FAPESP (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de 

São Paulo) e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico). 

Ao excelente apoio dos amigos e técnicos Sandra, Junia, Riccardo, Eleni, Tadeu, e 

Mônica. Que me ajudaram com muita dedicação e responsabilidade. Muito obrigada. 

Aos amigos Alisson, Danielle, Elen e Stefany, que se dedicaram muito seriamente a 

este trabalho, e também pela amizade, carinho e compreensão. Foi um privilégio 

conviver e trabalhar no nosso “grupo hipertensão”. Obrigada pelo carinho, 

dedicação, e compreensão. Vocês fizeram a diferença durante esses anos.  



 

Às amigas Camila, Larissa e Paula, pelo carinho e amizade e apoio de sempre. 

Obrigada pela compreensão, pelas conversas, pelos conselhos e por todos os 

momentos que convivemos juntas durante mais essa etapa. 

Aos amigos do laboratório da professora Raquel, pelo carinho, auxílio e apoio de 

sempre. Foi muito bom conviver com vocês. 

Aos amigos do laboratório de farmacologia Cardiovascular do professor José 

Eduardo pela amizade, convivência, paciência, carinho e apoio de sempre. Foi muito 

bom conviver com todos vocês. 

Aos funcionários Fátima, Ramon e Sonia pelo excelente auxílio técnico, competência 

e amizade. 

Aos funcionários do biotério da FORP pela competência, profissionalismo e 

disposição, especialmente ao Sérgio.   

Agradeço também a todos os funcionários e amigos do departamento de 

Farmacologia pela amizade e serviços prestados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Assim meu sonho vai seguindo lentamente 
Buscando auroras onde possa amanhecer 

E uma esperança me conduz sempre adiante 
Pois sei que há ainda muita estrada a conhecer.” 

(Wilson Paim) 



 

RESUMO 

Ceron, CS. Tratamento crônico com nebivolol atenua o remodelamento 
vascular hipertrófico da hipertensão renovascular 2-rins, 1-clipe. Tese 

(Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2012. 

A hipertensão arterial é uma condição clínica grave acompanhada por alterações 

estruturais do aparelho cardiovascular. Os antagonistas dos receptores β1-

adrenérgicos são drogas usadas na terapêutica anti-hipertensiva. O nebivolol é um 

antagonista seletivo dos receptores β1 de terceira geração, que estimula a liberação 

endotelial de NO e diminui a ativação da β-nicotinamida adenosina dinucleotído 

fosfato (NAD(P)H) oxidase.  O metoprolol é um antagonista seletivo dos receptores 

β1de segunda geração, que não apresenta efeitos vasodilatadores. As 

metaloproteinases da matriz (MMPs), principalmente a MMP-2, são enzimas que 

participam ativamente do processo de remodelamento vascular. Elas passam de seu 

estado latente para seu estado ativo pela ação de proteases e espécies reativas de 

oxigênio (EROs). Como na hipertensão há aumento de EROs, de MMPs e 

remodelamento vascular, é possível que o nebivolol impeça o aumento dos níveis de 

MMPs vasculares e o remodelamento vascular hipertrófico associados à 

hipertensão, além do seu efeito de antagonismo do receptor β1. Primeiro, realizamos 

uma avaliação das alterações aórticas da hipertensão 2-rins,1-clipe (2R-1C), pois há 

poucas informações sobre essas alterações durante o desenvolvimento da 

hipertensão. Para isso, ratos hipertensos e controles foram estudados com 2, 4, 6 e 

10 semanas após a indução da hipertensão. A pressão arterial sistólica foi 

monitorada semanalmente. As alterações na parede aórtica foram estudadas em 

hematoxilina/eosina (H&E), picrosirius e orceína. Foram avaliados também a 

atividade da NAD(P)H oxidase, a produção de ânion superóxido, a atividade 



 

gelatinolítica por zimografia in situ; os níveis e localização de MMP-2, MMP-14 e 

TIMP-2 por imunofluorescência zimografia e imunohistoquímica. No segundo 

protocolo, após 6 semanas de hipertensão foi iniciado o tratamento com metoprolol 

(Meto -20/mg/kg/dia) ou nebivolol (Nebi -10mg/kg/dia), realizado durante 4 semanas. 

Foram avaliados a pressão arterial sistólica, as alterações na parede aórtica por 

H&E, a atividade da NAD(P)H oxidase, produção de ânion superóxido, a atividade 

gelatinolítica, os níveis e localização de MMP-2 por imunofluorescência e zimografia 

em gel, e os níveis de nitrotirosina por imunohistoquímica. Observamos no protocolo 

temporal que a pressão foi gradualmente aumentada nos animais hipertensos 

quando comparado aos controles. Houve hiperplasia e hipertrofia da aorta, com 

aumento da deposição de colágeno e elastina. Observamos aumento nos níveis de 

estresse oxidativo, MMPs e atividade gelatinolítica em todas as semanas de estudo. 

Ao final do tratamento com metoprolol e nebivolol, observamos que a pressão 

diminuiu nos animais hipertensos, e que essa redução da pressão ocorreu de modo 

semelhante com os diferentes tratamentos. Os animais hipertensos apresentaram 

hipertrofia da aorta, aumento nos níveis de EROs, de MMP-2 e da atividade 

gelatinolítica. Essas alterações foram revertidas apenas pelo tratamento com 

nebivolol, mas não pelo metoprolol. Assim, o remodelamento da hipertensão 2R-1C 

parece estar estabelecido com duas semanas de hipertensão arterial, com elevados 

níveis de espécies reativas de oxigênio e MMPs, e o tratamento com nebivolol, mas 

não o metoprolol, atenuou o estresse oxidativo e o remodelamento vascular 

associado à hipertensão. 



 

ABSTRACT 

Ceron, CS. Chronic treatment with nebivolol attenuates large arteries 

hypertrophy in renovascular hypertension 2-kidneys 1-clip. Tese (Doutorado) 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2012. 

Hypertension is a serious clinical condition with structural changes in the 

cardiovascular system. Beta-adrenoreceptor antagonists are used in hypertension 

therapy. Nebivolol is a third-generation selective β1-adrenoreceptor antagonist that 

stimulates endothelial cell NO production and prevents vascular NAD(P)H oxidase 

activation. Metoprolol is a second-generation selective β1-adrenoreceptor antagonist, 

without vasodilatory effect. The matrix metalloproteinases (MMPs), especially MMP-

2, participate actively in the vascular remodeling process, and are activated by 

reactive oxygen species (ROS). There are increases in ROS, of MMPs, and vascular 

remodeling in hypertension. Because of these, it´s possible that nebivolol prevent 

MMP increases and vascular remodeling associated with hypertension beyond its β1-

receptor–blocking properties. First, structural aortic changes in the development of 

two-kidney, one-clip hypertension (2K-1C) were evaluated. Sham or 2K1C 

hypertensive rats were studied after 2, 4, 6, and 10 weeks of hypertension. Systolic 

blood pressure (SBP) was monitored weekly. Morphometry of structural changes in 

the aortic wall was studied in hematoxylin/eosin, orcein and picrosirius red sections. 

Aortic NAD(P)H activity and superoxide production was evaluated. Aortic gelatinolytic 

activity was determined by in situ zymography, and MMP-2, MMP-14, and tissue 

inhibitor of MMPs (TIMP)-2 levels were determined by gelatin zymography, 

immunofluorescence and immunohistochemistry. Six weeks after surgery, 

hypertensive and sham rats were treated with metoprolol (20 mg/kg/ day) or nebivolol 



 

(10 mg/kg/day), for four weeks, in the second-protocol. Systolic blood pressure (SBP) 

was monitored weekly Aortic structural were studied in hematoxylin/eosin sections. 

NAD(P)H oxidase activity and ROS and nitrotyrosine production were evaluated. 

MMPs levels and activity were determined by zymography and in situ zymography. In 

the temporal study, 2K-1C hypertension was associated with increased aortic 

collagen and elastin content in the early phase of hypertension, which was 

associated with vascular hypertrophy, increased vascular MMPs levels, and 

increased gelatinolytic activity, possibly as a result of increased vascular NAD(P)H 

oxidase activity and oxidative stress. In the second-protocol, similar reductions in 

SBP were found with both metoprolol and nebivolol treatments. However, only Nebi 

reversed aortic hypertrophy, the increases in aortic NAD(P)H oxidase activity, in 

aortic ROS levels, in nitrotyrosine staining, in aortic MMP-2 levels and in aortic MMP 

activity. These results indicate that vascular remodeling of renovascular hypertension 

is an early process associated with increases in MMPs activities, enhanced matrix 

deposition and oxidative stress, and that treatment with Nebi attenuate the oxidative 

stress and the vascular remodeling associated with 2K-1C hypertension. 
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INTRODUÇÃO 

 

1 - Hipertensão arterial  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um problema de saúde pública 

associado à elevada morbidade e mortalidade (Chobanian, Bakris et al. 2003), que 

afeta aproximadamente 25% da população mundial (Kearney, Whelton et al. 2005). 

Em 2025, estima-se que cerca de 1,56 bilhões de indivíduos serão acometidos pela 

doença em todo o mundo (Chobanian, Bakris et al. 2003). 

Para fins de diagnóstico, indivíduos com pressão sistólica entre 140 e 159 

mmHg e diastólica entre 90 e 99 mmHg estão classificados no estágio 1 da 

hipertensão arterial, indivíduos com pressão sistólica entre 120 e 139 mmHg e 

diastólica entre 80 e 89 mmHg estão classificados como pré-hipertensos, e aqueles 

com pressão sistólica menor que 130 mmHg e diastólica menor que 85 mmHg não 

apresentam hipertensão (Brandão, Rodrigues et al. 2010). 

A HAS é uma doença poligênica e multifatorial, que envolve componentes 

ambientais e hereditários. Caracteriza-se por níveis elevados e sustentados de 

pressão arterial (PA), e está freqüentemente associada a alterações estruturais e 

funcionais de órgãos-alvo, como vasos sanguíneos, coração, rins e encéfalo 

(Brandão, Rodrigues et al. 2010).  

Dentre os diferentes fatores associados a essa condição clínica, é crescente o 

número de evidências que sugerem a participação de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) (Cai e Harrison 2000; Griendling, Sorescu et al. 2000; Lassegue e Griendling 

2004; Escobales e Crespo 2005) e de vias proteolíticas como a das 

metaloproteinases (MMPs) no desenvolvimento dessas alterações morfofuncionais 
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no sistema cardiovascular (Galis e Khatri 2002; Lehoux, Lemarie et al. 2004; Raffetto 

e Khalil 2008). 

 

2- Remodelamento  hipertrófico associado à hipertensão 

A rigidez arterial é comumente descrita como redução de complacência 

arterial. E complacência é a capacidade de distensão da parede arterial, que 

determina a velocidade com que varia a pressão no interior do vaso (Lemarie, 

Tharaux et al. 2010; Vardoulis, Papaioannou et al. 2012). O aumento da rigidez 

arterial promove elevação da pressão sistólica e redução da pressão diastólica, com 

conseqüente aumento da pressão de pulso. Isso ocasiona o aumento da pós-carga 

cardíaca, podendo levar à hipertrofia ventricular esquerda e conseqüente redução da 

perfusão coronariana (Malachias 2004). Nesse contexto, estudos recentes 

evidenciam a rigidez arterial está associada a maiores taxas de morbidade e morta-

lidade nas doenças cardiovasculares como a hipertensão (Laurent, Boutouyrie et al. 

2001; Laurent, Katsahian et al. 2003; Cunha 2004). 

A rigidez arterial é decorrente do processo de remodelamento vascular, que 

consiste em uma resposta adaptativa ao aumento da pressão arterial, com o objetivo 

de normalizar a tensão da parede do vaso (Mayet e Hughes 2003) e segue a teoria 

de La Place (T=P x R, em que T=tensão, P= pressão e R=raio). O remodelamento 

vascular é classificado em hipertrófico (artérias de condutância) e eutrófico (artérias 

de resistência) (Intengan e Schiffrin 2001; Duprez 2006; Humphrey 2008). 

Em sua fase inicial, o remodelamento é considerado um processo adaptativo, 

porém torna-se crônico e prejudicial com aumentos constantes de pressão. No 

remodelamento hipertrófico (Figura 1) há alterações no número de células e 

acúmulo de proteínas da matriz extracelular como o colágeno e fibronectina, o que 
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leva ao aumento da rigidez arterial. Observa-se aumento da espessura da camada 

média, sem alteração do tamanho do lúmen. Esse tipo de remodelamento é avaliado 

por algumas medidas básicas, dentre elas a área da secção transversal (AST) e a 

razão entre a camada média e o diâmetro do lúmen (M/L) (Duprez 2006; Lemarie, 

Tharaux et al. 2010).  

 

Figura1- Representação esquemática do remodelamento hipertrófico de vasos de 
condutância (Adaptado de Lemarie, Tharaux et al. 2010). L=lúmen 
 
 

A angiotensina II está entre os principais fatores que levam ao 

remodelamento vascular. Sua ação, principalmente via ligação a receptores AT1, 

ativando diversas cascatas de sinalização que levam a ativação de fatores pró-

fibróticos e de proliferação celular. A angiotensina II também aumenta a atividade de 

algumas enzimas pró-oxidantes, levando ao aumento da produção de espécies 

reativas de oxigênio e à ativação de metaloproteinases (MMPs) (Duprez 2006; 

Humphrey 2008; Lemarie, Tharaux et al. 2010). As MMPs são importantes proteases 

que participam da degradação da matriz extracelular (MEC), contribuindo para o 

aumentando da complacência em condições de pressão elevada. Com aumentos 

constantes de pressão, contudo, as proteínas da MEC são re-sintetizadas, e novas 

ligações são formadas entre as proteínas da matriz, as artérias assim tornam-se 
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mais rígidas, o que prejudica os benefícios iniciais do remodelamento vascular 

(Lemarie, Tharaux et al. 2010). 

 

3- Metaloproteinases, hipertensão e remodelamento vascular 

As metaloproteinases são endopeptidases cálcio-dependentes que contém 

zinco em seu sítio ativo. A família das MMPs apresenta mais de 20 subtipos, que se 

subdividem em famílias como colagenases, estromelisinas, matrilisinas, MMPs de 

membrana (MT-MMPs) e gelatinases. Elas apresentam domínios estruturais 

semelhantes (Figura 2), e diferem pela especificidade em relação aos seus 

substratos (Nagase, Visse et al. 2006). 

Essas enzimas são expressas em várias células e tecidos, como células da 

musculatura vascular lisa, endotélio, fibroblastos e células inflamatórias. São 

sintetizadas e secretadas como zimogênios (pró-forma latente), e adquirem atividade 

após o rompimento da ligação com seus domínios pró-peptídicos, que cobrem o sítio 

ativo da enzima (Visse e Nagase 2003; Schulz 2007).   

A ativação das MMPs pode ser realizada por proteases, como plasmina e MT-

MMPs (Kandasamy, Chow et al. 2010). Outros fatores também podem regular a 

atividade das MMPs como citocinas, angiotensina II, fatores de crescimento, 

estresse de cisalhamento e estresse oxidativo (Griendling, Lassegue et al. 1996).   

A atividade das MMPs ainda pode ser regulada pelos inibidores teciduais de 

metaloproteinases (TIMPs) (Spinale 2002; Schulz 2007). Os TIMPs são os principais 

inibidores das MMPs, e sua família é composta por 4 membros – TIMP-1, TIMP-2, 

TIMP-3 e TIMP-4. Esses inibidores exibem diferentes eficácias contra diferentes 

MMPs. Eles se encontram em equilíbrio com as MMPs (estequiometria 1:1), e uma 

alteração desse equilíbrio pode resultar em doenças como artrite reumatóide, 



Introdução   25 

arteriosclerose, insuficiência cardíaca, fibrose, enfisema pulmonar crescimento 

tumoral e metástases (Bode e Maskos 2003; Kandasamy, Chow et al. 2010). O 

TIMP-1 é o principal inibidor endógeno da MMP-9, já o TIMP-2 é o principal inibidor 

MMP-2, entretanto, quando complexado com a MT1-MMP ou MMP-14 pode causar 

a ativação da MMP-2(Bernardo e Fridman 2003).  

Uma vez em sua forma ativa, as MMPs participam do processo fisiológico de 

remodelamento da MEC por degradarem componentes da matriz extracelular, como 

componentes da membrana basal, colágeno intersticial, fibronectina e 

proteoglicanos, sendo essenciais na modulação do crescimento, adesão e migração 

celular (Ohbayashi 2002; Visse e Nagase 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - MMPs e suas características estruturais. A MMP-2 e a MMP-9 se 
apresentando três domínios  fibronectina (Adaptado de Chow, Cena et al. 2007). 

 

No entanto, algumas evidências têm mostrado que aumentos na atividade e 

expressão dessas enzimas estão associados a condições de doença. Nesse 
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sentido, um crescente grupo de evidências tem demonstrado que as gelatinases 

(MMP-2 e MMP-9) são as principais MMPs implicadas nas alterações 

cardiovasculares (Schulz 2007; Kandasamy, Chow et al. 2010).  

Conforme descrito anteriormente, as MMPs são proteases que participam da 

degradação da MEC. Essa degradação as torna importantes para o processo de 

remodelamento adaptativo, pois contribui para o aumento do diâmetro e da 

complacência arterial observados nesta fase (Flamant, Placier et al. 2007). Todavia, 

a degradação constante das proteínas da MEC pelas MMPs promove uma intensa 

migração e proliferação de células musculares lisas, além de hipertrofia celular e re-

síntese protéica, caracterizando o remodelamento crônico e mal-adaptativo 

(Intengan e Schiffrin 2001; Newby 2006; Watts, Rondelli et al. 2007).  Quando a 

membrana basal é degradada, constituintes da MEC, como a trombospondina-1, a 

fibronectina e produtos de degradação do colágeno, podem interagir com integrinas, 

por exemplo, resultando na ativação de vias de sinalização intracelular essenciais 

para os processos de hipertrofia, proliferação, migração celular e re-síntese protéica 

observados durante o remodelamento crônico (Intengan e Schiffrin 2001; Willis, 

Pierre-Paul et al. 2004; Newby 2006). 

Nesse sentido, estudos clínicos e em modelos animais de hipertensão 

mostraram um aumento significativo da expressão e atividade das MMP-2 no plasma 

e em tecidos cardíacos e vasculares (Derosa, D'Angelo et al. 2006; Martinez, Lopes 

et al. 2006; Castro, Rizzi et al. 2008; Martinez, Castro et al. 2008; Guimaraes, Rizzi 

et al. 2011). Este aumento foi associado a uma degradação excessiva das proteínas 

da matriz extracelular, além de acentuar a migração e proliferação de células 

musculares lisas e cardiomiócitos (Newby 2006).  
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Somado a essas observações, trabalhos recentes que utilizam inibidores não-

seletivos de MMPs, como a doxiciclina, observaram que a inibição dessas enzimas 

promoveu efeitos benéficos em modelos animais de hipertensão, como a redução 

das alterações funcionais e estruturais dos vasos sanguíneos(Bouvet, Gilbert et al. 

2005; Castro, Rizzi et al. 2008; Guimaraes, Rizzi et al. 2011). Parte destes efeitos foi 

evidenciada por um aumento do relaxamento dependente do endotélio e diminuição 

das concentrações teciduais de colágeno e elastina (Castro, Rizzi et al. 2008).  

Sabe-se ainda que, além de participar destes processos crônicos de 

remodelamento tecidual, a MMP-2 pode produzir ações vasoconstritoras ao afetar as 

concentrações teciduais de alguns peptídeos vasoativos (Fernandez-Patron, 

Radomski et al. 1999; Fernandez-Patron, Stewart et al. 2000; Martinez, Oh et al. 

2004). Ela pode clivar a big endotelina-1, o peptídeo relacionado ao gene da 

calcitonina (CGRP) e a adrenomedulina (AM), gerando potentes metabólitos 

vasoconstritores, o que pode aumentar a resistência vascular periférica 

característica da hipertensão.   

 

4- Relações entre espécies reativas de oxigênio (EROs), metaloproteinases e 

hipertensão 

EROs são derivados reativos do metabolismo do oxigênio, que são 

produzidas de maneira controlada em condições fisiológicas, sendo consideradas 

essenciais a processos de regulação e sinalização intracelular, e participam de 

mecanismos de síntese protéica e transcrição gênica (Touyz e Schiffrin 1999; 

Griendling, Sorescu et al. 2000). O desequilíbrio que ocorre devido a um aumento da 

formação de EROs e/ou uma diminuição de sua inativação por sistemas 
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antioxidantes endógenos é conhecido como estresse oxidativo (Touyz e Schiffrin 

2004).  

Em condições fisiopatológicas, o aumento da produção de EROs tem sido 

associado a problemas cardiovasculares, como aterosclerose, hipertensão, 

insuficiência cardíaca, entre outras (Warnholtz, Nickenig et al. 1999; Rueckschloss, 

Duerrschmidt et al. 2003). Esse desequilibrio da produção de EROs pode promover 

disfunção endotelial, aumento da contratilidade dos vasos, proliferação das células 

da musculatura vascular lisa e peroxidação lipídica, resultando em remodelamento 

vascular (Rao e Berk 1992; Harrison 1997).  

O ânion superóxido (O2
-), o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxila 

(.OH) são as EROs mais estudadas, assim como o peroxinitrito (ONOO-) e o óxido 

nítrico (NO) são as espécies reativas de nitrogênio mais conhecidas (Touyz e 

Schiffrin 2004). O ânion superóxido é a principal espécie reativa de oxigênio 

produzida nos vasos sanguíneos, principalmente, pela enzima β-Nicotinamida 

adenosina dinucleotído fosfato (NAD(P)H) oxidase (Griendling, Sorescu et al. 2000).  

 A reação do ânion superóxido com o óxido nítrico forma o radical peroxinitrito 

(ONOO-). O ONOO- leva á peroxidação lipídica e nitrosilação de proteínas. Os 

produtos de lesão oxidativa nos tecidos utilizados como marcadores incluem a 3-

nitrotirosina (a partir de reação com a tirosina ligada a proteínas) e malonaldeído (os 

produtos de peroxidação lipídica) (Beckman e Koppenol 1996; Griendling e 

FitzGerald 2003).  

Conforme descrito anteriormente, as MMPs são sintetizadas e secretadas 

como pró-formas latentes.  O sítio catalítico dessas enzimas contém o zinco que 

interage com a cisteína da região do pró-peptídeo. A manutenção dessa 
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conformação estrutural é requerida para que a enzima mantenha-se inativa (Visse e 

Nagase 2003; Schulz 2007).   

Estudos sugerem que EROs, especialmente OONO-, podem interagir com o 

resíduo de cisteína do pró-peptídeo, levando a ruptura da interação do grupo tiol 

com o zinco. Essas alterações expõem o sítio catalítico, resultando na ativação das 

MMPs mesmo na presença do pró-peptídeo, caracterizando um modo de ativação 

pós-traducional dessas enzimas (S-nitrosilação). Quando na presença de glutationa, 

o OONO- também pode causar a ruptura da interação do grupo tiol com o zinco, 

levando a ativação das MMPs (S-glutationação) (Figura 3) (Okamoto, Akaike et al. 

2001; Viappiani, Nicolescu et al. 2009; Kandasamy, Chow et al. 2010). Esse tipo de 

ativação das MMPs foi observado in vitro e in vivo (Okamoto, Akaike et al. 1997; 

Viappiani, Nicolescu et al. 2009).  

 Além disso, espécies reativas de nitrogênio podem causar a inativação dos 

TIMPs (Frears, Zhang et al. 1996; Donnini, Monti et al. 2008), contribuindo para o 

aumento da atividade das metaloproteinases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Esquema ilustarativo da ativação de MMPs por EROs e proteinases 
(Adaptado de Kandasamy, Chow et al. 2010). 
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Além disso, o estresse oxidativo também pode ativar fibroblastos, que são 

células responsáveis por produiz constituintes da MEC, como as MMPs (Sorescu e 

Griendling 2002). Trabalhos mostram que fibroblastos cardíacos estimulados com 

EROs apresentaram aumento na atividade de MMPs-2, -9 e -13 (Siwik, Pagano et al. 

2001).  

Nesse sentido, é crescente o número de trabalhos que associa o aumento de 

EROs com a ativação das MMPs (Grote, Flach et al. 2003; Luchtefeld, Grote et al. 

2005; Castro, Rizzi et al. 2009; Ceron, Castro et al. 2010). Esses estudos sugerem 

que a ativação dessas enzimas por EROs contribui para as alterações observadas 

no remodelamento hipertrófico. Do mesmo modo,  animais hipertensos  tratados com 

antioxidantes apresentaram uma reversão  do remodelamento cardivascular 

(Rugale, Delbosc et al. 2007; Chess, Xu et al. 2008; Castro, Rizzi et al. 2009; Rizzi, 

Castro et al. 2012).  

 

5– O modelo de hipertensão renovascular 2 rins, 1-clipe (2R-1C) 

 O modelo de hipertensão 2R-1C foi o primeiro modelo animal de hipertensão 

renovascular, desenvolvido em 1934 por Harry Goldblatt, que realizou a constrição 

da artéria renal de cães com auxílio de um clipe, sendo que o rim contra lateral 

permanece intacto. O clampeamento de um dos rins promove ativação do sistema 

renina-angiotensina (SRA) (Goldblatt, Lynch et al. 1934).   

Dados da literatura mostram que, nesse modelo de hipertensão, os níveis 

plasmáticos de renina e angiotensina II aumentam até a quinta semana após a 

indução da hipertensão, podendo diminuir com o tempo. Porém, até a oitava 

semana, as ações exercidas pela angiotensina II continuam elevadas, contribuindo 

para a manutenção do quadro hipertensivo (Martinez-Maldonado 1991; Lerman, 
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Chade et al. 2005). Sabe-se ainda que a atividade de renina plasmática é maior nas 

primeiras semanas após a indução da hipertensão (Salguero, Akin et al. 2008; 

Reinhold, Uihlein et al. 2009). Em um recente trabalho de nosso laboratório, animais 

2R-1C com seis semanas de hipertensão arterial apresentaram atividade de renina 

plasmática diminuída em relação aos animais controles (Martins-Oliveira, Castro et 

al. 2012). 

Sabe-se que a angiotensina II tem sido descrita como um dos principais 

mediadores envolvidos nas alterações cardiovasculares observada nesse modelo de 

hipertensão (Martinez-Maldonado 1991). Dentre as suas principais ações, destaca-

se a ativação da NAD(P)H oxidase e formação de O2
-  (Heitzer, Wenzel et al. 1999; 

Seshiah, Weber et al. 2002; Touyz 2004). Nesse sentido, trabalhos tem mostrado o 

aumento da produção de O2
- nas aortas dos animais 2R–1C, o que está associado a 

um aumento na atividade da NAD(P)H oxidase vascular, promovida pela ação da 

angiotensina II (Heitzer, Wenzel et al. 1999; Jung, Schreiber et al. 2004; Oliveira-

Sales, Dugaich et al. 2008; Salguero, Akin et al. 2008; Montenegro, Amaral et al. 

2011). 

Conforme descrito anteriormente, EROs podem ativar as MMPs por uma 

modificação pós-traducional. Nesse sentido, o aumento da produção de O2
- pela 

ativação da NAD(P)H oxidase foi associado ao aumento da atividade das MMPs e à 

hipertrofia de aorta em ratos com hipertensão 2R-1C (Ceron, Castro et al. 2010).  

Além disso, o tratamento de animais hipertensos 2R-1C com o antioxidante tempol 

reduziu os níveis de EROs e a expressão da MMP-2, com conseqüente redução do 

remodelamento vascular (Castro, Rizzi et al. 2009). Do mesmo modo, o inibidor de 

MMPs doxiciclina foi capaz de revertes essas alterações (Castro, Rizzi et al. 2008; 

Guimaraes, Rizzi et al. 2011).   
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Esse modelo de hipertensão foi utilizado neste estudo por apresentar 

elevados níveis de EROs associados ao aumento de angiotensina II (Lerman, Nath 

et al. 2001; Castro, Rizzi et al. 2009; Castro, Rizzi et al. 2010; Ceron, Castro et al. 

2010). De modo geral, a participação desses fatores foi avaliada apenas em um 

estágio crônico da hipertensão 2R-1C. Existem poucas informações na literarura 

sobre a participação das MMPs e seus inibidores nas alterações vasculares 

observadas nas fases iniciais desse modelo de hipertensão. 

 

6 -  Antagonistas dos receptores β1- adrenérgicos  

Os antagonistas dos receptores β1-adrenérgicos constituem uma classe 

terapêutica de anti-hipertensivos que apresenta como mecanismo de ação comum o 

bloqueio desses receptores. Essas drogas inibem as respostas cronotrópicas, 

inotrópicas das catecolaminas nesses receptores, reduzem a secreção de renina por 

ação nas células justaglomerulares renais, e levam à readaptação dos 

barorreceptores e diminuição das catecolaminas nas sinapses nervosas (Bakris 

2009; Brandão, Rodrigues et al. 2010). 

Os antagonistas dos receptores β de primeira geração são não-seletivos para 

os receptores β1 (presentes principalmente no miocárdio, sistema nervoso e rins) e 

β2 (presentes principalmente no músculo liso, nos pulmões, nos vasos sanguíneos e 

em outros órgãos), como o propranolol e timolol. Por isso apresentam efeitos 

periféricos acentuados, como o aumento da resistência arterial periférica e a 

constrição brônquica (Bakris 2009; Remme 2010). Os antagonistas dos receptores β 

de segunda geração, como o metroprolol e atenolol, são considerados β1-seletivos, 

desprovidos de atividade simpatomimética intrínseca, por isso não apresentam 
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tantos efeitos indesejáveis quanto os da primeira geração (Bakris 2009; Fang, Nicol 

et al. 2011). 

Os antagonistas dos receptores β de terceira geração, como o carvedilol e o 

nebivolol, são seletivos para os receptores β1 e apresentam propriedades 

vasodilatadoras adicionais. No caso do carvedilol, a vasodilatação ocorre porque a 

droga também antagoniza o receptor α1-adrenérgico (Bakris 2009; Remme 2010). O 

nebivolol pode causar vasodilatação por liberação de óxido nítrico (Guerrero, Voces 

et al. 2003; Gupta e Wright 2008), que é quase completamente bloqueada por 

inibidores da sintase de NO (Dawes, Brett et al. 1999). 

O nebivolol é uma mistura racêmica de dois enantiômeros (d- nebivolol e l-

nebivolol). O d- nebivolol é o principal responsável pelo antagonismo do receptor β1-

adrenérgicos, e o e l-nebivolol o principal responsável pelas propriedades 

vasodilatadoras (Tran Quang, Rozec et al. 2009). Os mecanismos sugeridos para a 

produção de NO pelo nebivolol parecem envolver vários receptores. Alguns estudos 

sugerem que a liberação de NO seja devido a um efeito agonista do receptor β3-

adrenérgico endotelial (de Groot, Mathy et al. 2003; Dessy, Moniotte et al. 2004; 

Balligand 2009), ou efeito agonista do receptor β2-adrenérgico (Broeders, 

Doevendans et al. 2000; Georgescu, Pluteanu et al. 2005; Tran Quang, Rozec et al. 

2009). Além disso, o nebivolol pode levar a vasodilatação por interação com receptor 

de estrógeno (Garban, Buga et al. 2004), e por antagonismo dos receptores  α1-

adrenérgicos periféricos (Tran Quang, Rozec et al. 2009). 

Devido a essas propriedades vasodilatadoras adicionais, mesmo que de 

mecanismo não completamente elucidado, o nebivolol tem sido utilizado no 

tratamento de diversas desordens cardiovasculares, apresentando vantagens em 

comparação ao uso dos antagonistas dos receptores β1 de segunda geração como o 
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metoprolol. Em estudos clínicos de hipertensão (Dawes, Brett et al. 1999; Tzemos, 

Lim et al. 2001) e em modelos animais da doença (Cosentino, Bonetti et al. 2002; 

Guerrero, Voces et al. 2003), o nebivolol melhora o relaxamento dependente do 

endotélio dos vasos sanguíneos. Adicionalmente, animais apresentando disfunção 

endotelial também mostram um aumento da biodisponibilidade do NO quando 

tratados com  a droga (Cosentino, Bonetti et al. 2002).  

Estudos recentes com pacientes hipertensos mostram que o tratamento com 

nebivolol pode aumentar a distensibilidade e diminuir a rigidez arterial (McEniery, 

Schmitt et al. 2004; Kampus, Serg et al. 2011; Soanker, Naidu et al. 2012).  No 

entanto, pacientes tratados com antagonistas dos receptores β1 de segunda 

geração, como o metroprolol e o atenolol, não apresentam melhora dessa condição 

(McEniery, Schmitt et al. 2004; Kampus, Serg et al. 2011; Shirai, Song et al. 2011). 

Além disso, trabalhos mostram que o nebivolol foi capaz de atenuar o 

remodelamento cardíaco em diferentes desordens cardiovasculares. Essas ações 

parecem não acontecer com antagonistas de receptores β de segunda geração, 

como o metoprolol (de Groot, Mathy et al. 2004; Oelze, Daiber et al. 2006; 

Sorrentino, Doerries et al. 2011).  

É amplamente descrito na literatura  que o nebivolol pode reduzir os níveis de 

EROs, o que pode ocorrer de maneira direta (de Groot, Mathy et al. 2004; Zhou, Ma 

et al. 2010) ou pela redução da atividade da NAD(P)H oxidase vascular em doenças 

cardiovasculares. Esse efeito não é observado com antagonistas de receptores β1 

de segunda geração (Oelze, Daiber et al. 2006; Sorrentino, Doerries et al. 2011). 

Além disso, células endoteliais humanas (HUVEC) que receberam estímulo 

oxidante, apresentam  níveis elevados de MMP-2 e  MMP-9. Quando essas células 

foram tratadas com nebivolol, observou-se uma redução dos níveis das MMPs 
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(Garbin, Fratta Pasini et al. 2008).  Como descrito anteriormente, MMPs são enzimas 

ativadas por estresse oxidativo e que participam do processo de rigidez arterial. No 

entanto, não há trabalho que avalie in vivo se alguma alteração na atividade das 

MMPs possa estar entre os efeitos  observados no tratamento com nebivolol.  
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HIPÓTESE 

Levando-se em consideração que: 

1. no modelo 2R-1C de hipertensão há um aumento nos níveis de angiotensina 

II, e esse peptídeo participa do desenvolvimento das alterações vasculares 

estruturais e pode aumentar a produção de ânion superóxido pela ativação da 

NAD(P)H oxidase vascular; 

2. EROs podem ativar MMPs, e ambos participam do processo de 

remodelamento vascular hipertrófico; 

3.  o uso de nebivolol (antagonista do receptor β1-adrenérgico de terceira 

geração) tem sido associado à redução de estresse oxidativo em condições 

de alterações cardiovasculares e apresenta outros efeitos benéficos em 

comparação ao tratamento com metoprolol (antagonista do receptor β1-

adrenérgico de segunda geração); 

 

formulamos a hipótese de que o tratamento com nebivolol diminua as 

alterações vasculares, os níveis de EROs e a atividade das MMPs 

associadas ao modelo 2R-1C de hipertensão, o que não aconteceria no 

tratamento com o antagonista do receptor β1-adrenérgico de segunda 

geração. 
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OBJETIVOS 

 

1- Avaliação da pressão arterial, dos níveis de EROs, da expressão e atividade das 

MMPs, da expressão dos inibidores teciduais endógenos (TIMPs) e das alterações 

morfológicas hipertróficas que ocorrem durante o desenvolvimento do modelo 2R-1C 

de hipertensão arterial. 

 

2- Observar os efeitos do tratamento com nebivolol (antagonista do receptor β1-

adrenérgico de terceira geração) e metoprolol (antagonista do receptor β1-

adrenérgico de segunda geração) na pressão arterial, níveis de EROs, ativação das 

metaloproteinases, e no remodelamento vascular hipertrófico associados à 

hipertensão 2R-1C. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1 - Considerações gerais 

Para os experimentos foram utilizados ratos Wistar (180 a 200 gramas), 

provenientes do Biotério Central do Campus de Ribeirão Preto, da Universidade de 

São Paulo. Os animais foram mantidos em salas com ciclo claro/escuro de 12 horas, 

temperatura controlada (22-25 °C), com livre acesso à ração e água. Este  estudo  

recebeu a aprovação da Comissão de Ética em Experimentação Animal (CETEA) da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão  Preto (FMRP), com os seguintes números de 

protocolo (160/2009 e 123-2011).    

 

1.1 - Hipertensão arterial - técnica de Goldblatt: 

A hipertensão arterial foi induzida pela inserção de um clipe de prata (abertura 

de 0,2 milímetros) na artéria renal esquerda. Esse procedimento leva a estenose da 

artéria e ativação do sistema renina-angiotensina, com conseqüente aumento da 

pressão arterial (Goldblatt, Lynch et al. 1934). Os animais controle foram submetidos 

apenas à laparotomia abdominal, sem introdução do clipe. O anestésico e o 

relaxante muscular utilizados foram ketamina (100 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg), 

respectivamente, via intraperitoneal (i.p.). 
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1.2 - Grupos experimentais 

 

Protocolo 1 

Análise temporal das alterações vasculares no modelo 2R-1C de hipertensão 

renovascular 

- Sham 2 semanas: animais controle, submetidos apenas à laparotomia e que 

receberam água durante 2 semanas; 

- Sham 4 semanas: animais controle, submetidos apenas à laparotomia e que 

receberam água durante 4 semanas; 

- Sham 6 semanas: animais controle, submetidos apenas à laparotomia e que 

receberam água durante 6 semanas; 

- Sham 10 semanas: animais controle, submetidos apenas à laparotomia e que 

receberam água durante 10 semanas; 

- 2R-1C 2 semanas: animais submetidos à estenose da artéria renal, que receberam 

água durante 2 semanas; 

- 2R-1C 4 semanas: animais submetidos à estenose da artéria renal, que receberam 

água durante 4 semanas; 

- 2R-1C 6 semanas: animais submetidos à estenose da artéria renal, que receberam 

água durante 6 semanas; 

- 2R-1C 10 semanas: animais submetidos à estenose da artéria renal, que 

receberam água durante 10 semanas; 
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Protocolo 2 

Tratamento crônico com nebivolol atenua o remodelamento vascular 

hipertrófico da hipertensão renovascular 2-rins, 1-clipe 

Sham: animais controle, submetidos apenas à laparotomia, que receberam veículo 

(etanol 2%); 

Sham+metoprolol (Sham+Meto): animais controle, submetidos apenas à laparotomia 

e que receberam 20 mg/Kg/dia de metoprolol (antagonista β1 de segunda geração); 

Sham+nebivolol (Sham+Nebi): animais controle, submetidos apenas à laparotomia e que 

receberam 10 mg/Kg/dia de nebivolol (antagonista β1 de terceira geração); 

2R-1C: animais submetidos à estenose da artéria renal, que receberam água veículo 

(etanol 2%); 

2R-1C+ metoprolol (2R-1C+Meto): animais submetidos à estenose da artéria renal e 

que receberam 20 mg/Kg/dia de metoprolol (antagonista β1 de segunda geração); 

2R-1C+nebivolol (2R-1C +Nebi): animais submetidos à estenose da artéria renal e 

que receberam 10 mg/Kg/dia de nebivolol (antagonista β1 de terceira geração). 

Observações 

Somente os animais 2R-1C que apresentaram pressão arterial sistólica acima 

de 160 mmHg foram utilizados no estudo. Os animais que ficaram hipertensos foram 

distribuídos aleatoriamente nos grupos experimentais citados acima. Os tratamentos 

tiveram início seis semanas após a indução da hipertensão arterial renovascular e 

foram realizados por gavagem durante quatro semanas. A escolha das doses das 

drogas foi baseada em estudos prévios (Cosentino, Bonetti et al. 2002; Sorrentino, 
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Doerries et al. 2011).  Após o tempo determinado foi realizada a da coleta de plasma 

e tecidos para análises estruturais, bioquímicas e moleculares. 

 

 

2 - Materiais 

 

2.1 - Soluções utilizadas nos experimentos:  

- Solução de krebs modificada (em mmol/L: NaCl 130; CaCl2 1,6; MgSO4 1,2; 

KH2PO4 1,2; KCl 4,7; NaHCO3 14,9 e glicose 5,5); 

- Paraformaldeído (PFA) 4% v/v tamponado; 

- Hematoxilina e eosina (H&E); 

- Tampão de extração de proteínas: 20mmol/L de tris-HCl, 1 mmol/L de 1,10-

fenantrolina, 1 mmol/L de fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF), 1 mmol/L de n-

etilmaleimida (NEM) e 10 mmol/L de CaCl2. 

- Albumina sérica bovina (BSA), 8 mg/mL; 

- Reagente de Bradford; 

- Dodecil sulfato de sódio (SDS) 12%, co-polimerizado com gelatina (1 mg/mL); 

- Etanol 2%: veículo das drogas administradas nos animais; 

- Tampão utilizado no gel de separação: tris-HCl/SDS, pH 8,8; 

- Tampão utilizado no gel de largada: tris-HCl/SDS, pH 6,8; 

- Tampão de amostra não-redutor: SDS2%, tris-HCl 125 mmol/L, glicerol 10% e azul 

de bromofenol 0,001%; ph 6,8; 

- Solução de tritonX-100 a 2%; 

- Solução de agarose 3%; 
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- Persulfato de amônio (APS) 10%; 

- TEMED (tetrametil etilenodiamina); 

- Solução de acrilamida 30% e bisacrilamida (0,8%); 

- Solução de coloração: coomassie brilliant blue G-250 0,05%; 

- Solução fixadora e de descoloração: metanol 30% e ácido acético 10%; 

- Solução tampão de tris-CaCl2 (tris 50 mmol/L, CaCl2 10 mmol/L, ZnCl2 1 µmol/L); 

- Solução de DQ gelatin 5 µg/mL (Molecular Probes, Oregon, USA) 

- DHE (dihidroetídeo) 10 µmol/L  

- PBS (tampão salina fosfato);  

- Anticorpos monoclonais: anti-MMP-2 (MAB 3308), anti-MMP-14 (MAB 3317) anti-

TIMP-2 (MAB 13446), anti-nitrotirosina (06-284), diluição 1:1000 em PBS, a partir da 

solução inicial de 1 mg/mL (Chemicon, Termecula, CA USA); 

- Anticorpo secundário rodamina (AP 160P), diluição 1:200 em PBS, a partir da 

solução inicial de 1 mg/mL (Chemicon, Termecula, CA USA); Os demais reagentes 

não específicos foram adquiridos da Sigma (St. Louis, MO, USA). 

 

2.2 - Drogas administradas diretamente nos animais: 

- Selozok (AstraZeneca - succinato de metoprolol) 20 mg/kg/dia e Nebilet (Biolab – 

nebivolol) 10 mg/kg/dia, foram diluídas em etanol 2% e administradas por gavagem; 

- Ketamina (100 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg) foram administradas por via intraperitoneal.  

 

2.3 - Equipamentos utilizados nos experimentos: 

- Balança de precisão (Shimadzu AY220), pHmetro (Incibrás) e centrífuga 

refrigerada (CELM – 3 plus); 
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- Transdutor de pressão acoplado a um manguito (MTL125R pulse 

transducer/pressure cuff; Castle Hill, Austrália); 

- Micrótomo (Leica RM2025) e criostato (CM 1900; Leica, Alemanha); 

- Microscópio de luz branca e fluorescência (Leica Imaging Systems Ltd., 

Cambridge, England) acoplado a câmara fotográfica; 

- Espectrofotômetro; 

- Fonte de eletroforese (Eletrophoresis Power Supply – EPS 301); 

- Sistema de documentação de eletroforese Kodak (Kodak, Rochester, NY); 

 

2.4 - Programas de aquisição de dados: 

- ImageJ Program (NIH – National Institutes of Health); 

- Analysis System (EDAS) 290 (Kodak, Rochester, NY); 

- KCJunior (Molecular Devices, Sunyvale, CA); 

- SigmaStat for Windows (Jadel Scientific, USA). 

 

3 - Métodos 

 

3.1 - Parâmetros hemodinâmicos 

3.1.1 – Avaliação da pressão arterial sistólica e peso corporal 

A pressão arterial sistólica foi verificada pelo método de pletismografia de 

cauda. Para isso, um manguito acoplado a um transdutor de pressão foi colocado 

em torno da cauda dos animais acordados, previamente aquecidos (em cabinetes 
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com temperatura de 37 °C). As variações da pressão foram capturadas por um 

programa específico de aquisição de dados: PowerLab 4/S analog-to-digital 

converter (AD Instruments Ltd., Csdtle Hill, Australia), e os resultados representados 

por uma média de três medidas consecutivas para cada animal. A pressão arterial e 

o peso corporal foram avaliados semanalmente, durante as 10 semanas do estudo. 

 

3.2 - Parâmetros estruturais 

3.2.1 - Análise morfológica da aorta 

As aortas foram retiradas delicadamente, lavadas em solução de Krebs, 

dissecadas do tecido conjuntivo e gordura, e fixadas imediatamente em solução 

tamponada de paraformaldeído (PFA) 4% por 24 horas. Após a fixação, as aortas 

foram desidratadas em diferentes concentrações de álcool elas foram inseridas em 

parafina e cortadas transversalmente em um micrótomo (Leica RM2025), a uma 

espessura de quatro micrômetros. Esses cortes foram feitos em lâmina de vidro e 

colocados sobre uma chapa de aquecimento a temperatura de 37-39 °C, para 

promover aderência e abertura dos cortes de parafina. Para cada animal foram feitas 

duas lâminas, com três cortes cada, em seqüência.  

Algumas lâminas foram coradas com hematoxilina e eosina (H&E) para 

determinação dos parâmetros estruturais da aorta: área de secção transversal do 

corte (AST), diâmetro interno e externo (DI e DE, respectivamente), espessura da 

camada média (média) e razão média por lúmen (M/L). O número de células 

musculares lisas foi determinado pela contagem de núcleos. Enquanto outras 

lâminas foram coradas com Sirius Red e com Orceína para determinação 
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quantitativa de colágeno e elastina na camada média da aorta (Dao, Lemay et al. 

2001).   

As imagens dos cortes foram obtidas utilizando microscópio de luz branca 

(Leica Imaging Systems Ltd., Cambridge, England) acoplado a câmera fotográfica. 

Essas imagens foram captadas pelo programa Leica IM50, em um aumento de 50 e 

400x, e posteriormente analisadas com o programa ImageJ. 

A partir da análise da área interna (Ai) e externa (Ae) dos cortes, conseguiu-

se determinar a AST (Ae - Ai), o DI (raiz quadrada de 4Ai/π), o DE (raiz quadrada de 

4Ae/π), a média (DE-DI/2) e a razão M/L (2x média/DI). A contagem do numero de 

células da musculatura lisa vascular também foi realizada com o programa ImageJ, 

em aumento de 400x. O número de células musculares lisas foi quantificado em dois 

cortes consecutivos, pelo método tri-dimensional, que é independente da orientação, 

da forma e do tamanho do núcleo (Dao, Lemay et al. 2001).  

  

3.3 - Parâmetros bioquímicos e moleculares 

3.3.1 – Atividade da enzima conversora de angiotensina (ECA) 

A atividade da enzima conversora da angiotensina plasmática foi avaliada 

utilizando um método fluorimétrico que mede a hidrólise do substrato sintético 

Hipuril-His-Leu, como descrito anteriormente (Montenegro, Pessa et al. 2009). 

Resumidamente, 5 µl de plasma foram incubados com 245 ml de solução de ensaio 

contendo 5 mmol/L hipuril-his-leu em 0,4 M tampão borato de sódio, pH 8,3 e 0,9 M 

de NaCl por 15 min. a 37 ° C. A reação foi interrompida pela adição de 600 µl de 

0,34 M NaOH. O produto dessa hidrólise (his-leu) foi medido fluorimetricamente 

(excitação 365 nm e 495 nm de emissão), após a adição de 50 µl de o- ftalaldeído 
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(20 mg ml em metanol), sobre agitação durante 10 minutos, em seguida foi 

adicionado 100 µl de HCl 3 M e centrifugação a 800 g por 5 min. Uma curva padrão 

foi obtida com His-Leu (0,1-30 mmol/L), que produziu uma relação linear de 

fluorescência relativa e concentrações de His-Leu (dados não mostrados).  

 

3.3.2 – Determinação de espécies reativas de oxigênio in situ 

As concentrações vasculares de EROs foram analisadas in situ, na camada 

média das aortas, utilizando dihidroetídeo (DHE) na concentração de 10 µmol/L 

(Hao, Nishimura et al. 2006; Viel, Benkirane et al. 2008). Essa sonda reage com o 

O2
- presente nos tecidos, resultando na formação de 2-hidroxietídeo e de etídeo, 

produtos que emitem fluorescência vermelha no local. Os tecidos foram congelados 

em OCT (Sakura Finetek, Torrance, CA, USA), utilizando acetona e gelo seco. Eles 

foram cortados em criostato, a 4 µm de espessura, e incubados com DHE por 30 

minutos em câmara úmida e escura. Após a incubação os cortes foram lavados com 

tampão salina fosfato (PBS) e fixados em PFA 4%. Com auxílio de um microscópio 

de fluorescência (Leica Imaging Systems Ltd., Cambridge, England) acoplado a 

câmera fotográfica, as imagens dos cortes foram fotografadas num aumento de 

400x. A quantificação da intensidade de fluorescência vermelha emitida foi realizada 

utilizando o programa ImageJ. 

 

3.3.3 – Atividade da NAD(P)H oxidase vascular 

Para a determinação da atividade da enzima NAD(P)H oxidase, utilizou-se a 

técnica de luminescência com a sonda Lucigenina. Em resumo, anéis de aorta 

provenientes de animais dos diferentes grupos experimentais foram transferidos 
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para frascos de luminescência contendo 1 ml de tampão krebs-HEPES, pH 7,2 e 5 

µmol/l de lucigenina. Após avaliação dos valores da linha de base, o substrato 

enzimático β-NAD(P)H (100µmmol/L) foi adicionado à solução e as contagens de 

luminescência foram medidas continuamente durante 15 minutos em luminômetro 

marca Berthold 9505 (EG&G Instruments GmbH, Munich, Germany) a 37 °C. Os 

valores da linha de base obtidos na ausência de β-NAD(P)H foram descontados dos 

valores obtidos na presença de β-NAD(P)H. Os resultados foram normalizados pelo 

peso seco dos anéis de aorta e expressos em unidades relativas de luminescência 

(URL)/mg/minuto, como descrito previamente (Janiszewski, Souza et al. 2002). Esse 

ensaio foi padronizado em nosso laboratório utilizando anéis de aorta de animais 

2R-1C previamente incubados com PEG–SOD (200 U/ml - um análogo da SOD 

permeável à membrana), DPI (10 µmol/L - inibidor de flavoproteínas), apocinina 

(1mmol/L – inibidor não seletivo de NAD(P)H oxidase), alopurinol (10 µmol/L – 

inibidor de xantina oxidase) ou rotenona (10 µmol/L – inibidor da cadeia de 

transporte de elétrons mitocondrial) para excluir a formação de superóxido vascular 

proveniente de outras fontes (Montenegro, Amaral et al. 2011). 

 

3.3.4 – Peroxidação lipídica plasmática 

A peroxidação lipídica foi o parâmetro utilizado para avaliar o estresse 

oxidativo no plasma. Esse processo pode ser analisado pela quantificação de 

espécies reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARS) (Cau, Dias-Junior et al. 2008). 

Basicamente, esse ácido reage com aldeídos formados na lipoperoxidação, como 

malonaldeído (MDA), formando espécies facilmente quantificadas por 

espectrofotometria ou fluorimetria.  
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Para isso, 10 µL de plasma foram misturados com soluções de ácido sulfúrico 

0,04M e ácido fosfotunguístico 10%v/v, para separar os lipídeos de substâncias 

solúveis interferentes. Após duas centrifugações consecutivas, a 1600g, o sedimento 

foi re-suspendido em água destilada e 500 µL do ácido tiobarbitúrico (TBA) 

0,67%v/v. Os tubos foram agitados e colocados em banho-maria a 95 °C, por uma 

hora. Esses foram novamente centrifugados, após acréscimo de 2,5 mL de n-butanol 

e 200 µL do sobrenadante foram transferidos para uma microplaca. Os produtos 

formados a partir dessa reação foram quantificados em espectrofluorímetro (λexcitação: 

515 nm e λemissão: 553 nm; Gemini EM, Molecular Devices, USA), utilizando a 

seguinte fórmula: f x 25/F (em que f representa a absorbância da amostra e F a do 

padrão). Como padrão foi utilizado 5 µL de tetrametoxipropano 1 µmol/L. 

 

3.3.5 - Determinação dos níveis de MMP-2 por zimografia em gel 

O zimograma em gel é um método muito utilizado para determinação dos 

níveis de MMPs no plasma e amostras de tecidos biológicos (Gerlach, Uzuelli et al. 

2005; Gerlach, Demacq et al. 2007; Castro, Rizzi et al. 2008). No caso de zimografia 

de tecidos, é preciso determinar a quantidade de proteína presente em cada 

amostra, para aplicar no gel a mesma quantidade de proteína por amostra, pois 

variações protéicas entre uma e outra podem interferir nos resultados finais desse 

método. 

 

3.3.5. A - Dosagem de proteína pelo método de Bradford 

Para a quantificação de proteínas, foi utilizado o método de Bradford, que 

consiste em um ensaio colorimétrico quantitativo, em que ao se ligar às proteínas do 

tecido o reagente adquire uma coloração azul. As amostras de VE foram triturados e 
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homogeneizados em tampão de extração de proteínas (CaCl2 10 mmol/L, Tris 50 

mmol/L pH 7,4, Brij 1%, NaCl 0,5%, fenantrolina 1 mmol/L, PMSF 1 mmol/L, NEM 1 

mmol/L) e incubadas por 16 horas em geladeira. Para cada 0,1 g de tecido foram 

acrescentados 300 µL do tampão. Após as 16 horas, as amostras foram 

centrifugadas por 15 minutos (10000 G) e os sobrenadantes retirados para 

determinação protéica. A curva padrão foi realizada com albumina do soro bovino 

(BSA) diluído em água destilada nas seguintes concentrações em mg/mL: 0,0875; 

0,175; 0,35; 0,7; e 1,4. 

O reagente de Bradford foi utilizado para determinar as concentrações de 

proteína para cada amostra analisada. A coloração azul desenvolvida no contato 

com as proteínas pode ser quantificada em espectrofotômetro de luz visível (595 

nm). A intensidade da cor varia de acordo com a quantidade de proteína presente na 

amostra. Para cada 5 µL de amostra foi adicionado 250 µL de reagente de Bradford. 

Pelos valores obtidos após a leitura, em µg/µL, foi possível aplicar 30 µg de proteína 

por canaleta do gel. 

 

3.3.5.B - Eletroforese em gel de poliacrilamida 12% 

As amostras foram previamente misturadas ao tampão de amostra (SDS 2%, 

Tris-HCl 125 mmol/L, glicerol 10% e azul de bromofenol 0,001%) e aplicadas em 

géis de poliacrilamida a 12% contendo 1mg/mL de gelatina e separadas por 

eletroforese, conforme a técnica SDS-PAGE. Concluída a eletroforese, os géis foram 

submetidos a dois banhos de Triton X-100 a 2%, para remover o SDS e colocados 

em solução de Tris CaCl2 50 mmol/L, por 18 horas, a 37 °C. Posteriormente, foram 

fixados e corados em solução Coommassie Blue 0,05% por 4 horas. Para a 

visualização das bandas referentes às MMPs os géis foram descorados com 
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metanol a 30% e ácido acético a 10%. Observa-se a formação de bandas claras 

contra o fundo azul do Coommassie devido à degradação da gelatina incorporada ao 

gel pelas MMPs. 

Para cada gel, foi utilizado um padrão interno (soro fetal bovino a 2%), 

representado nas figuras como padrão (Pad). Por ele foi possível normalizar as 

eventuais variações nas bandas decorrentes de diferenças na intensidade de coloração 

dos géis. Essa normalização é necessária para que se possa comparar resultados 

obtidos em diferentes géis. A quantificação das bandas da MMP-2 foi feita utilizando-se 

o sistema Kodak Eletrophoresis Documentation e Analisys System – EDAS 290 (Kodak, 

Rochester, NY). As formas da MMP-2 foram identificadas pelos seus pesos 

moleculares: 75, 72 e 64 kDa. Elas foram inibidas por fenantrolina, mas não por outros 

inibidores de proteases. 

 

3.3.6 - Determinação da atividade gelatinolítica por zimografia In situ e 

imunofluorescência para MMP-2 

Esse método reflete a atividade in situ das MMP-s e não seus níveis como a 

zimografia convencional. Esse método permite a quantificação dessa atividade 

diretamente no tecido (Galis, Sukhova et al. 1995). Para essa análise utilizou-se DQ 

gelatin (E12055, Molecular Probes, Oregon, USA) na concentração de 1,0 µg/mL em 

tampão Tris-CaCl2 50 mmol/L. Os tecidos foram congelados em OCT (Sakura 

Finetek, Torrance, CA, USA), utilizando acetona e gelo seco. Eles foram cortados 

em criostato, a 4 µm de espessura, e incubados com o substrato DQ gelatin por 30 

minutos em câmara úmida e escura. Após a incubação os cortes foram lavados com 

PBS e fixados em PFA 4% v/v por 10 minutos. Com auxílio de um microscópio de 

fluorescência (Leica Imaging Systems Ltd., Cambridge, England) acoplado a câmera 



Materiais e Métodos   54 

fotográfica, as imagens dos cortes foram fotografadas num aumento de 400x. A 

quantificação da atividade gelatinolítica in situ observada como intensidade de 

fluorescência verde emitida foi realizada utilizando o programa ImageJ.  

Para co-localizar a atividade gelatinolítica in situ com os níveis de MMP-2 foi 

realizada uma imunofluorescência (Ceron, Castro et al. 2010).  Após a incubação 

com DQ gelatin e PFA 4%, os cortes de aorta foram incubados com anticorpo 

primário anti-MMP-2 (MAB 3308, Chemicon, USA), na concentração de 0,1 µg/mL 

por uma hora, em câmara úmida e escura e em seguida os cortes foram lavados 

com PBS. Após esse período, os cortes foram incubados com anticorpo secundário 

rodamina (AP160P, Chemicon, USA) PA 5,0 µg/mL por uma hora nas mesmas 

condições citadas. Esse anticorpo emite fluorescência vermelha quando ligado ao 

anticorpo primário. Com auxílio de um microscópio de fluorescência (Leica Imaging 

Systems Ltd., Cambridge, England) acoplado a câmera fotográfica, as imagens dos 

cortes foram fotografadas num aumento de 400x. Os níveis de MMP-2 foram 

observados como intensidade de fluorescência vermelha emitida e a quantificação 

foi realizada utilizando o programa ImageJ. Para sobreposição da atividade 

gelatinolítica com a expressão da MMP-2 foi utilizado o programa Adobe Photoshop. 

As imagens sobrepostas apresentam coloração amarela. 

 

3.3.7 - Imunohistoquímica para MMP-2, MMP-14, TIMP-2 e nitrotirosina 

Método utilizado para determinar a expressão e localização de MMP-2, de 

TIMP-2 e de 3-nitrotirosina diretamente nos tecidos. Para isso foi utilizado o kit de 

imunohistoquímica: Anti-mouse poly horseradish peroxidase (HRP) (Chemicon, 

USA). Os tecidos foram congelados em OCT (Sakura Finetek, Torrance, CA, USA), 

utilizando acetona e gelo seco. Eles foram cortados em criostato, a 4 µm de 
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espessura e fixados imediatamente com acetona. Posteriormente, os cortes foram 

incubados com solução de bloqueio de peroxidase contendo H2O2 por 10 minutos, 

em câmara úmida e escura, e em seguidas lavados com PBS. Cada corte foi 

incubado com anticorpo primário anti-MMP-2 (MAB 3308, Chemicon, USA), com 

anti-MMP-14 (MAB 3317, Chemicon, USA), anti-TIMP-2 (MAB 13446, Chemicon, 

USA), ou anti-nitrotirosina (06-284), todos na concentração de 0,1 µg/mL por 60 

minutos nas condições citadas.  

Em seguida os cortes foram lavados com PBS e incubados com o anticorpo 

secundário do kit por 60 minutos em câmara úmida e escura. Após a incubação os 

cortes foram lavados com PBS. Por fim os cortes foram incubados com o substrato 

cromógeno 3,3’ diaminobenzidina (DAB) (25 µL do cromógeno para cada 1,0 mL do 

tampão do DAB) por 20 minutos, e contra-corados com hematoxilina. Com auxílio de 

um microscópio de luz branca (Leica Imaging Systems Ltd., Cambridge, England) 

acoplado a câmera fotográfica, as imagens dos cortes foram fotografadas num 

aumento de 400x. A MMP-2, o TIMP-2 e a nitrotirosina foram visualizados por uma 

cor marrom contra o fundo roxo da hematoxilina. Para análise da e quantificação da 

densidade de marrom foi utilizado o programa ImageJ (Faia, Davis et al. 2002). 

 

3.3.8 - Determinação de níveis de EROs e da atividade gelatinolítica induzidos 

por Angiotensina II em animais controles  

Os níveis vasculares de EROs induzidas por incubação com angiotensina II 

foram analisadas in situ, na camada média das aortas. Para isso, dihidroetídeo 

(DHE) na concentração de 10 µg/mL (Hao, Nishimura et al. 2006; Viel, Benkirane et 

al. 2008) foi incubado na presença de angiotensina II (ANG II) 1 µmol/L e/ou 
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apocinina (APO) 100 µmol/L, em tecidos previamente congelados em OCT (Sakura 

Finetek, Torrance, CA, USA), utilizando acetona e gelo seco.  

A atividade gelatinolítica in situ induzida por incubação com angiotensina II foi 

analisada in situ, na camada média das aortas. Para essa análise utilizou-se DQ 

gelatin (E12055, Molecular Probes, Oregon, USA) na concentração de 1,0 µg/mL em 

tampão Tris-CaCl2 50 mmol/L, incubada na presença de angiotensina II (ANG II) 1 

µmol/L e/ou  fenantrolina (FEN) ou apocinina (APO) 100 µmol/L (Martinez-Lemus et 

al., 2011), em tecidos previamente congelados em OCT (Sakura Finetek, Torrance, 

CA, USA), utilizando acetona e gelo seco.  

Os inibidores diluídos em PBS foram previamente incubados sobre os cortes 

de aorta (15 min.), após realizou-se a adição de angiotensina II, DHE ou DQ gelatin, 

e nessas soluções foi mantida a concentração dos inibidores durante o ensaio. 

Com auxílio de um microscópio de fluorescência (Leica Imaging Systems Ltd., 

Cambridge, England) acoplado a câmera fotográfica, as imagens dos cortes foram 

fotografadas no momento inicial da incubação com as drogas (0 min.), após 10 e 30 

min. de incubação, para verificar as mudanças na fluorescência. As imagens foram 

fotografadas em aumento de 400x. A quantificação da atividade gelatinolítica in situ 

observada como intensidade de fluorescência verde, e dos níveis de EROs 

observada como intensidade de fluorescência vermelha emitida foi realizada 

utilizando o programa ImageJ. 

 

3.3.9 - Efeito das drogas na atividade gelatinolítica da MMP-2 recombinante 

humana in vitro 

 Para este experimento foi utilizada uma MMP-2 recombinante humana (rh-

MMP-2, R&D Systems Inc. Minneapolis, EUA) na ausência ou na presença de 
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metoprolol ou nebivolol (0,001 a 10 mmol/L).  Esta atividade foi avaliada em 

microplaca em espectrofluorímetro (excitação 495nm, emissão 515 nm; Gemini EM, 

Molecular Devices, Sunnyvale, CA) utilizando o Kit EnzChek 

Gelatinase/Collagenase. A rh-MMP-2 foi incubada durante 120 minutos a 37 °C com 

DQ gelatin (substrato) na concentração de 5 µg/mL em tampão Tris-CaCl2, conforme 

descrito previamente (Castro, Rizzi et al. 2009). Fenantrolina (FEN -50 µmol/L) foi 

utilizada como controle positivo de inibição da atividade da MMP-2. 

 

4 - Análise estatística 

Protocolo 1: Os resultados obtidos em cada grupo de animais hipertensos 

foram comparados ao seu respectivo grupo controle usando Teste t de Student não 

pareado. Entre os grupos hipertensos foi realizada análise de variância (ANOVA) de 

uma via seguida de teste Tukey (SigmaStat for Windows, Jadel Scientific, USA). 

Após a análise estatística os valores foram transformados em porcentagem do 

controle (sham) para a representação gráfica dos experimentos. O coeficiente de 

correlação linear de Pearson (r, P) foi calculado para testar a associação entre as 

análises histológicas e bioquímicas. Foram considerados estatísticamente 

significantes valores com P<0,05. Os gráficos foram representados com média ± 

erro padrão da média (EPM).   

 

Protocolo 2: Os resultados obtidos nesse estudo foram analisados com 

ANOVA de duas vias (análise de variância) ou ANOVA de uma via seguido de teste 

Tukey (SigmaStat for Windows, Jadel Scientific, USA). Foram considerados 

estatísticamente significantes valores com P<0,05. Os gráficos foram representados 

como média ± erro padrão da média (EPM).  
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RESULTADOS 

1 - PROTOCOLO 1: Análise temporal do modelo 2R-1C de hipertensão 

renovascular 

1.1 - Alterações na pressão arterial sistólica, no peso corporal e na atividade 

da enzima conversora de angiotensina plasmática (ECA) durante o 

desenvolvimento da hipertensão 2R-1C 

Os valores basais de pressão arterial sistólica foram similares nos grupos 

experimentais antes da cirurgia. Entretanto, logo na segunda semana após o 

procedimento cirúrgico, foi observada elevação na pressão nos grupos 2R-1C 

quando comparados aos controles (figura 4A; P<0,05).  Esse aumento atinge um 

valor máximo na quarta semana após a cirurgia, não havendo diferença significativa 

nos valores de pressão entre os grupos hipertensos na quarta, na sexta e na décima 

semana após a cirurgia (P>0,05). 

Foi observado o aumento do peso corporal pelo crescimento dos animais 

durante as 10 semanas do estudo (figura 4B; P<0,05). No entanto, não foram 

observadas diferenças significativas no ganho de peso corporal entre animais 

controles e hipertensos (P>0,05). 

A atividade de ECA foi determinada no plasma de animais hipertensos e 

controles. Foi observado um aumento significativo na atividade da enzima no plasma 

dos animais hipertensos já na segunda semana de hipertensão (figura 5; P<0,05) em 

comparação aos animais controles. Esse aumento foi mantido até a sexta semana. 

Na décima semana de hipertensão não foi observada diferença significativa na 

atividade da ECA entre hipertensos e controles (P>0,05). Nenhuma diferença 

significativa foi encontrada entre os tempos de hipertensão (P>0,05). 
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Figura 4 – Pressão arterial sistólica e peso corporal dos animais durante as 10 
semanas do estudo. Valores de pressão medidos por pletismografia de cauda (A). 
Peso corporal em gramas (B). Valores expressos como média ± EPM (n=12/grupo) 
*P<0,05 para 2R-1C de 2 semanas versus Sham. **P<0,05 para 2R-1C de 4 
semanas versus grupos Sham e grupo 2R-1C de 2 semanas. ***P<0,05 para 2R-1C 
de 6 semanas versus grupos Sham e grupo 2R-1C de 2 e 4 semanas. ****P<0,05 
para 2R-1C de 10 semanas versus grupos Sham e grupo 2R-1C de 2, 4 e 6 
semanas. Testes estatísticos: Teste t de Student não pareado (entre sham e 
hipertenso), ANOVA de uma via seguida de teste Tukey (entre os grupos 
hipertensos). 
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Figura 5 – Atividade da enzima conversora de angiotensina (ECA) no plasma dos 
animais durante as 10 semanas de estudo. Valores expressos como média ± EPM 
(n=12/grupo) *P<0,05 para 2R-1C versus Sham. Testes estatísticos: Teste t de 
Student não pareado (entre sham e hipertenso), ANOVA de uma via seguida de 
teste Tukey (entre os grupos hipertensos). 
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1.2 - Análise do remodelamento vascular hipertrófico em animais 2R-1C 

durante as 10 semanas de hipertensão 

Como pode ser observado na figura 6 houve um aumento significativo no 

número de células musculares lisas nos animais hipertensos em relação aos animais 

controles (figura 6 A e B; P<0,05). Esse aumento permaneceu desde a segunda 

semana de hipertensão arterial até a última semana do estudo. Não foi encontrada 

diferença estatística entre os grupos hipertensos (P>0,05) nas semanas avaliadas 

nesse estudo. 

O aumento do número de células foi acompanhado de aumento significativo 

da razão M/L e na área de secção transversal (AST) nas aortas dos ratos 2R-1C 

(figura 6 C e D; P<0,05) quando comparado aos grupos controle. Não foi encontrada 

diferença estatística entre os grupos hipertensos (P>0,05) nas semanas avaliadas 

no estudo. Esse aumento da espessura da camada média observado nos animais 

hipertensos é característico de vasos de condutância, e é conhecido como 

remodelamento vascular hipertrófico. 

Foi observada também uma deposição excessiva de fibras de colágeno (em 

verde) e de lâminas elásticas (em vermelho) na matriz extracelular das aortas de 

hipertensos 2R-1C. A deposição desses constituintes contribui para o aumento da 

rigidez dos vasos durante a hipertensão arterial (figura 7 A-D). A deposição de 

colágeno foi significativa a partir da segunda semana de hipertensão (figura 7 A e C 

P<0,05), e não foi encontrada diferença significativa entre os diferentes tempos de 

hipertensão (P>0,05). Diferente das demais alterações estruturais observadas, o 

aumento da elastina foi significativo apenas a partir da quarta semana de 

hipertensão (figura 7 B e D P<0,05). Entretanto, não foi encontrada diferença 

significativa entre os diferentes tempos de hipertensão (P>0,05). 
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Figura 6 – Alterações estruturais na aorta associadas à hipertensão 2R-1C. 
Fotografias representativas de aortas (x400) coradas com H&E (A). Representação 
gráfica do número de células musculares lisas na camada média de aortas 
referentes aos grupos experimentais (B). Valores da área de secção transversal 
(AST) (C). Valores da razão média sobre lúmen (M/L) (D). Valores expressos como 
média± EPM (n=6-8/grupo) *P<0,05 para grupos 2R-1C versus grupo controle 
(Sham). Testes estatísticos: Teste t de Student não pareado (entre sham e 
hipertenso), ANOVA de uma via seguida de teste Tukey (entre os grupos 
hipertensos). 
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Figura 7 – Deposição vascular de colágeno e de elastina durante as 10 semanas de 
hipertensão. Imagens ilustrativas, em 500x, da superfície de colágeno (A) e da 
superfície de elastina (B) na camada média das aortas referentes aos grupos 
experimentais. Representação gráfica da área da superfície de colágeno (C) e da 
área da superfície de elastina (D). Os dados estão representados como média ± 
EPM (n = 6-8/ grupo). * P<0,05 grupos 2R-1C versus controle (Sham). Testes 
estatísticos: Teste t de Student não pareado (entre sham e hipertenso), ANOVA de 
uma via seguida de teste Tukey (entre os grupos hipertensos).   
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1.3 – Níveis vasculares de espécies reativas de oxigênio (EROs) e de 

peroxidação lipídica plasmáticos durante o desenvolvimento da hipertensão 

2R-1C 

Foi observado um aumento significativo nos níveis de EROs na camada 

média da aorta dos animais hipertensos em relação aos controles, a partir da 

segunda semana de hipertensão. Esse aumento é observado pela intensidade de 

fluorescência vermelha produzida na reação do DHE com O2
- (figura 8 A e B; 

P<0,05). Não foi observada diferença entre os tempos de hipertensão (P>0,05). 

Estudos prévios do nosso laboratório mostraram que grande parte do 

superóxido formado nas aortas de animais 2R-1C provém do aumento na atividade 

da NAD(P)H oxidase (Montenegro, Amaral et al. 2011). Nesse trabalho, os animais 

hipertensos apresentaram um aumento significativo na atividade dessa enzima em 

comparação aos animais controle observado em todos os tempos estudados (figura 

9 A; P<0,05). Não foi observada diferença entre os tempos de hipertensão (P>0,05). 

Esse aumento de atividade coincide com o aumento nos níveis de EROs vascular.  

Quando se analisou os níveis de peroxidação lipídica plasmáticos, os animais 

hipertensos apresentaram aumento significativo nos níveis de MDA plasmáticos em 

comparação aos animais controle apenas na sexta e décima semana de hipertensão 

(figura 9 B; P<0,05). Houve diferença significativa entre esses dois tempos de 

hipertensão e os tempos de duas e quatro semanas após a cirurgia (P<0,05). 
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Figura 8 – Níveis vasculares de EROs durante a hipertensão 2R-1C. Fotografias 
representativas de aortas (x400) Incubadas com DHE (A). Representação gráfica da 
intensidade de fluorescência vermelha dos produtos da reação do DHE com O2

- (B). 
Valores expressos como média± EPM (n= 6-8/grupo) *P<0,05 grupos 2R-1C versus 
controle (Sham).  Testes estatísticos: Teste t de Student não pareado (entre sham e 
hipertenso), ANOVA de uma via seguida de teste Tukey (entre os grupos 
hipertensos). 
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Figura 9– Produção vascular de EROs e níveis de peroxidação lipídica plasmáticos 
durante a hipertensão 2R-1C. A atividade da enzima NAD(P)H oxidase vascular (A). 
Concentrações plasmáticas de substâncias reativas do ácido tiobarbitúrico em 
amostras de plasma, expressas na forma de malonaldeído (MDA) (B). Valores 
expressos como média± EPM (n=10-12/grupo). *P<0,05 grupos 2R-1C versus 
controle (Sham). **P<0,05 para grupos 2R-1C versus 2R-1C de 2 semanas, de 4 
semanas e controle. Testes estatísticos: Teste t de Student não pareado (entre 
sham e hipertenso), ANOVA de uma via seguida de teste Tukey (entre os grupos 
hipertensos). 
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1.4 – Atividade gelatinolítica e níveis de MMPs e de TIMP-2 durante o 

desenvolvimento da hipertensão 2R-1C 

Zimogramas representativos dos extratos das aortas são apresentados na 

figura 10 A, que mostra o peso molecular das três bandas de MMP-2 (75 kDa, 72 

kDa e 64 kDa). As aortas dos ratos 2R-1C de 6 e 10 semanas mostraram níveis 

aumentados das três formas de MMP-2 comparada com os grupos controle (figura 

10 B, C e D; P<0,05). Na décima semana de hipertensão o aumento dos níveis de 

MMPs foi superior ao da segunda semana (P<0,05). 

Para verificar se houve um aumento na atividade gelatinolítica dessas 

enzimas, realizou-se o ensaio de zimografia in situ. Essa atividade foi analisada 

como aumento da intensidade de fluorescência verde na camada média e endotélio 

das aortas dos animais (figura 11 A e B). Os animais hipertensos apresentaram 

maior intensidade de fluorescência verde já a partir da segunda semana de 

hipertensão comparado aos grupos controle (figura 11 A e B; P<0.05). Na décima 

semana de hipertensão o aumento da atividade gelatinolítica foi superior ao da 

segunda semana (P<0,05). 

Para confirmar se a atividade gelatinolítica encontrada devia-se a MMP-2, 

realizou-se a imunomarcação das amostras de aorta com anticorpo anti-MMP-2, e as 

imagens foram sobrepostas. Os níveis dessa enzima foram analisados pela 

intensidade de fluorescência vermelha emitida no ensaio (figura 11 A e C). Os 

animais hipertensos apresentaram maior intensidade de fluorescência vermelha já a 

partir da segunda semana de hipertensão comparado aos grupos controle (figura 11 

A e C; P<0.05). Na décima semana de hipertensão o aumento dos níveis de MMPs 

foi superior ao da segunda semana (P<0,05). Esse aumento coincide com o 

observado na atividade gelatinolítica. 
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Figura 10 – Níveis vasculares de MMP-2 durante a hipertensão 2R-1C. Gel 
representativo de zimografia SDS-PAGE de extrato de aorta (A). Os pesos 
moleculares das bandas de MMP-2 (75 kDa, 72 kDa e 64 kDa) foram identificados 
após eletroforese em gel a 12% SDS-PAGE. Pad.: padrão interno. Representação 
gráfica dos valores para peso molecular de 75 kDa, 72, e 64 KDA da MMP-2 no 
extrato de aorta (B, C e D, respectivamente). Valores expressos como média± EPM. 
(n=10-12/grupo) **P<0.05 para grupos 2R-1C versus sham e 2R-1C de 2 semanas 
***P<0.05 para grupos 2R-1C versus sham e demais grupos 2R-1C. Testes 
estatísticos: Teste t de Student não pareado (entre sham e hipertenso), ANOVA de 
uma via seguida de teste Tukey (entre os grupos hipertensos). 
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Figura 11 A- Atividade gelatinolítica in situ e níveis de MMP-2 nas aortas durante o 
desenvolvimento da hipertensão. Fotografias representativas de aortas (x400) 
incubadas com DQ gelatin, anticorpo anti-MMP-2 e sobreposição das imagens. 
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Figura 11 B e C- Representação gráfica da atividade gelatinolítica in situ, em que a 
intensidade de fluorescência verde reflete a atividade enzimática via degradação da 
gelatina (fluoróforo) (n=6-8/grupo) (B). Representação gráfica dos níveis de MMP-2, 
avaliada como intensidade de fluorescência vermelha (n=6-8/grupo) (C). Valores 
expressos como média± EPM. *P<0,05 para 2R-1C versus grupo controle (Sham). 
**P<0,05 para 2R-1C de 10 semanas versus controle e 2R-1C de 2 semanas. Testes 
estatísticos: Teste t de Student não pareado (entre sham e hipertenso), ANOVA de 
uma via seguida de teste Tukey (entre os grupos hipertensos). 
 

 

C 

B 



Resultados   72 

Os níveis de MMP-2 também foram avaliados pelo método de 

imunohistoquímica. Na figura 12 houve um aumento significativo da expressão da 

MMP-2 nos grupos hipertensos a partir da segunda semana de hipertensão, quando 

comparado aos grupos controles (figura 12 A e B; P<0,05). A décima semana de 

hipertensão apresentou maiores níveis de MMPs quando comparada à segunda e à 

quarta semana (P<0,05). Esse resultado coincide com o aumento na atividade 

gelatinolítica. 

Os níveis de MMP-14 foram avaliados pela mesma metodologia. Pode-se 

observar que, na figura 13, houve um aumento significativo da expressão da MMP-

14 nos grupos hipertensos a partir da segunda semana de hipertensão, quando 

comparado aos controles (figura 13 A e B; P<0,05). Não houve diferença significativa 

entre os grupos hipertensos (P>0,05). 

Não foram observadas alterações na expressão do TIMP-2 entre os grupos 

experimentais por imunohistoquímica (figura 14 A e B; P>0,05). Já as razões MMP-

2/TIMP-2 e MMP-14/TIMP-2 foram maiores para os animais hipertensos de seis e 

dez semanas quando comparadas aos controles (figura 14 C; P<0,05).  

Além disso, fizemos análise de correlação da maioria dos resultados.  

Encontramos correlações significativas entre parâmetros bioquímicos e histológicos, 

como detalhado na Tabela 1.  
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Figura 12- Expressão da MMP-2 em aortas durante o desenvolvimento da 
hipertensão. Fotografias representativas (x400) da expressão de MMP-2 em marrom 
na camada média e endotélio das aortas dos grupos experimentais (A). 
Representação gráfica da expressão de MMP-2, quantificada analisando a 
intensidade de marrom (B). Valores expressos como média± EPM. (n=6/grupo) 
*P<0,05 para 2R-1C versus controle. ***P<0,05 para 2R-1C de 10 semanas versus 
controle, 2R-1C 2 semanas e 2R-1C 4 semanas. Testes estatísticos: Teste t de 
Student não pareado (entre sham e hipertenso), ANOVA de uma via seguida de 
teste Tukey (entre os grupos hipertensos). 
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Figura 13- Expressão do MMP-14 em aortas durante o desenvolvimento da 
hipertensão. Fotografias representativas (x400) da expressão de MMP-14 em 
marrom na camada média e endotélio das aortas dos grupos experimentais (A). 
Representação gráfica da atividade da expressão de MMP-14, quantificada 
analisando a intensidade de marrom (B). Valores expressos como média± EPM. 
(n=6/grupo) *P<0,05 para 2R-1C versus controle.  Testes estatísticos: Teste t de 
Student não pareado (entre sham e hipertenso), ANOVA de uma via seguida de 
teste Tukey (entre os grupos hipertensos). 
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Figura 14- Expressão do TIMP-2 em aortas durante o desenvolvimento da 
hipertensão. Fotografias representativas (x400) da expressão de TIMP-2 em marrom 
na camada média e endotélio das aortas dos grupos experimentais (A). 
Representação gráfica da expressão de TIMP-2, quantificada analisando a 
intensidade de marrom (B). Representação gráfica da razão MMP-2/TIMP-2 e MMP-
14/TIMP-2 em aortas durante o desenvolvimento da hipertensão (C). Valores 
expressos como média± EPM. (n=6/grupo) *P<0,05 para 2R-1C versus controle. 
**P<0.05 para 2R-1C versus 2R-1C de 2 semanas e controle.  ***P<0.05 para 2R-1C 
versus controle e 2R-1C de 2 e 4 semanas.  Testes estatísticos: Teste t de Student 
não pareado (entre sham e hipertenso), ANOVA de uma via seguida de teste Tukey 
(entre os grupos hipertensos). 
 
 

A 
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Tabela 1 - Correlações de Pearson (coeficiente r e valor de P) para associações entre 
parâmetros histológicos e bioquímicos avaliados nos diferentes tempos do estudo. 

AST = área de secção transversal; Colágeno = superfície de colágeno;  
Elastina = superfície de elastina; MMP-2 = níveis de MMP-2;  
DHE = fluorescência do dihidroetídeo; NAD(P)H = atividade da NAD(P)H oxidase;  
MDA = concentrações plasmáticas de malonaldeído; 
Atividade Gelatinolítica = atividade gelatinolítica na camada média. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Correlação CSA Colágeno Elastina MMP-2 DHE NAD(P)H MDA  

Colágeno  
r =0.621 
P=0.131  

 

 
 

 
   

Elastina 
r =0.959 
P=0.005  

 

r =0.812 
P=0.047   

 
   

MMP-2 
r =0.866 
P=0.029  

 

r =0.397 
P=0.254 

r =0.794 
P=0.054  

 
   

DHE 
r =0.524 
P=0.182  

 

r =0.973 
P=0.003  

r =0.742 
P=0.075  

r =0.366 
P=0.272     

NAD(P)H  
r =0.805 
P=0.097 

 

r =0.980 
P=0.010  

r =0.881 
P=0.060  

r =0.410 
P=0.295 

r =0.997 
P=0.001  

 
 

MDA 
r =0.813 
P=0.047  

 

r =0.598 
P=0.144  

r =0.832 
P=0.040  

r =0.947 
P=0.007  

r =0.609 
P=0.138  

r =0.446 
P=0.277  

 

Atividade 
Gelatinolítica 

r =0.982 
P=0.001  

r =0.721 
P=0.085  

r =0.988 
P=0.001  

r =0.857 
P=0.032  

r =0.657 
P=0.114  

r =0.813 
P=0.0093  

r =0.86 
P=0.030  
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1.5 – Efeito da Angiotensina II nos níveis de estresse oxidativo e na atividade 

gelatinolítica in situ na aorta de animais controle 

Realizamos esses ensaios na tentativa de validar experimentalmente a idéia 

que EROs podem ativar MMPs, no contexto de níveis aumentados de angiotensina 

II, como ocorre no modelo de hipertensão renovascular 2R-1C. 

Observou-se o aumento temporal dos níveis de EROs nas aortas de animais 

controle (Sham) incubadas com DHE na presença de angiotensina II (figura 15 A-B; 

P<0,05) em comparação aos controles incubados apenas com DHE (as observações 

foram realizadas em um tempo de 30 minutos). Este aumento na intensidade de 

fluorescência vermelha foi abolido quando as aortas foram previamente incubadas 

com apocinina (APO) (P<0,05). Isso sugere que o aumento na intensidade de 

fluorescência foi causado por um aumento da atividade da NAD(P)H oxidase 

vascular.  

Além disso, foi observado o aumento temporal da atividade gelatinolítica nas 

aortas de animais controle (Sham) incubadas com DQ-Gelatin na presença de 

angiotensina II (figura 16 A-B; P<0,05) em comparação aos controles incubados 

apenas com DQ-Gelatin (observações realizadas em 30 minutos). Este aumento na 

intensidade de fluorescência verde foi abolido quando as aortas foram previamente 

incubadas com apocinina (APO), ou com o inibidor de MMPs fenantrolina (FEN) 

(P<0,05). Esses ensaios sugerem que o aumento vascular de EROs após incubação 

com a angiotensina II foi associado ao aumento da atividade gelatinolítica na aorta. 
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Figura 15 - Avaliação temporal de níveis de EROs in situ, observados na presença e 
na ausência de angiotensina II. Fotografias representativas de aortas (x400) 
incubadas com DHE (10µmol/L), DHE na presença de angiotensina II (ANG II – 
1µmol/L), de apocinina (APO - 10µmol/L), ou da associação dessas drogas (A). 
Representação gráfica da intensidade de fluorescência vermelha dos produtos da 
reação do DHE com O2

- (B). Valores expressos como média± EPM (n= 6/grupo) 
*P<0,05 para DHE+ANGII versus outros grupos. ANOVA de uma via seguida de 
teste Tukey. 

A 

B 



Resultados   79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 A - Avaliação temporal da atividade gelatinolítica in situ, observada na 
presença e na ausência de angiotensina II. Fotografias representativas de aortas 
(x400) incubadas com DQ-gelatin (DQ - 1µg/ml), DQ na presença de angiotensina II 
(ANG II – 1µmol/L), de apocinina (APO - 10µmol/L), de fenantrolina (FEN - 
50µmol/L), ou da associação dessas drogas. 
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Figura 16 B - Representação gráfica da atividade gelatinolítica in situ, em que a 
intensidade de fluorescência verde reflete a atividade enzimática via degradação da 
gelatina (fluoróforo). Valores expressos como média± EPM (n= 6/grupo) *P<0,05 
para DQ+ANGII versus outros grupos. ANOVA de uma via seguida de teste Tukey. 
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2 - PROTOCOLO 2: Tratamento crônico com nebivolol atenua o remodelamento 

vascular hipertrófico da hipertensão renovascular 2-rins, 1-clipe 

2.1 – Efeitos dos tratamentos com metoprolol e nebivolol na pressão arterial 

sistólica e peso corporal na hipertensão 2R-1C 

Os valores basais de pressão arterial sistólica e peso corporal foram similares 

nos seis grupos experimentais antes da cirurgia. Entretanto, logo na primeira 

semana após o procedimento cirúrgico, a pressão sistólica aumentou no grupo 2R-

1C quando comparado ao grupo controle (figura 17 A; P<0,05). Não foram 

observadas mudanças significativas do tratamento com nebivolol ou metoprolol 

sobre a pressão nos grupo controles, porém os animais hipertensos tratados com as 

drogas apresentaram queda da pressão arterial em relação ao grupo de hipertensos 

logo na primeira semana de tratamento (P<0,05). Não houve diferença significativa 

na queda da pressão arterial entre os dois tratamentos (P>0,05). 

Não houve diferença significativa no ganho de peso entre os seis grupos 

experimentais durante o período estudado (figura 17B; P>0,05). 
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Figura 17 – Efeitos dos tratamentos sobre a pressão arterial sistólica e sobre o peso 
corporal na hipertensão 2R-1C. Valores de pressão medidos por pletismografia de 
cauda na hipertensão 2R-1C (A). Peso corporal em gramas (B). Valores expressos 
como média± EPM (n=12/grupo) *P<0,05 para 2R-1C+veículo versus todos os 
grupos sham. **P<0,05 para 2R-1C+Nebi e 2R-1C+ Meto versus grupo 2R-1C+ 
veículo e grupos controles. Teste estatístico: ANOVA de uma ou duas vias seguido 
de teste Tukey.  
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2.2 – Efeitos dos tratamentos com metoprolol e nebivolol sobre o 

remodelamento vascular hipertrófico na hipertensão 2R-1C 

Como pode ser observado na figura 18, os animais hipertensos apresentaram 

maior número de células musculares lisas vasculares em relação aos controles. 

(Figura 18 A-B; P<0,05). Do mesmo modo, os animais hipertensos apresentaram 

aumento significativo da razão M/L e na área de secção transversal (AST) das 

aortas quando comparados aos grupos controles (figura 18 C-D; P<0,05). Esses 

resultados caracterizam o remodelamento vascular como hipertrófico, que é 

característico de artérias de condutância.  

O tratamento com nebivolol foi capaz de reverter essas alterações estruturais 

nos animais hipertensos, sem alterar a morfologia da aorta dos animais controles 

(Figura 18 A-C; P<0,05). No entanto, o tratamento com metoprolol não reverteu as 

alterações observadas nos animais hipertensos e nos controles (Figura 18 A-C; 

P>0,05).   
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Figura 18 - Efeitos dos tratamentos sobre as alterações estruturais da aorta 
associadas à hipertensão 2R-1C. Fotografias representativas de aortas (x400) 
coradas com H&E (A). Representação gráfica do número de células musculares lisas 
na camada média de aortas referentes aos grupos experimentais (B). Valores da 
área de secção transversal (AST) (C). Valores da razão média sobre lúmen (M/L) 
(D). Valores expressos como média± EPM (n=6-8/grupo) *P<0,05 para grupos 2R-
1C versus grupo controle (Sham). ** P<0,05 para 2R-1C+Nebi versus grupo 2R-1C+ 
veículo. Teste estatístico: ANOVA de duas vias seguido de teste Tukey. 

B C 

A 

D 

D 



Resultados   85 

2.3 – Efeitos dos tratamentos com metoprolol e nebivolol sobre os níveis 

vasculares de espécies reativas de oxigênio (EROs) e de peroxidação lipídica 

plasmáticos na hipertensão 2R-1C 

  Na figura 19 observa-se um aumento significativo dos níveis de EROs na 

camada média das aortas dos animais hipertensos tratados em relação aos 

controles (figura 19; P<0,05). O tratamento com nebivolol foi capaz de atenuar esses 

níveis (P<0,05). No entanto, o tratamento com metoprolol não alterou os níveis de 

EROs observados na hipertensão (P>0,05).   

Dado que o nebivolol possui importantes efeitos antioxidantes in vivo, 

principalmente pela redução da expressão das subunidades da NAD(P)H oxidase 

vascular, e devido ao fato de uma redução nos níveis de EROs ter sido observada 

após o tratamento com a droga no modelo 2R-1C de hipertensão, optou-se por 

investigar a atividade da NAD(P)H oxidase na aorta dos animais desse estudo. 

Observou-se que os animais hipertensos possuem um aumento na atividade dessa 

enzima em comparação aos animais controle (figura 20 A; P<0,05). O tratamento 

com nebivolol foi capaz de atenuar a atividade da NAD(P)H oxidase (P<0,05), 

enquanto o tratamento com metoprolol não alterou a atividade da enzima observada 

nos animais hipertensos (P>0,05).   

Quando se analisou os níveis de peroxidação lipídica plasmáticos, o grupo de 

animais hipertensos apresentou um aumento nos níveis de MDA plasmáticos em 

comparação aos animais controle (figura 20 B; P<0,05) que foi atenuado apenas 

pelo tratamento com nebivolol (P<0,05).  

Também foi realizada a análise de níveis de nitrotirosina in situ, método 

utilizado como medida indireta de formação do radical peroxinitrito, que pode 

contribuir a ativação da MMP-2, conforme descrito anteriormente. 
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Figura 19 – Efeito dos tratamentos nos níveis de EROs vasculares na hipertensão 
2R-1C. Fotografias representativas de aortas (x400) incubadas com DHE (A). 
Representação gráfica da intensidade de fluorescência vermelha dos produtos da 
reação do DHE com O2

- (B). Valores expressos como média± EPM (n=6-8/grupo). 
*P<0,05 para 2R-1C+veículo versus grupos controle. **P<0,05 para 2R-1C+Nebi 
versus 2R-1C+veículo. Teste estatístico: ANOVA de duas vias seguido de teste 
Tukey. 
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Figura 20 – Efeito dos tratamentos na produção vascular de EROs e níveis de 
peroxidação lipídica plasmáticos na hipertensão 2R-1C. A atividade da enzima 
NAD(P)H oxidase vascular (A). Concentrações plasmáticas de substâncias reativas 
do ácido tiobarbitúrico em amostras de plasma, expressas na forma de malonaldeído 
(MDA) (B). Valores expressos como média± EPM (n=6-8/grupo). *P<0,05 para 2R-
1C+veículo versus grupos controle. **P<0,05 para 2R-1C+Nebi versus 2R-
1C+veículo. Teste estatístico: ANOVA de duas vias seguido de teste Tukey. 
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Na figura 21 observa-se um aumento significativo dos níveis de nitrotirosina 

nas aortas dos animais hipertensos em relação aos animais controles (figura 21; 

P<0,05). Apenas o tratamento com nebivolol foi capaz de atenuar esses níveis 

(P<0,05). 

 

2.4 – Efeitos dos tratamentos com metoprolol e nebivolol sobre os níveis e 

atividade de MMP-2 vasculares na hipertensão 2R-1C 

Um zimograma representativo dos extratos das aortas é apresentado na 

figura 22, que mostra o peso molecular das três bandas de MMP-2 (75 kDa, 72 kDa, 

e 64 kDa). As aortas dos ratos 2R-1C mostram níveis aumentados das três formas 

de MMP-2 quando comparadas com os grupos controle (figura 22 A-E; P<0,05). Os 

tratamentos com metoprolol e com nebivolol não atenuaram o aumento induzido 

pela hipertensão na MMP-2 de 75 kDa, 72 kDa (figura 22 B e C; P>0,05). Porém, o 

tratamento com nebivolol atenuou o aumento na MMP-2 de 64 kDa e na MMP-2 total 

(figura 22 D e E; P<0,05).  

Para verificar se houve um aumento na atividade gelatinolítica das MMPs foi 

realizado ensaio de zimografia in situ, que é quantificado pelo aumento da 

intensidade de fluorescência verde na camada média e endotélio das aortas dos 

animais. O grupo hipertenso apresentou maior intensidade de fluorescência verde 

comparado aos grupos controle (figura 23 A e B; P<0,05). Apenas o tratamento com 

nebivolol resultou em menor atividade gelatinolítica (P<0,05).  
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Figura 21 – Efeito dos tratamentos nos níveis de nitrotirosina vasculares na 
hipertensão 2R-1C. Fotografias representativas (x400) da expressão de nitrotirosina 
em marrom na camada média e endotélio dos grupos experimentais (A). 
Representação gráfica da expressão de nitrotirosina, quantificada analisando a 
intensidade de marrom (B). Valores expressos como média± EPM (n=6-8/grupo). 
*P<0,05 para 2R-1C+veículo versus grupos controle. **P<0,05 para 2R-1C+Nebi 
versus 2R-1C+veículo. Teste estatístico: ANOVA de duas vias seguido de teste 
Tukey. 
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Para confirmar se o aumento da atividade encontrada devia-se a ação 

gelatinolítica da MMP-2, realizou-se a imunomarcação das amostras de aorta com 

anticorpo anti-MMP-2 e a sobreposição das imagens.  A quantificação dos níveis 

dessa enzima foi analisada pela intensidade de fluorescência vermelha emitida no 

ensaio. Os animais 2R-1C apresentaram maiores níveis de MMP-2 em comparação 

aos animais controle (figura 23 A e C; P<0,05), e apenas os animais hipertensos 

tratados com Nebivolol apresentaram níveis reduzidos de MMP-2 (P<0,05). 

 

2.5 – Efeitos de diferentes concentrações de metoprolol e nebivolol sobre a 

atividade da MMP-2 recombinante humana in vitro 

Tanto o Metoprolol quanto o Nebivolol não foram capazes de alterar a 

atividade da MMP-2 recombinante humana quando presentes nas concentrações de 

0,001 a 10 mmol/L (figura 24; P>0,05). A fenantrolina (FEN), conhecido inibidor de 

metaloproteinases, na concentração de 50 µmol/L inibiu completamente a atividade 

da enzima recombinante (P<0,05). 
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Figura 22 – Efeito dos tratamentos sobre os níveis de MMP-2 vasculares na 
hipertensão 2R-1C. Gel representativo de zimografia SDS-PAGE de extrato de aorta 
(A). Os pesos moleculares das bandas de MMP-2 (75 kDa, 72 kDa e 64 kDa) foram 
identificados após eletroforese em gel a 12% SDS-PAGE. Padrão interno. 
Representação gráfica dos valores para cada peso molecular da MMP-2 nos 
extratos de aorta (B-D) e somatório das três bandas de MMP-2 (E). Valores 
expressos como média± EPM. (n=10-12/grupo) *P<0,05 para 2R-1C+veículo versus 
os grupos controle. **P<0,05 para 2R-1C+Nebi versus 2R-1C+veículo. Teste 
estatístico: ANOVA de duas vias seguido de teste Tukey. 
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Figura 23 A- Efeito dos tratamentos na atividade gelatinolítica in situ e nos níveis de 
MMP-2 vasculares na hipertensão 2R-1C. Fotografias representativas de aortas 
(x400) incubadas com DQ gelatin e anticorpo anti-MMP-2. 
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Figura 23 B e C - Representação gráfica da atividade gelatinolítica in situ, em que a 
intensidade de fluorescência verde reflete a atividade enzimática via degradação da 
gelatina (fluoróforo) (n=6-8/grupo) (B). Representação gráfica dos níveis de MMP-2, 
avaliada como intensidade de fluorescência vermelha (n=6-8/grupo) (C). Valores 
expressos como média± EPM. *P<0,05 para 2R-1C+veículo versus grupos controle. 
**P<0,05 para 2R-1C+Nebi versus 2R-1C+veículo. Teste estatístico: ANOVA de 
duas vias seguido de teste Tukey. 
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Figura 24- Efeito de diferentes concentrações de metoprolol e nebivolol (0,001 a 10 
mmol/L) sobre a atividade da MMP-2 recombinante humana in vitro. Fenantrolina 
(FEN) foi utilizada na concentração de 50 µmol/L como controle positivo de inibição 
da MMP-2. Valores expressos como média ± EPM (n=4/grupo). *P<0,05 versus 
veículo. Teste estatístico: ANOVA de uma via seguido de teste Tukey. 
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DISCUSSÃO 

 

 No presente trabalho mostramos que o remodelamento vascular hipertrófico 

associado à hipertensão 2R-1C se estabelece nos estágios iniciais da hipertensão 

com, aumento da deposição de colágeno e elastina e proliferação celular na camada 

média das aortas. Essas alterações morfológicas foram acompanhados pelo 

aumento da atividade da NAD(P)H oxidase vascular, dos níveis de EROs e 

concomitante aumento dos níveis de MMP-2 e MMP-14 vascular, sem alteração dos 

níveis de TIMP-2, inibidor tecidual das enzimas. Além disso, o tratamento de animais 

hipertensos com os antagonistas do receptor β1-adrenérgico nebivolol e metoprolol 

produziu efeitos anti-hipertensivos equivalentes, enquanto apenas o tratamento com 

nebivolol reverteu as alterações vasculares estruturais, normalizou o aumento do 

estresse oxidativo, dos níveis de MMP-2 e da atividade gelatinolítica.  

Esse foi o primeiro estudo a avaliar as mudanças temporais no 

remodelamento vascular hipertrófico durante o estabelecimento da hipertensão 2R-

1C, com enfoque nas alterações da matriz extracelular, na proliferação celular, na 

atividade e nos níveis das proteases MMP-2 e MMP-14 e nos níveis de TIMP-2 e de 

EROs. Do mesmo modo esse trabalho avaliou pela primeira vez os efeitos do 

tratamento com nebivolol sobre a atividade das MMPs in vivo.  

Sabe-se que o aumento da pressão arterial leva ao estiramento arterial e 

estimula espessamento dos vasos para normalizar a tensão exercida na parede.  

Esse processo de remodelamento vascular envolve a participação de proteases 

extracelulares, que modificam a MEC e as interações célula-matriz, levando ao 

enrijecimento vascular (Galis e Khatri 2002; Lehoux, Lemarie et al. 2004; Lemarie, 

Tharaux et al. 2010).  
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Conforme descrito anteriormente, diversos estudos têm demonstrado que a 

rigidez arterial está associada a maiores taxas de morbidade e mortalidade nas 

doenças cardiovasculares como a hipertensão (Laurent, Boutouyrie et al. 2001; 

Laurent, Katsahian et al. 2003; Cunha 2004), embora as grandes artérias não 

contribuam para a resistência vascular periférica. Esse enrijecimento vascular, que 

permite às artérias resistir aos aumentos de pressão iniciais, resulta em vasos com 

reduzida capacidade para amortecer as alterações cíclicas da pressão arterial 

cronicamente. Os fragmentos de colágeno e elastina, que inicialmente reforçam a 

parede do vaso, com o tempo interrompem a organização MEC (Dao, Lemay et al. 

2001; Humphrey 2008; Lemarie, Tharaux et al. 2010). A MEC é composta 

principalmente de colágeno tipo I e III, elastina e proteoglicanos. Essas proteínas 

desempenhar um papel importante na manutenção da estrutura da embarcação 

proporcionando resistência à tração (colágeno) e elasticidade (elastina) (Dao, Lemay 

et al. 2001).  

Nesse estudo, encontramos um aumento da superfície de colágeno a partir da 

segunda semana de hipertensão, até o final do estudo. Observamos também o 

aumento da superfície de elastina, embora nesse caso só seja evidente a partir da  

quarta semana de hipertensão. Outras alterações morfológicas observadas na aorta 

de nossos animais foram aumento do número de células na camada média, 

resultando em aumento da AST e da razão M/L, o que ocorreu a partir da segunda 

semana de hipertensão e se manteve durante todas as outras semanas do estudo. 

Esses resultados são característicos do remodelamento hipertrófico de artérias de 

condutância (Duprez 2006). Esses resultados confirmam e complementam 

resultados anteriores, que mostram um aumento nesses parâmetros apenas em 
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uma fase crônica da hipertensão 2R-1C (Castro, Rizzi et al. 2009; Ceron, Castro et 

al. 2010; Cau, Guimaraes et al. 2011; Guimaraes, Rizzi et al. 2011) . 

Esse processo de remodelamento vascular observado pode resultar da 

interação de vários mecanismos. O papel das MMPs no remodelamento vascular 

tem sido extensivamente avaliado, e as gelatinases, MMP-2 e MMP-9, parecem ser 

as principais envolvidas em desordens vasculares (Intengan e Schiffrin 2001; Newby 

2006). As gelatinases clivam os principais constituintes da MEC, como o colágeno 

tipo IV, constituinte da lâmina basal, laminina e elastina. Como as células 

musculares lisas vasculares encontram-se ancoradas na MEC, mudanças na 

organização da estrutura fibrilar dessa matriz podem contribuir para o 

remodelamento da parede arterial (Lemarie, Tharaux et al. 2010).  

Nesse sentido, a proteólise dos componentes da matriz facilita o processo 

pró-fibrótico por liberar fatores biológicos ativos e matricinas que estimulam a síntese 

e deposição de mais matriz extracelular, promovendo proliferação e migração de 

células musculares lisas, e hipertrofia celular (Li, McTiernan et al. 2000; Intengan e 

Schiffrin 2001; Lehoux, Lemarie et al. 2004; Bouvet, Gilbert et al. 2005). Nosso 

estudo reforça essas observações, pois observamos que o aumento da atividade da 

MMP-2 ocorreu concomitante à proliferação celular e ao aumento da deposição de 

colágeno e elastina nos animais hipertensos. 

Estudos sugerem que as MMPs também podem exercer funções adicionais 

no remodelamento cardiovascular. Os produtos de degradação das proteínas da 

matriz pelas MMPs podem funcionar como quimioatrativos para células 

inflamatórias, como macrófagos, neutrófilos e linfócitos. As MMPs também podem 

ativar citocinas e fatores de crescimento tecidual, estão envolvidos na ativação de 

fibroblastos e a hipertrofia (Panek e Bader 2006).  
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Em modelos animais de hipertensão, as MMPs são reconhecidas como o 

participantes importantes do remodelamento vascular (Flamant, Placier et al. 2007; 

Watts, Rondelli et al. 2007). Dando suporte a essa idéia, nós encontramos nesse 

estudo um aumento na expressão vascular MMP-2 e MMP-14 nos animais 

hipertensos. De forma similar aos nossos resultados, o aumento da MMP-2 foi 

associado às alterações vasculares estruturais e funcionais na fase crônica do 

modelo 2R-1C (Castro, Rizzi et al. 2008; Castro, Rizzi et al. 2009), assim como em 

diferentes modelos animais de hipertensão (Bouvet, Gilbert et al. 2005; Watts, 

Rondelli et al. 2007). Níveis plasmáticos aumentados de MMP-2 também foram 

encontrados em pacientes hipertensos (Derosa, D'Angelo et al. 2006; Martinez, 

Lopes et al. 2006).  

No presente estudo, encontramos um aumento nos níveis de MMP-2 por 

imuno-histoquímica e imunofluorescência na fase inicial da hipertensão 2R-1C (2 

semanas), embora nossos zimogramas mostraram um aumento nos níveis de MMP-

2 apenas com 6 semanas de hipertensão. Do mesmo modo, encontramos aumento 

gelatinolítica vascular actividade nos primeiros estágios de hipertensão (2 semanas). 

Conforme descrito na introdução, as MMPs ativadas são capazes de auto-ativação, 

promovendo aumentos posteriores nos níveis de MMPs (Schulz 2007; Kandasamy, 

Chow et al. 2010). Assim, é possível que as MMPs estejam sendo ativadas no 

estágio inicial da hipertensão, embora os níveis de MMPs podem não aumentar 

tanto nas fases iniciais. Além disso, é amplamente descrito que o aumento 

progressivo dos níveis e da atividade das MMPs e pode levar a uma re-síntese 

protéica (Willis, Pierre-Paul et al. 2004; Newby 2006), justificando desse modo o 

acúmulo de elastina observado apenas cronicamente no presente estudo no modelo 

2R-1C de hipertensão.  
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Além dos níveis de MMP-2, foram analisados também os níveis de MMP-14 e 

TIMP-2 por imunohistoquímica no tecido. De acordo com o observado em um 

trabalho anterior que mostra uma umento de MMP-2 e MMP-14 na fase crônica da 

hipertensão renovascular (Ceron, Castro et al. 2010), nossos resultados mostraram 

um aumento de MMP-2 e MMP-14 na camada íntima e média da aorta. Porém 

observamos que estes níveis estão aumentados desde a segunda semana após a 

cirurgia até a décima semana de hipertensão. O aumento da MMP-14 tem sido 

associado com a promoção de migração e proliferação de células do músculo liso 

vascular (Filippov, Koenig et al. 2005).  

Conforme descrito anteriormente, as MMPs podem ser reguladas pela 

interação com seus inibidores endógenos (TIMPs). O TIMP-2 é um membro da 

família de TIMPs que têm sido caracterizado em vasos de animais hipertensos 

(Castoldi, di Gioia et al. 2007). Neste trabalho, não houve diferença nos níveis de 

TIMP-2 entre os animais sham e hipertensos.  

Embora os níveis de TIMP-2 não se alterem no decorrer da hipertensão, o 

aumento encontrado nos níveis de MMP-2 e MMP-14 ocasionaram, principalmente, 

na sexta e na décima semana de hipertensão um desequilíbrio nas razões MMP-

2:TIMP-2 e MMP-14:TMIP-2, e como os TIMPs são importantes inibidores das 

MMPs, é possível que esse desequilíbrio que tenha sido um dos responsáveis pelo 

aumento ainda mais evidente da atividade gelatinolítica in situ e no dos animais 

hipertensos nas últimas semanas do estudo.  Além disso, estudos sugerem que a 

MMP-14 pode se complexar com o TIMP-2 e esse complexo pode atuar como um 

participante importante da ativação da MMP-2 (Spinale 2007; Murphy e Nagase 

2008). Essa associação foi realizada inclusive na fase crônica de hipertensão do 

modelo 2R-1C. (Ceron, Castro et al. 2010). 
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Embora o aumento dos níveis da atividade da MMP-2 tenha sido relatado em 

diferentes modelos animais de hipertensão, e mesmo no modelo 2R-1C (Lehoux, 

Lemarie et al. 2004; Bouvet, Gilbert et al. 2005; Castro, Rizzi et al. 2008; Castro, 

Rizzi et al. 2009), nossos resultados mostram para a primeira vez que um aumento 

vascular MMP-2 e MMP-14, sem mudanças significativas na expressão de TIMP-2, 

nas fases iniciais da Hipertensão 2R-1C.  

Conforme descrito na introdução, as MMPs também podem ser ativadas pós-

traducionalmente por EROs (Okamoto, Akaike et al. 2001; Viappiani, Nicolescu et al. 

2009; Kandasamy, Chow et al. 2010). Estudos mostram que o estresse oxidativo 

também pode ativar fibroblastos, levando ao aumento da atividade das MMPs na 

matriz extracelular (Siwik, Pagano et al. 2001).  Somado a isso, células da 

musculatura lisa vascular incubadas com angiotensina II apresentam atividade da 

NAD(P)H oxidase aumentada, assim como uma elevação no RNAm para MMP-2 

(Luchtefeld, Grote et al. 2005).  Estes resultados são consistentes com a noção de 

que, na hipertensão arterial, espécies reativas de oxigénio estão envolvidas na 

remodelação vascular através da ativação de MMPs. 

Diante dessas evidências, avaliamos nesse estudo os níveis de estresse 

oxidativo. EROs têm demonstrado um papel importante no processo de 

remodelação associada a fase crônica da hipertensão 2R-1C (Oliveira-Sales, 

Dugaich et al. 2008; Castro, Rizzi et al. 2009; Ceron, Castro et al. 2010). Nossos 

resultados mostram um aumento da atividade da NAD(P)H oxidase vascular nesses 

animais desde a segunda semana de hipertensão 2R-1C até a última semana do 

estudo. Esse resultado foi associado com uma maior produção do ânion superóxido 

in situ observada pelo método de DHE. Esses resultados confirmam e 

complementam trabalhos anteriores que mostram aumento da atividade da NAD(P)H 
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oxidase cronicamente nesse modelo de hipertensão (Ceron, Castro et al. 2010; 

Montenegro, Amaral et al. 2011). 

Adicionalmente, os níveis plasmáticos de MDA foram aumentados nos 

animais hipertensos, mas apenas na sexta e na décima semana de hipertensão. 

Esse fato pode ser explicado pela falta de especificidade da técnica de TBARS. O 

TBA reage com uma grande variedade de compostos, como açúcares, aminoácidos, 

uma variedade de aldeídos e bilirrubina, produzindo interferência nos ensaios 

colorimétricos e medições fluorimétricas do MDA (Knight, Pieper et al. 1988; 

Valenzuela 1991). Nossos resultados são consistentes com trabalhos anteriores que 

mostram um aumento de EROs em estágio crônico de hipertensão renovascular 

(Oliveira-Sales, Dugaich et al. 2008; Salguero, Akin et al. 2008; Castro, Rizzi et al. 

2009; Campos, Oliveira-Sales et al. 2010). 

Estudos anteriores mostraram que a MMP-2 é ativado por EROs (Luchtefeld, 

Grote et al. 2005; Kandasamy, Chow et al. 2010). Nesse sentido, nossos resultados 

reforçam a idéia de que o aumento na atividade da NAD(P)H oxidase e níveis de 

EROs nas semanas iniciais da hipertensão possam levar ao aumento da atividade 

gelatinolítica das MMPs observado no mesmo período. Somando-se a esses dados, 

encontramos correlações significativas entre os parâmetros histológicos e 

bioquímicos, conforme detalhado anteriormente na Tabela 1. Essas análises 

incluíram medições realizadas de diferentes tempos de hipertensão, e algumas 

medidas que refletem hipertrofia vascular correlacionada com os níveis de MMP-2, 

estresse oxidativo e atividade gelatinolítica. É relevante notar que, enquanto 

algumas medidas não se correlacionaram com outras, a maiorias das medidas 

apresentam resultados significativos, ou, pelo menos, tendiam a correlacionar. Essa 

análise de correlação dá um maior suporte à idéia de que o aumento do estresse 
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oxidativo pode ativar as MMPs, que promovem o remodelamento vascular 

observado na hipertensão 2R-1C, nesse trabalho. 

Sabe-se que a hipertensão 2R-1C é caracterizada por ativação do sistema 

renina-angiotensina (SRA). Descrevendo o SRA de modo simplificado, a renina, 

produzida após queda na perfusão renal, converte a o angiotensinogênio em 

angiotensina I. A angiotensina I é convertida em angiotensina II pela enzima 

conversora de angiotensina (ECA), e exerce seus efeitos vasoconstritores e de 

proliferação celular. Diversos trabalhos mostram que há um aumento da atividade da 

ECA plasmática e tecidual no modelo 2R-1C de hipertensão que contribuem para a 

manutenção da hipertensão por longos períodos. (Martinez-Maldonado 1991; Sharifi, 

Akbarloo et al. 2003; Ceroni, Moreira et al. 2010). De acordo com esses resultados, 

nós encontramos uma aumento da pressão arterial nos animais hipertensos, que foi 

acompanhado da elevação da atividade da ECA no plasma dos animais 2R-1C. No 

entanto, a atividade da ECA não foi diferente entre animais hipertensos e controles 

na décima semana de hipertensão. Esses redultados sugerem uma maior 

participação do sistema renina-angiotensina na fase inicial da hipertensão 2R-1C. 

Todavia não se pode descartar a participação do sistema renina angiotensina 

tecidual, que não foi avaliado nesse estudo, no desenvolvimento e manutenção da 

hipertensão 2R-1C.  

O SRA tecidual é caracterizado pela presença de todos os componentes do 

SRA circulante (renina, angiotensinogênio, ECA, angiotensina I, angiotensina II, e 

receptores de angiotensina), e sua existência tem sido demonstrada no tecido 

cardíaco, nos rins, nos vasos sanguíneos, no tecido adiposo, entre outros. Nos 

vasos sanguíneos, a presença de ECA, de angiotensina I e de angiotensina II tem 

sido amplamente descrita, mas ainda não se sabe se a renina é produzida 
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localmente ou se é absorvida a partir da circulação (Nguyen Dinh Cat e Touyz 2011). 

O papel exato do SRA circulante versus o SRA vascular na manutenção da pressão 

sanguínea não está totalmente elucidado. Alguns estudos sugerem que o SRA 

vascular participa da manutenção da hipertensão 2R-1C em sua fase crônica, 

enquanto outros sugerem que apenas o SRA circulante é importante nessa 

manutenção (Okamura, Miyazaki et al. 1986; Samani, Brammar et al. 1991). Nesse 

modelo de hipertensão, foi demonstrado o aumento da atividade da ECA na aorta e 

nas artérias mesentéricas (Okamura, Miyazaki et al. 1986). Além disso, níveis 

aumentados de angiotensina II e aumento da atividade da ECA foram observados no 

tecido renal na fase aguda e crônica da hipertensão 2R-1C (Morishita, Higaki et al. 

1991; Michel, Grima et al. 1994; Navar, Harrison-Bernard et al. 1999; Sadjadi, 

Puttaparthi et al. 2002; Bivol, Berge et al. 2007).  

No intuito de validar experimentalmente essa idéia de que EROs podem ativar 

MMPs, encontramos aumento vascular de EROs na camada média da aorta de 

animais normotensos incubados com angiotensina II. Esse aumento foi associado 

com aumento da atividade gelatinolítica, e ambos foram inibidos por incubação 

prévia com apocinina, um inibidor da NAD(P)H oxidase.  

Frente a todas essas observações, nossos resultados sugerem que o 

aumento inicial do estresse oxidativo ativa as MMPs, essas enzimas ativadas são 

capazes de auto-ativação, promovendo aumentos posteriores nos níveis de MMPs, 

podendo levar a uma re-síntese protéica, resultando no acúmulo de colágeno e de 

elastina observado cronicamente nesse modelo de hipertensão. 

Após essa análise das alterações vasculares hipertróficas que ocorrem no 

modelo 2R-1C de hipertensão, iniciamos o tratamento de animais hipertensos com 

os antagonistas do receptor β1 adrenérgico metoprolol e nebivolol.  
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Sabe-se que a produção de renina, importante para o desenvolvimento da 

hipertensão 2R-1C, acontece em parte via receptores β1-adrenérgicos. Trabalhos 

demonstram que os níveis plasmáticos de renina estão aumentados até a quarta 

semana após a indução desse modelo de hipertensão. Já as ações exercidas pela 

angiotensina II continuam elevadas até a oitava semana, contribuindo para a 

manutenção do quadro hipertensivo (Martinez-Maldonado 1991). Dados do nosso 

laboratório mostram que a atividade da renina plasmática dos animais 2R-1C 

encontra-se igual a dos animais controles na sexta semana de hipertensão (Martins-

Oliveira, Castro et al. 2012). Como o metoprolol e o nebivolol são antagonistas dos 

receptores β1, iniciamos o tratamento dos animais na sexta semana de hipertensão. 

A escolha da sexta semana também foi baseada nos resultados obtidos durante a 

avaliação temporal dos animais 2R-1C, pois, após esse período, os aumentos nos 

níveis de MMPs, de EROs e o remodelamento vascular encontram-se consolidados. 

Inúmeros trabalhos têm mostrado que o tratamento com nebivolol 

(antagonista do receptor β1 de terceira geração) tem sido associado à redução de 

estresse oxidativo em condições de alterações cardiovasculares e apresenta outros 

efeitos benéficos em comparação ao tratamento com metoprolol (antagonista do 

receptor β1 de segunda geração) (Cosentino, Bonetti et al. 2002; Guerrero, Voces et 

al. 2003; Sorrentino, Doerries et al. 2011).  

Nesse trabalho, o tratamento dos animais 2R-1C com nebivolol produziu 

efeito anti-hipertensivo significativo. Essa redução foi associada à normalização da 

morfologia da parede aórtica. De forma similar aos nossos resultados, o tratamento 

com nebivolol melhorou o remodelamento cardíaco em modelo de infarto do 

miocárdio (Sorrentino, Doerries et al. 2011), em animais espontaneamente 

hipertensos (SHR) (Guerrero, Voces et al. 2003). Do mesmo modo, pacientes com 
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rigidez arterial mostram uma melhora após o tratamento com o medicamento 

(McEniery, Schmitt et al. 2004; Kampus, Serg et al. 2011; Soanker, Naidu et al. 

2012).  

Outro parâmetro avaliado nesse estudo foi o estresse oxidativo. Como citado 

na introdução, EROs são um dos fatores responsáveis pela ativação das MMPs 

(Visse e Nagase 2003; Viappiani, Nicolescu et al. 2009; Kandasamy, Chow et al. 

2010). Nesse sentido, observamos um aumento da atividade da NAD(P)H oxidase 

vascular nesses animais, assim como nos níveis de EROs e MMP-2 na camada 

média da aorta dos animais hipertensos.  

Trabalhos anteriores demonstraram que o nebivolol pode diminuir o estresse 

oxidativo vascular em modelo experimental de hipertensão induzida por angiotensina 

II, pela normalização da expressão das subunidades da Nox1, Nox2, p22phox, 

p47phox e p67phox (Oelze, Daiber et al. 2006) da NAD(P)H oxidase, reduzindo a 

atividade da enzima. Nossos resultados confirmam esse estudo, pois o tratamento 

com nebivolol diminuiu a atividade da NAD(P)H oxidase, resultando em menores 

níveis de EROs in situ, observada pelo método de DHE. No entanto, não realizamos 

a análise da expressão das subunidades da enzima.  

Do mesmo modo, em modelo animal de infarto do miocárdio, o tratamento 

com nebivolol inibiu a atividade da NAD(P)H oxidase e níveis de estresse oxidativo 

no miocárdio (Oelze, Daiber et al. 2006; Sorrentino, Doerries et al. 2011). Também 

observamos menores níveis de nitrotirosina in situ e menores níveis plasmáticos de 

MDA encontrados nos animais hipertensos tratados com nebivolol em relação aos 

animais hipertensos. A formação de 3-nitrotirosina e a de MDA são consideradas 

marcadores de dano nitrosativo mediado por peroxinitrito (Beckman e Koppenol 

1996; Griendling e FitzGerald 2003).  
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Além disso, trabalhos mostram que o nebivolol foi capaz de atenuar o 

remodelamento cardíaco em diferentes desordens cardiovasculares. Essas ações 

adicionais parecem não acontecer com antagonistas de receptores β1 de segunda 

geração, como o metoprolol (de Groot, Mathy et al. 2004; Oelze, Daiber et al. 2006; 

Sorrentino, Doerries et al. 2011).  

Essa diminuição dos níveis de EROs nos animais hipertensos tratados com 

nebivolol foi acompanhada da redução dos níveis e da atividade da MMP-2 

observados na hipertensão 2R-1C. A redução de MMP-2 e MMP-9 após o 

tratamento com nebivolol também foi observada em trabalho com cultura de células 

endoteliais que receberam estímulo oxidante (Garbin, Fratta Pasini et al. 2008). 

Entretanto, esse foi o primeiro trabalho que avaliou in vivo os efeitos do tratamento 

com nebivolol sobre a atividade das MMPs.  Esses resultados confirmam resultados 

anteriores, em que drogas com atividade antioxidante preveniram o aumento de 

MMP-2, bem como o remodelamento vascular hipertrófico nesse modelo de 

hipertensão renovascular (Castro, Rizzi et al. 2009; Ceron, Castro et al. 2010). No 

entanto, quando incubamos a MMP-2 recombinante com diferentes concentrações 

de nebivolol não encontramos alteração da atividade da enzima. Isso sugere que a 

inibição da atividade da enzima nos animais hipertensos tratados com nebivolol 

possa ser um efeito indireto da droga, provavelmete devido sua ação antioxidante, 

diminuindo a ativação das MMPs durante a hipertensão.  

Acreditamos que os efeitos benéficos do nebivolol no tratamento dos animais 

hipertensos 2R-1C ocorreram de modo independe do efeito anti-hipertensivo 

produzido pela droga, pois quando os animais hipertensos foram tratados com 

metoprolol, também foi observado efeito anti-hipertensivo significativo e com a 

mesma magnitude do efeito produzido pelo nebivolol, mas a queda na pressão pelo 
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tratamento com metoprolol não resultou em melhora do remodelamento vascular. De 

forma similar aos nossos achados o tratamento de pacientes com hipertensão 

essencial com nebivolol e metoprolol reduziu a pressão arterial de modo 

semelhante, mas apenas nebivolol tem efeito favorável sobre o stress oxidativo 

(Serg, Kampus et al. 2012). Do mesmo modo, trabalhos anteriores mostram que o 

tratamento de hipertensos com antagonistas de segunda geração como o metoprolol 

e atenolol apresentam resultados inferiores ao tratamento de hipertensos com 

antagonistas de terceira geração como o nebivolol (Nodari, Metra et al. 2003; 

Kampus, Serg et al. 2011; Shirai, Song et al. 2011; Soanker, Naidu et al. 2012).   

Além disso, é amplamente descrito na literatura que o nebivolol apresenta 

propriedades vasodilatadoras devido à capacidade de aumentar a biodisponibilidade 

de óxido nítrico (NO). Conforme citado na introdução, os mecanismos envolvidos 

nessa ação vasodilatadora parecem não relacionados ao bloqueio do receptor β1, e 

sim a um efeito agonista dos receptores β2, β3, receptor de estrógeno ou 

antagonismo dos receptores  α1-adrenérgicos (Broeders, Doevendans et al. 2000; de 

Groot, Mathy et al. 2003; Dessy, Moniotte et al. 2004; Garban, Buga et al. 2004; 

Georgescu, Pluteanu et al. 2005; Balligand 2009; Tran Quang, Rozec et al. 2009). 

Enquanto o metoprolol é um bloqueador adrenérgico de segunda geração, sendo um 

antagonista β1-seletivo, sem ações vasodilatadoras adicionais (Remme 2010).  

Em relação ao nosso estudo, observamos que o metoprolol não foi capaz de 

atenuar o remodelamento vascular hipertrófico, nem os aumentos na atividade da 

NAD(P)H oxidase vascular e a consequente produção de EROs e níveis de 

nitrotirosina in situ. Também não foi observada diferença significativa nos níveis de 

MMP-2 e na atividade da gelatinolítica em comparação com animais hipertensos que 

receberam apenas o veículo da droga. De forma similar aos nossos achados, 
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trabalhos anteriores mostram que o metoprolol não foi capaz de atenuar o 

remodelamento cardiovascular (Cimmino, Ibanez et al. 2011; Kampus, Serg et al. 

2011; Sorrentino, Doerries et al. 2011), o estresse oxidativo, a atividade da NAD(P)H 

oxidase vascular (de Groot, Mathy et al. 2004; Sorrentino, Doerries et al. 2011), ou 

os níveis de MMP-2 (Zhao, Qu et al. 2007; Cimmino, Ibanez et al. 2011) em 

diferentes modelos animais de desordens cardiovasculares.  

É preciso destacar algumas das limitações importantes do nosso estudo: i) 

utilizamos apenas o modelo 2R-1C de hipertensão, que não reflete totalmente as 

alterações cardiovasculares encontradas na hipertensão essencial em humanos; ii) 

como avaliamos alterações vasculares causadas pela alteração na pressão arterial, 

experimentos em vasos de resistência complementariam nossos achados; iii) o 

tratamento com metoprolol não apresentou resultados significativos nas alterações 

vasculares causadas pela hipertensão, porém uma tendência de redução dessas 

alterações foi observada em alguns resultados. Talvez doses maiores de metoprolol, 

pudessem produzir efeitos significativos, mas deve-se considerar que uma dose 

maior poderia levar a uma queda mais pronunciada ou até normalização da pressão 

arterial, e desse modo perderíamos o efeito comparativo de queda de pressão entre 

as duas drogas. Além disso, pode ser que, se o tempo de tratamento com as drogas 

fosse superior às quatro semanas realizadas nesse estudo, o metoprolol 

conseguisse apresentar efeitos significativos de melhora das alterações vasculares. 

No entanto, essas limitações não invalidam o fato de que, nas condições em que foi 

realizado o estudo, o nebivolol apresentou efeito benéfico superior ao metoprolol.  

Sendo assim, os resultados negativos obtidos nesse estudo com o tratamento 

de animais hipertensos com metoprolol sugerem que o antagonismo do receptor β1-

adrenérgico ou a redução da pressão arterial não sejam os principais fatores 
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envolvidos na melhora encontrada após o tratamento dos animais hipertensos com 

nebivolol. Os efeitos benéficos observados no remodelamento vascular hipertrófico 

de animais 2R-1C parecem resultar dos efeitos adicionais de redução de estresse 

oxidativo e redução de níveis e atividade de MMPs desse antagonista do receptor 

β1-adrenérgico de terceira geração. 
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CONCLUSÃO 

 

Assim, estes resultados sugerem que o remodelamento vascular hipertrófico 

da hipertensão 2R-1C é um processo precoce, associado a aumento de proliferação 

celular, de deposição MEC, de estresse oxidativo e de ativação de MMPs na 

camada média da aorta. Associado a isso, estudo comparativo dos dois 

antagonistas do receptor β1-adrenérgico sugere que o antagonista de terceira 

geração possua efeitos antioxidantes, diminua a atividade das MMPs e melhore o 

remodelamento vascular hipertrófico nesse modelo de hipertensão, o que não foi 

observado no tratamento com o antagonista de segunda geração. Desse modo, os 

efeitos adicionais do nebivolol podem contribuir de forma importante para proteção 

cardiovascular na hipertensão.  
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