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“Não entendo. Isso é tão vasto que 

ultrapassa qualquer entender. Entender 

é sempre limitado. Mas não entender 

pode não ter fronteiras. Sinto que sou 

muito mais completa quando não 

entendo. Não entender, do modo como 

falo, é um dom. Não entender, mas não 

como um simples de espírito. O bom é 

ser inteligente e não entender. É uma 

benção estranha, como ter loucura sem 

ser doida. É um desinteresse manso, é 

uma doçura de burrice. Só que de vez 

em quando vem a inquietação: quero 

entender um pouco. Não demais: mas 

pelo menos entender que não entendo”. 

 

Clarice Lispector 

 



RESUMO 
 

RODRIGUES, S. F. Interação anlodipina/diclofenaco sobre o comportamento 
leucocitário em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e ratos Wistar 
normotensos. 2008. 182 f. Tese (Doutorado em Farmacologia) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 

Anlodipina, fármaco anti-hipertensivo, e diclofenaco, fármaco antiinflamatório, podem 

ocasionalmente ser combinados principalmente em idosos. Investigamos se 

anlodipina interfere com o efeito antimigratório do diclofenaco tanto na hipertensão 

como na normotensão. Para isto, ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e ratos 

Wistar foram tratados com diclofenaco (1 mg/kg/dia, 15 dias) ou anlodipina (10 

mg/kg/dia, 15 dias) administrados isoladamente ou combinados ou ainda com 

hidralazina nas doses de ~ 3,5 mg/kg/dia e ~ 14 mg/kg/dia e anlodipina 3 mg/kg/dia, 

durante 15 dias, para verificar o efeito da redução da pressão arterial (PA) sobre a 

migração leucocitária. Rolamento, aderência e migração leucocitários foram 

estudados por microscopia intravital. A PA de SHR (183,1±4,4) não foi alterada após 

administração de diclofenaco (180,0±2,3), anlodipina 3 mg/kg (172,1±8,7) e 

hidralazina ~ 3,5 mg/kg ( 192,2±2,3) e foi reduzida após tratamento com hidralazina 

~ 14 mg/kg (153,2±4,6) ou anlodipina 10 mg/kg combinada (163,4±5,1) ou não 

(156,3±4,3) com diclofenaco. Nenhum tratamento exceto hidralazina ~ 14 mg/kg 

(112,8±2,6) reduziu a PA de ratos Wistar (123,3±2,4). O tratamento de SHR com 

diclofenaco ou anlodipina 10 mg/kg reduziu aderência e migração leucocitárias e a 

expressão da molécula de aderência intercelular-1 (ICAM-1). Somente o tratamento 

com diclofenaco reduziu rolamento leucocitário. O efeito do diclofenaco sobre a 

aderência e migração leucocitárias foi reduzido após combinação com anlodipina 10 

mg/kg em SHR. O anti-hipertensivo prejudicou a redução da expressão de ICAM-1 

causada pelo antiinflamatório. Em ratos Wistar tanto diclofenaco quanto anlodipina 

10 mg/kg reduziram migração leucocitária, somente o diclofenaco reduziu aderência. 

Nenhum tratamento reduziu o rolamento de leucócitos. As expressões de ICAM-1 e 

da molécula de aderência celular endotelial-plaquetária-1 (PECAM-1) foram 

reduzidas pela anlodipina 10 mg/kg em ratos Wistar. Esse tratamento reduziu o 

efeito do diclofenaco sobre a aderência e migração leucocitárias em ratos Wistar. 

Hidralazina ~ 14 mg/kg reduziu aderência e migração leucocitárias em SHR por 

reduzir a expressão de ICAM-1. Em ratos Wistar hidralazina ~ 14 mg/kg reduziu 

 



migração leucocitária possivelmente por reduzir a expressão de P-selectina. 

Anlodipina em dose que não reduz a PA de SHR não reduz aderência e migração 

leucocitárias. Ao contrário, hidralazina em dose que não reduz a PA diminui 

aderência e migração leucocitárias em SHR, mas não em ratos Wistar. Nenhum 

tratamento aumentou a taxa de atrito venular ou modificou o diâmetro venular, 

número de leucócitos circulantes ou expressão de CD18. As concentrações 

plasmáticas de diclofenaco e anlodipina 10 mg/kg administradas isoladamente ou 

combinadas foram semelhantes. Concluímos que anlodipina reduz migração 

leucocitária em SHR e ratos Wistar por reduzir a expressão de ICAM-1 em células 

endoteliais venulares. A redução da migração leucocitária em ratos Wistar pode 

decorrer da redução da expressão de PECAM-1 em células endoteliais. A redução 

da PA causada pela anlodipina em SHR parece contribuir para a redução da 

migração leucocitária. Hidralazina reduz migração leucocitária em SHR 

independentemente de seu efeito reduzindo a PA. Anlodipina reduz o efeito do 

diclofenaco sobre a migração leucocitária em SHR por interferir na redução de 

ICAM-1. Não foi observada interação farmacocinética ou sobre as outras moléculas 

de aderência testadas. 

 

Palavras-chave: SHR. Ratos Wistar. Anlodipina. Diclofenaco. Interação leucócito-

endotélio. ICAM-1. 

 



ABSTRACT 
 

RODRIGUES, S. F. Amlodipine and diclofenac interaction on leukocyte 
behavior in spontaneously hypertensive rats (SHR) and normotensive Wistar 
rats. 2008. 182 p. Doctoral thesis (Pharmacology) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 

Amlodipine, an antihypertensive drug, and diclofenac, an antiinflammatory drug, may 

generally be combined mainly in the elderly. We aim thus to determine if amlodipine 

interferes with the antimigratory effect of diclofenac either in hypertension or 

normotension condition. For this, male spontaneously hypertensive rats (SHR) and 

Wistar rats were treated with either diclofenac (1 mg/kg/day, 15days) or amlodipine 

(10 mg/kg/day, 15days) alone or combined. To verify the effect of the blood pressure 

(BP) reduction on the leukocyte migration SHR and control Wistar rats were treated 

with hydralazine at ~ 3.5 mg/kg/day and ~ 14 mg/kg/day (for 15days) and amlodipine 

3 mg/kg/day (for 15days). Leukocyte rolling, adherence and migration were studied 

by intravital microscopy. Diclofenac (180.0±2.3), amlodipine 3 mg/kg (172.1±8.7) and 

hydralazine ~ 3.5 mg/kg ( 192.2±2.3) did not change. Hydralazine ~ 14 mg/kg 

(153.2±4.6) and amlodipine 10 mg/kg combined (163.4±5.1) or not (156.3±4.3) with 

diclofenac reduced the BP (mmHg) levels in SHR (183.1±4.4). No treatment except 

hydralazine ~ 14 mg/kg (112.8±2.6) reduced the BP levels in Wistar rats (123.3±2.4). 

In SHR, diclofenac and amlodipine 10 mg/kg reduced leukocyte adherence, migration 

and intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) expression whereas only diclofenac 

reduced rolling leukocytes as well. Combined with amlodipine 10 mg/kg the 

diclofenac effect on the leukocyte adherence and migration was reduced in SHR 

possibly by impairing the reduction of the ICAM-1 expression. In Wistar rats 

diclofenac and amlodipine 10 mg/kg reduced leukocyte migration, only diclofenac 

reduced adherence. No treatment reduced rolling leukocytes. Reduction of ICAM-1 

and platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1) expressions were 

observed in amlodipine (10 mg/kg) treated-Wistar rats. This treatment abrogated the 

diclofenac effect on the leukocyte adherence and migration in Wistar rats. Similar to 

amlodipine 10 mg/kg hydralazine ~ 14 mg/kg reduced leukocyte adherence and 

migration in SHR by reducing ICAM-1 expression. In Wistar rats hydralazine ~ 14 

mg/kg reduced leukocyte migration possibly by reducing P-selectin expression. 

Amlodipine at a dose that did not reduce the BP levels in SHR was not able to 

 



reduce leukocyte adherence and migration. On the contrary, low dose of hydralazine 

reduced leukocyte adherence and migration in SHR but not in Wistar rats. Neither 

treatment tested increased the venular shear rate or modified the venular diameters, 

number of circulating leukocytes or CD18 expression. No difference could be found in 

plasma concentrations of diclofenac and amlodipine 10 mg/kg given alone or in 

association. In conclusion, amlodipine reduces leukocyte migration in both SHR and 

Wistar rats by reducing venular endothelial cell ICAM-1 expression. Reduction on the 

endothelial PECAM-1 expression also contributes to the antimigratory effect of 

amlodipine in Wistar rats. Reduction of the BP levels seems to contribute to reduction 

of the leukocyte migration caused by amlodipine in SHR. On the contrary, reduction 

of the leukocyte migration caused by hydralazine in SHR was not depedent on the 

BP reduction. Amlodipine reduces the effect of diclofenac on the leukocyte migration 

by impairing the reduction of the ICAM-1 expression in SHR. A pharmacokinetic 

interaction as well as an effect on the other adhesion molecules tested could be 

discarded. 

 

Key words: SHR. Wistar rats. Amlodipine. Diclofenac. Leukocyte-endothelial 

interaction. ICAM-1. 
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INTRODUÇÃO 

 



1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Hipertensão Arterial 

 

A hipertensão arterial (HA) é uma doença de origem multifatorial 

caracterizada por pressão sistólica igual ou superior a 140 mmHg e pressão 

diastólica igual ou superior a 90 mmHg. A HA acarreta elevado custo médico-social 

principalmente por participar da gênese ou desenvolvimento de doenças 

cerebrovascular e coronária, da insuficiência cardíaca e da insuficiência renal 

crônica, sendo a principal causa de morte e incapacidade entre adultos 

(PICKERING, 1995). 

Vários mecanismos controlam a pressão arterial (PA), sendo sua regulação 

aguda feita pelos pressorreceptores, receptores cardiopulmonares e 

quimiorreceptores, os quais ativam vias neuro-humorais de controle que modulam a 

atividade do sistema nervoso simpático. O controle em longo prazo da PA é 

realizado pelos rins e líquidos corporais (GUYTON et al., 1972). 

Na fase crônica da HA observa-se aumento da resistência periférica com 

débito cardíaco normal. O controle da resistência periférica total é um fator 

importante na regulação da PA. A resistência periférica é controlada principalmente 

pelo tônus vascular e depende da viscosidade do sangue, velocidade do fluxo, 

comprimento do vaso e da relação parede/luz, sendo gerada por arteríolas de calibre 

inferior a 500 µm. O calibre desses vasos é controlado por hormônios ou autacóides 

específicos, e esta atividade representa o tônus basal. O tônus basal pode ser 

modulado pelo sistema nervoso simpático, catecolaminas circulantes, metabólitos 

locais (O2, CO2), hiperosmolaridade e agentes vasoativos (KRIEGER e MICHELINI, 

1992). Alguns desses agentes atuam de maneira endócrina e neuroendócrina como 

a angiotensina II (Ang II), a vasopressina e as catecolaminas circulantes. 

Na HA são observadas modificações funcionais e estruturais nos vasos 

sangüíneos. Segundo alguns autores as modificações estruturais seriam 

responsáveis pelo aumento do tônus basal (FOLKOW, 1990). As principais 

modificações estruturais ocorridas durante a HA são hipertrofia da camada média 

muscular e hiperplasia, que causam espessamento da parede vascular com redução 
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do raio interno e remodelamento dos elementos teciduais presentes no vaso, que 

também reduz a relação parede/luz (HEAGERTY et al., 1993; MULVANY, 1993). Na 

hipertensão secundária, a hipertrofia é uma adaptação à alta carga pressórica, 

porém na hipertensão primária há indícios de que o desenvolvimento das 

modificações estruturais acompanha o desenvolvimento da hipertensão (KORNER et 

al., 1989). Somente as modificações estruturais não explicam a diferença na 

resposta aos agentes vasopressores nos modelos de hipertensão experimental. 

Vasos sangüíneos de animais hipertensos apresentam maior reatividade aos 

agentes pressores que vasos de animais normotensos, o que depende do modelo 

estudado e do agente pressor utilizado (BOHR, 1974; BOHR e WEBB, 1984). Este 

aumento de reatividade é associado à maior sensibilidade do músculo liso vascular 

aos agentes vasoconstritores, sendo que em estados crônicos de HA as 

modificações estruturais intensificam a reatividade (BERECEK et al., 1980; 

LONGHURST et al., 1988). Além disso, a disfunção do endotélio vascular, 

observada em doenças como HA, aterosclerose e hiperlipidemia, pode contribuir 

para o aumento da responsividade a agentes vasoconstritores, bem como para a 

redução da resposta a agentes vasodilatadores. 

O endotélio tem importante papel na homeostase vascular, participando da 

modulação da resposta inflamatória, regulando o tônus vasomotor, o crescimento e 

proliferação vasculares e modulando a coagulação sangüínea. Rees et al. (1989) 

demonstraram que a infusão do inibidor da síntese de óxido nítrico (NO), NG-

monometil L-arginina (L-NMMA), na artéria carótida direita de coelhos, causa 

aumento da PA média de modo dose-dependente, inibição da ação hipotensora da 

acetilcolina (ACh) e bloqueio da liberação de NO induzida pela ACh, o que levou à 

proposta da participação do fator relaxante derivado do endotélio-NO (EDRF-NO) na 

regulação da PA. Experimentos realizados em vários leitos vasculares 

demonstraram que a infusão de L-NMMA induz aumento da PA de forma dose-

dependente e vasoconstrição regional, efeitos estes revertidos pela administração 

de L-arginina (GARDINER et al., 1990). 

Em modelos de hipertensão induzida experimentalmente como a 

desoxicorticosterona acetato-sal (DOCA-sal), renovascular e coartação da aorta, a 

resposta vasodilatadora dependente do endotélio testada com o uso de ACh e 

ionóforo de cálcio A23187 está diminuída, mas é corrigida após normalização da PA. 
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Ao contrário, a resposta vasodilatadora independente do endotélio testada com o 

uso de nitroprussiato de sódio (NPS), não está alterada, demonstrando que a 

responsividade do músculo liso a agentes vasodilatadores está normal (LOCKETTE 

et al., 1986; CARVALHO et al., 1987). 

Semelhante ao observado em modelos de hipertensão induzida, na 

hipertensão espontânea foi observado prejuízo da vasodilatação dependente do 

endotélio em anéis de aorta (CARVALHO et al.,1987) e em artéria femoral de ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR) (KONISHI e SU, 1983), em artéria mesentérica 

de SHR (CARVALHO et al.,1987; WATT e THURSTON, 1989) e de SHR “stroke 

prone” (SHRSP) (TESFAMARIAM e HALPERN, 1988) e em anéis de aorta de ratos 

hipertensos genéticos New Zealand (WINQUIST et al., 1984), quando comparados a 

ratos controle normotensos. Enquanto isso, a resposta vasodilatadora ao NPS 

nesses modelos de HA elevada manteve-se normal. Em anéis de aortas de ratos 

hipertensos Dahl-sal-sensíveis, há uma redução do relaxamento vascular 

dependente do endotélio e um aumento da responsividade à noradrenalina (NA) e 

serotonina (também conhecida como 5-HT, 5- hidroxitriptamina), sendo que nesses 

anéis a resposta ao NPS está normal (LUSCHER et al., 1987). 

Em pacientes com HA essencial foi verificada redução na resposta 

vasodilatadora à ACh na artéria braquial em comparação aos pacientes 

normotensos, enquanto a resposta ao NPS não apresentou alterações (LINDER et 

al., 1990). Outro estudo realizado em pacientes com HA essencial, hipertensão por 

hiperaldosteronismo primário e hipertensão renovascular demonstrou que a 

vasodilatação à ACh na artéria braquial está consideravelmente reduzida nas três 

formas de HA, enquanto que a vasodilatação induzida pelo NPS é similar à de 

pacientes normotensos (TADDEI et al., 1993). A infusão de L-NMMA na artéria 

braquial de pacientes hipertensos elevou significantemente a resistência vascular 

basal comparada à do controle (PANZA et al., 1993). Esses estudos demonstram 

que, igualmente ao observado na hipertensão experimental, o paciente hipertenso 

também apresenta disfunção endotelial, constituindo-se num fator que amplifica a 

hipertensão e predispõe a doenças como aterosclerose. 

Alguns estudos demonstram que certas alterações do endotélio que 

acarretam, por exemplo, a redução da vasodilatação à ACh tanto em SHR como em 

pacientes com HA essencial, podem ser decorrentes da maior disponibilidade de 
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prostaglandinas (PGs) vasoconstritoras, visto que essa menor vasodilatação foi 

revertida por inibidores da ciclooxigenase (COX) (TADDEI et al., 1993; WATT e 

THURSTON, 1989). Além disso, em artérias de SHR, a ACh em altas concentrações 

induz contração, a qual foi bloqueada por inibidores da COX (LUSCHER e 

VANHOUTTE, 1986; NIGRO et al., 1997), demonstrando ser causada por 

prostanóides vasoconstritores derivados do endotélio. O principal prostanóide 

envolvido nessa resposta é a prostaglandina H2 (PGH2), uma vez que pode ser 

inibida por antagonistas de receptores de PGH2 e tromboxano A2 (TXA2), mas não 

por inibidores da tromboxano (TX) sintetase (KATO et al., 1990; GE et al., 1995; 

RAPOPORT e WILLIAMS, 1996). Outros autores observaram aumento da expressão 

de prostagladina H1 (PGH1) sintase, e da liberação de PGH2 (GE et al., 1995), 

demonstrando que o SHR apresenta maior produção desses prostanóides. 

Estudos em que se mediu a produção de ânion superóxido têm demonstrado 

que o SHR apresenta maior produção desse radical livre em relação a ratos 

normotensos (BOULOUMIE et al., 1997; GRUNFELD et al., 1995). Sendo assim, o 

SHR além de possuir níveis mais elevados de prostanóides vasoconstritores, 

apresenta menor disponibilidade do NO, visto que sua reação com ânions 

superóxidos o inativa. Contudo, conforme o tipo de HA, o mecanismo envolvido na 

disfunção endotelial pode ser diferente, sendo que esta pode ser causada por 

diminuição da produção ou disponibilidade de vasodilatadores ou aumento da 

liberação de vasoconstritores. 

 

1.2 Inflamação 

 

A inflamação é uma resposta tecidual à injúria que destrói, dilui ou inativa o 

agente agressor ou tecido lesionado. No processo inflamatório, sinais e sintomas 

clássicos presentes incluem: dor, calor, rubor, edema e perda de função. 

Microscopicamente, envolve uma intrincada série de eventos que inclui dilatação de 

arteríolas e vênulas, com conseqüente aumento do fluxo sangüíneo e 

permeabilidade, exsudação de fluidos e proteínas plasmáticas e migração 

leucocitária para o foco inflamatório (COLLINS, 2000; ZWEIFACH et al., 1965). 
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 Células como mastócitos, macrófagos, neutrófilos e linfócitos participam do 

processo, promovendo a liberação de mediadores que exercem inúmeras funções. 

Dentre os mediadores estão histamina, eicosanóides, citocinas, proteases, 

quimiocinas e agentes oxidantes (NATHAN, 2002). Durante o processo, células B e 

T, constituintes do sistema imunológico, também podem ser ativadas. 

 Pesquisas cujo enfoque é o mecanismo molecular das interações célula-

célula nos vasos sangüíneos têm permitido a elucidação de uma série de questões 

relacionadas à (ao): comunicação célula endotelial-célula muscular lisa vascular; 

papel de células endoteliais atuando como barreira na prevenção da perda de fluido 

e proteínas para o interstício; ligação de células sangüíneas circulantes à parede 

dos vasos, dando início a importantes processos como trombogênese (plaquetas) e 

inflamação (leucócitos) (KRIEGLSTEIN e GRANGER, 2001). 

 Grande importância tem sido dada às moléculas de aderência celular (CAMs), 

pois além de sua participação em processos fisiológicos normais, atuam também 

como moduladores de interações celulares que contribuem para a disfunção 

vascular e lesão tecidual associada a diferentes doenças vasculares. Citocinas como 

o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) são capazes de induzir células endoteliais 

venulares a sintetizar e expressar as CAMs dentre as quais, E-selectina, molécula 

de aderência intercelular-1 (ICAM-1) e a molécula de aderência de endotélio 

vascular-1 (VCAM-1), possibilitando a interação das células endoteliais com 

leucócitos sanguíneos (COLLINS et al., 1995). 

A expressão das CAMs mediada pelo TNF-α ocorre via ligação a receptores 

específicos denominados TNFR1 (p55) e TNFR2 (p75) (SLOWIK et al., 1993), o que 

acarreta ativação de proteínas adaptadoras intracelulares que se ligam a porções 

intracelulares dos receptores (LEDGERWOOD et al., 1999). Dentre essas proteínas 

estão: a “death-domain” associada ao receptor de TNF (TRADD), a proteína de 

interação com o receptor (RIP) e o fator 2 associado ao receptor de TNF (TRAF2), 

as quais têm sido associadas à ativação dos fatores de transcrição: nuclear κB 

(NFκB) e proteína-1 ativadora (AP-1) (COLLINS et al., 1995). O TNF-α é membro de 

uma família composta por mais dois membros: fator de necrose tumoral beta (TNF-

β) ou linfotoxina α (LT-α) e a linfotoxina β (LT-β). O TNF-α humano é sintetizado 

como uma pró-proteína constituída de 233 aminoácidos, com massa molecular de 26 

kDa, que é clivada por uma metaloprotease chamada enzima conversora de TNF-α 
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(TACE) em uma forma monomérica de 17 kDa, constituída de 157 aminoácidos não-

glicosilados. Além de induzir a formação de CAMs pelo endotélio, o TNF-α também 

aumenta a produção de citocinas e promove a liberação de fatores de coagulação e 

ativação da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS) pelas células endoteliais. 

Além disso, estimula células B e T, induz febre, suprime a lipoproteína lipase nos 

adipócitos, estimula hepatócitos a produzir proteínas de fase aguda e ativa 

colagenases nos fibroblastos e osteoclastos nos ossos (EIGLER et al., 1997). A 

importância do TNF-α se torna mais visível em condições como artrite reumatóide e 

síndrome de Crohn onde elevadas concentrações dessa citocina têm sido 

observadas (EIGLER et al., 1997). A terapia anti-TNF tem se mostrado eficaz no 

tratamento de ambas as doenças (MAINI et al., 1999; HANAUER et al., 2002). 

Com base nas suas características funcionais e bioquímicas, as CAMs têm 

sido classificadas em três famílias principais: selectinas, integrinas e moléculas com 

domínios semelhantes a imunoglobulinas (KRIEGLSTEIN e GRANGER, 2001). 

 As selectinas são CAMs expressas em leucócitos, células endoteliais e 

plaquetas, responsáveis pelo rolamento leucocitário na superfície de células 

endoteliais e agregação leucócito-plaqueta (Tabela 1). Citocinas, toxinas bacterianas 

e agentes oxidantes são capazes de promover a síntese de E- e P-selectinas em 

células endoteliais (GONZALEZ-AMARO e SANCHEZ-MADRID, 2001). 

 A família das integrinas inclui proteínas compostas de duas subunidades, α e 

β, ligadas não covalentemente, expressas, dentre outras células, em leucócitos, 

principalmente após estímulo com mediadores inflamatórios, sendo responsáveis 

pela aderência e migração através da parede endotelial e matriz extracelular (Tabela 

1). Essas proteínas se ligam a moléculas de superfície celular, constituintes da 

superfamília das imunoglobulinas que incluem a ICAM-1, ICAM-2, VCAM-1 e da 

molécula de aderência celular endotelial-plaquetária-1 (PECAM-1), e a proteínas da 

matriz extracelular como fibronectina, trombospondina, vitronectina e fibrinogênio e 

ao componente do complemento iC3b (KRIEGLSTEIN e GRANGER, 2001). As 

CAMs constituintes da superfamília das imunoglobulinas são expressas por células 

endoteliais e algumas delas também por leucócitos e plaquetas (Tabela 1). Assim 

como as integrinas, auxiliam nos processos de aderência e migração leucocitárias. 

Estímulos inflamatórios aumentam a expressão, por exemplo, de ICAM-1 e VCAM-1 

(KRIEGLSTEIN e GRANGER, 2001). 
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Tabela 1 – Algumas moléculas importantes para o processo de extravasamento vascular de 
leucócitos. 

Moléculas de 
aderência 

Sinônimos Principais 
ligantes 

Função Localização 

Selectinas 
 

    

P-selectina CD62P PSGL-1, Lewis X Rolamento Endotélio, 
plaquetas 

E-selectina CD62E ESL-1, Lewis X, 
PSGL-1 

Rolamento Endotélio 

L-selectina CD62L Lewis X, CD34, 
PSGL-1 

Rolamento Leucócitos 

 
Integrinas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

αLβ2 integrina LFA-1, 
CD11a/CD18

ICAM-1,-2,-3 Aderência  Leucócitos 

αMβ2 integrina Mac-1, 
CD11b/CD18

ICAM-1, iC3b Aderência  Leucócitos 

α4β1 integrina VLA-4, 
CD49d/CD29

VCAM-1 Aderência  Linfócitos, 
monócitos, 
eosinófilos 

 
Imunoglobulinas 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ICAM-1 CD54 αLβ2, αMβ2 Aderência  Endotélio, 
linfócitos 

ICAM-2 CD102 αLβ2, αMβ2 Aderência  Endotélio, 
linfócitos 

VCAM-1 CD106 α4β1 Aderência  Endotélio  
PECAM-1 CD31 PECAM-1 Migração Endotélio, 

leucócitos, 
plaquetas 

ESL-1: ligante 1 da E-selectina; ICAM-1: molécula de aderência intercelular-1; ICAM-2: molécula de 
aderência intercelular-2; ICAM-3: molécula de aderência intercelular-3; LFA-1: antígeno-1 associado à 
função linfocitária; Mac-1: receptor 1 de macrófago; PECAM-1: molécula de aderência celular 
endotelial-plaquetária-1; PSGL-1: glicoproteína ligante 1 da P-selectina; VCAM-1: molécula de 
aderência de endotélio vascular-1; VLA-4: antígeno 4 muito lento. 
 

 Observações do comportamento leucocitário em vênulas realizadas in vivo 

permitiram a elaboração de um modelo de interação com as células endoteliais 

baseado em três passos seqüenciais e coordenados, referentes ao recrutamento 

leucocitário: rolamento, aderência e migração (Figura 1). Para que ocorra a interação 

adesiva com as células endoteliais, os leucócitos circulantes devem se mover da 

porção central do fluxo sangüíneo em direção à parede dos vasos, estimulados por 

agentes quimiotáticos/inflamatórios. Como já foi dito, selectinas e seus ligantes 
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medeiam as interações adesivas fracas que são manifestadas como rolamento 

leucocitário. Os leucócitos passam então a serem expostos a maiores concentrações 

de agentes quimiotáticos/inflamatórios, resultando em sua ativação e subseqüente 

aderência dependente da combinação integrina-molécula da superfamília das 

imunoglobulinas, com simultânea redução da densidade de L-selectina (“shedding”). 

A migração trans-endotelial tem início com a locomoção de leucócitos aderidos em 

direção às junções célula endotelial-célula endotelial. Durante esse processo, a 

porção frontal da célula estabelece progressivamente novos contatos adesivos, 

enquanto reduzidas interações adesivas predominam na porção final. Esse processo 

ocorre tanto em grandes como em pequenos vasos, nesses últimos em maior 

extensão, principalmente em vênulas pós-capilares (KRIEGLSTEIN e GRANGER, 

2001).

 
Figura 1: Modelo representativo do comportamento leucocitário após estímulo inflamatório tecidual 

local. São três os passos seqüenciais constituintes do recrutamento leucocitário, que 
geralmente ocorrem de maneira coordenada: rolamento, aderência e migração. 
Moléculas de aderência das famílias das selectinas, integrinas e da superfamília das 
imunoglobulinas participam ativamente desse processo (COLLINS, 2000). ICAM-1: 
molécula de aderência intercelular-1; PECAM-1: molécula de aderência celular endotelial-
plaquetária-1; PSGL-1: glicoproteína ligante 1 da P-selectina. 
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1.3 Inflamação e Hipertensão Arterial 

 
 Nos últimos anos, tem-se postulado a associação entre HA e a resposta 

inflamatória vascular mediante uma série de observações e estudos realizados. 

Parissis et al. (2000) demonstraram que pacientes com HA e/ou outros fatores de 

risco cardiovasculares maiores apresentavam além de disfunção endotelial, aumento 

da expressão de CAMs em células endoteliais. Pacientes com HA leve a moderada 

sem doença arterial coronariana possuíam níveis plasmáticos elevados de 

mediadores inflamatórios como quimiocinas do tipo CC, proteína-1α inflamatória de 

macrófago (MIP-1α) e RANTES (“regulated on activation normally T-cell expressed 

and secreted”), ICAM solúveis, VCAM e a citocina conhecida como fator estimulador 

de colônia macrófago-granulócito (GM-CSF) (PARISSIS et al., 2002). 

 Demonstrou-se que SHR e ratos hipertensos Dahl sal-sensíveis possuem 

elevado número de leucócitos circulantes quando comparados a ratos Wistar-Kyoto 

e Dahl sal-resistentes, respectivamente, os quais também estão mais ativados 

(SCHMID-SCHONBEIN et al., 1991; SHEN et al., 1995). Isso pode ser devido ao fato 

de que a aderência de leucócitos ao endotélio microvascular induzida por 

mediadores inflamatórios se encontra atenuada em SHR devido à menor aderência 

mediada por selectina. Tem-se assim número maior de leucócitos não 

marginalizados à parede vascular. Contrastando com a diminuição de selectinas, a 

expressão de ICAM-1 endotelial parece estar significantemente aumentada em SHR. 

Isto aumenta a possibilidade de aderência leucocitária em condições de menor 

tensão de cisalhamento microvascular, onde a marginação de leucócitos independe 

de selectinas (SUEMATSU et al., 2002). Além disso, sabe-se que neutrófilos 

ativados podem contribuir para a HA tanto por influenciar a resistência vascular 

capilar, como por liberar espécies reativas de oxigênio ou enzimas proteolíticas ou 

ambas, levando à lesão da parede do vaso sangüíneo (OFOSU-APPIAH et al., 

1997). 

 A prevalência de HA na população idosa é bem elevada, alcançando cerca 50 

a 75% dos indivíduos nessa faixa etária, como mostra uma série de grandes estudos 

realizados em vários países (FAGARD et al., 2002; TRENKWALDER et al., 1994). O 

tratamento monoterápico anti-hipertensivo de pacientes idosos geralmente inclui 

diuréticos (FOTHERBY et al., 1992) ou bloqueadores dos canais de cálcio (RAY et 

al., 1986). 
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1.4 Bloqueadores de Canais de Cálcio 

 
 Bloqueadores de canais de cálcio é a denominação geral de um grupo de 

fármacos não relacionados quimicamente que podem ser divididos segundo suas 

estruturas em: fenilalquilamina (exemplo: verapamil), diidropiridinas (exemplos: 

anlodipina, felodipina, isradipina, nicardipina, nifedipina, nimodipina, nisoldipina), 

benzotiazepina (exemplo: diltiazem) e diarilaminopropilamina (exemplo: bepridil). 

Seu mecanismo de ação, como o próprio nome indica, é por bloqueio de canais de 

cálcio, principalmente aqueles sensíveis à voltagem, do subtipo L. Com isso, o 

aumento da concentração intracelular de cálcio decorrente de estímulos elétricos 

despolarizantes é suprimido, com conseqüente prejuízo da contração de células 

musculares cardíacas e vasculares (HINTZE e VATNER, 1983; KERINS et al., 2003; 

VATNER e HINTZE, 1982). Por conseguinte, esses agentes promovem, em maior ou 

menor grau, relaxamento do músculo liso arterial e efeito inotrópico negativo. Além 

desses efeitos, o verapamil e o diltiazém deprimem a taxa de marca-passo do nodo 

sinusal e diminuem a velocidade de condução atrioventricular. Seus principais usos 

são no tratamento da angina, arritmias cardíacas e HA [ANTIHYPERTENSIVE AND 

LIPID LOWERING TREATMENT TO PREVENT HEART ATTACK TRIAL (ALLHAT) 

RESEARCH GROUP, 2002; KERINS et al., 2003; RUILOPE, 2002]. 

Além de seus efeitos sobre a PA, certos fármacos anti-hipertensivos, dentre 

eles alguns agentes bloqueadores dos canais de cálcio, promovem ações ditas 

antiinflamatórias, que podem ser importantes em condições clínicas em que haja 

algum tipo de processo inflamatório concomitante ao estado hipertensivo, comum 

em indivíduos em idade avançada. 

 Demonstrou-se que o verapamil reduz a resposta quimiotáxica de neutrófilos 

humanos a certas substâncias (PENNINGTON et al., 1986) e reduz a expressão de 

CAMs como VCAM-1 (YAMAGUCHI et al., 1997) em células endoteliais. Outro 

bloqueador de canais de cálcio, a nitrendipina diminui a expressão de VCAM-1 

induzida por lipoproteína de baixa densidade (LDL) em células endoteliais de veia 

umbilical humana (HUVECs). Semelhantemente, a lacidipina e a anlodipina inibem a 

expressão de ICAM-1, VCAM-1 e E-selectina em células endoteliais induzida por 

sinais pró-oxidantes, parecendo ser, ao menos em parte, por impedir a ativação do 

NF-κB (COMINACINI et al., 1999). Além disso, a anlodipina atenua a migração 
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monocitária in vitro, sob condições de pressão normal ou elevada (SINGHAL et al., 

1997). 

 

1.5 Antiinflamatórios Não-Esteróides (AINEs) 

 

 AINEs estão entre os mais prescritos agentes farmacológicos na medicina. 

Em países desenvolvidos, essa classe de compostos representa 4 a 9% das 

prescrições (FRISHMAN, 2002). Eles são mais comumente usados para o 

tratamento de doenças músculo-esqueléticas. Seu mecanismo de ação 

antiinflamatório está relacionado à propriedade de inibir a enzima COX e, portanto, a 

produção de PGs e TXs. Contudo, isso também pode desencadear uma série de 

reações adversas como ulceração no trato gastrintestinal, hemorragias, insuficiência 

renal e agravamento do quadro de insuficiência cardíaca congestiva pré-existente. A 

população idosa (indivíduos acima de 60 anos), cuja incidência de queixas músculo-

esqueléticas é elevada, está submetida a risco potencialmente maior, comparada a 

outras faixas etárias, à toxicidade de AINEs devido a suas condições médicas 

associadas (BERGER, 2001). Estimativas indicam que 12% dessa população 

associam medicamentos anti-hipertensivos e AINEs (FRISHMAN, 2002). 

 O bloqueio da formação de prostaglandinas E2 (PGE2) e I2 (PGI2) tem 

importante implicação em termos de controle da PA. Ambos são importantes 

vasodilatadores no leito vascular renal, liberados principalmente sob condições de 

fluxo sangüíneo renal baixo, servindo para compensar efeitos de agentes ou 

estímulos causadores de vasoconstrição renal (por exemplo, condições onde níveis 

de Ang II, potente vasoconstritor, ou atividade simpática estejam elevados), podendo 

também inibir a produção de endotelina-1 na vasculatura renal, diminuindo a 

reabsorção de sódio e água e, sistemicamente, reduzindo a resistência vascular 

periférica (FRISHMAN, 2002). Conseqüentemente, AINEs aumentam a 

vasoconstrição renal sob tais circunstâncias e aumentam a resistência periférica 

sistêmica. Além disso, PGE2 inibe diretamente a reabsorção renal de sal e água, 

induzido por hormônio antidiurético (ADH). Então, a inibição de COX promove 

retenção de sal e água que pode, por sua vez, aumentar a PA. Contudo, PGs 

também estimulam liberação de renina da mácula densa que, por sua vez, estimula 

a produção de Ang II e aldosterona, hormônio promotor de retenção de sal e água 
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(RUOFF, 1998). Portanto, AINEs bloqueiam a secreção de renina compensando, ao 

menos parcialmente, a retenção de fluidos e aumento da PA. 

 Vários trabalhos têm apresentado a associação entre AINEs e aumento da 

PA. Em metanálise (54 estudos) realizada por Pope et al. (1993) englobando 

indivíduos hipertensos (definido como aqueles que estavam tomando medicamento 

anti-hipertensivo) a PA aumentou cerca de 3,7 mmHg após tratamento com 

naproxeno ou indometacina (P < 0,0001). Outra metanálise realizada por Johnson et 

al. (1994) (50 estudos) mostrou elevação maior em torno de 5,0 mmHg com o uso de 

AINEs, com marcante aumento em pesquisas onde a terapia anti-hipertensiva foi 

concomitante ao uso dos antiinflamatórios, sugerindo participação da interação 

medicamentosa nesse efeito. Também foi observado que pessoas idosas que fazem 

uso de AINEs são 1,4 vezes mais propensas a ter hipertensão do que aquelas que 

não os utilizam (RUOFF, 1998). Dada a prevalência e riscos ligados à hipertensão e 

a freqüência do uso de AINEs, efeitos desses agentes na PA podem ter significantes 

implicações na saúde dos pacientes, visto que pequenos aumentos relativos da 

pressão (5 mmHg) em indivíduos no limite superior da normalidade (sistólica entre 

130 e 139 mmHg e diastólica entre 80 e 85 mmHg) têm sido associados a grandes 

elevações no risco de derrame e insuficiência cardíaca (FRISHMAN, 2002). 

 Além de seu efeito sobre as PGs, AINEs influenciam a geração de ânions 

superóxido, migração de leucócitos polimorfonucleares e fagocitose, e podem 

seqüestrar radicais livres (BERGER, 2001). Esses efeitos, combinados com a 

observação que salicilatos não acetilados (que não inibem a COX) podem reduzir a 

inflamação em modelos animais, sugerem que a inibição da COX pode não ser o 

único mecanismo de ação dessa classe de agentes. 

 Díaz-González et al. (1995) observaram redução da aderência de neutrófilos 

ao endotélio com o uso de diferentes AINEs como conseqüência da redução da 

expressão de L-selectina na superfície leucocitária tanto in vivo quanto in vitro. Além 

disso, AINEs também podem inibir a ativação de β2 e β3 integrinas em linfócitos T. 

Salicilatos inibem a expressão de ICAM-1 e VCAM-1 induzido por TNF-α por 

bloquear a ativação de NFκB e também parecem induzir a liberação de adenosina, 

que inibe a ativação de leucócitos, sua aderência ao endotélio e acúmulo no foco 

inflamatório. Indometacina, aceclofenaco e diclofenaco inibem a ativação da α4β1 

integrina (também conhecida como VLA-4, antígeno 4 muito lento) assim como a 
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interação célula endotelial-linfócito mediado por esse receptor de aderência 

(GONZALEZ-AMARO e SANCHEZ-MADRID, 2001). Diclofenaco promove ainda 

redução da quimiotaxia, da geração de radicais superóxido e da produção de 

proteases neutras (FRIMAN et al., 1986), além de diminuir também a expressão de 

várias outras moléculas de aderência como E-selectina, ICAM-1 e VCAM-1 (SAKAI, 

1996). 

 Poucos trabalhos mostram a ação combinada de AINEs com anti-

hipertensivos sobre a função leucocitária. Dentre eles, foi observado que o verapamil 

aumenta o efeito antiinflamatório do diclofenaco in vivo em experimento envolvendo 

edema de pata e potencializa o efeito inibitório do diclofenaco na resposta de 

quimioluminescência de leucócitos polimorfonucleares humanos isolados in vitro 

(AL-TUWALJRI e MUSTAFA, 1992). Contudo, estudo realizado em nosso laboratório 

em ratos Wistar mostrou redução do rolamento, aderência e migração leucocitários 

por verapamil e diclofenaco isoladamente, no entanto, a combinação de ambos não 

promoveu aumento desse efeito (MARTINEZ et al., 1999). Mais recentemente, 

observamos também que o enalapril prejudica a diminuição do número de “rollers” 

promovido pelo diclofenaco em SHR, bem como a redução da expressão de P-

selectina endotelial causada pelo diclofenaco (MARTINEZ et al., 2004); e que o 

losartan previne o efeito redutor da migração leucocitária em SHR provocado pelo 

diclofenaco por prejudicar a redução da expressão da integrina CD11/CD18 causada 

pelo antiinflamatório (MARTINEZ et al., 2005). 

 Tendo em vista que: 1) a anlodipina é um dos fármacos anti-hipertensivos 

mais prescritos para o controle dos níveis elevados de PA em idosos, possivelmente 

pelas poucas contra-indicações que possui (LYDTIN e TRENKWALDER, 1990); 2) a 

anlodipina integra os bloqueadores de canais de cálcio, classe de fármacos cuja 

redução da PA é menos afetada por AINEs (POLONIA et al., 1995); 3) a anlodipina 

promove alterações relevantes da expressão de moléculas de aderência; 4) a 

presença de processos inflamatórios pode ser bastante freqüente em indivíduos 

hipertensos, principalmente naqueles em faixa etária mais elevada; surge a 

necessidade de se avaliar o comportamento leucocitário com o uso concomitante da 

anlodipina e antiinflamatório não-esteroidal, no caso o diclofenaco, um dos mais 

utilizados no tratamento de doenças inflamatórias. Portanto, propomos estudar o 

efeito da interação anlodipina e diclofenaco sobre o comportamento leucocitário em 

SHR, bem como os mecanismos envolvidos nessa interação. Além disso, 
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objetivando verificar qual a relevância da redução da PA sobre a migração 

leucocitária, lançamos mão de duas estratégias distintas: 1) tratar um grupo de SHR 

com hidralazina, agente vasodilatador inespecífico, em duas doses, uma que não 

reduz a PA e outra que reduz a PA a níveis semelhantes aos observados após 

utilização da anlodipina, e verificar seu efeito sobre a migração leucocitária; 2) tratar 

um grupo de SHR com anlodipina numa dose que não reduzisse a PA. Ademais, 

para verificar se a interação também ocorre em condições de normotensão, tratamos 

ratos Wistar com os diferentes agentes farmacológicos utilizados no presente 

estudo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 



2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 Todos os procedimentos usados neste estudo foram aprovados e realizados 

de acordo com os princípios éticos de experimentação animal adotados pelo colégio 

brasileiro de experimentação animal – COBEA – e empregados pela comissão de 

ética do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP) 

(protocolo número 007/2004). 

 

2.1 Animais 

 
 Foram utilizados ratos Wistar (controle normotensos) e SHR machos pesando 

entre 250 e 350 g com 14 a 16 semanas de idade, provenientes do Biotério Central 

do ICB-USP e condicionados no Biotério do Laboratório de Hipertensão do 

Departamento de Farmacologia do ICB-USP. Os ratos tiveram livre acesso à água e 

ração e foram mantidos em sala com temperatura e umidade constantes (22 °C - 

60% umidade), com ciclos claro/escuro de 12/12 h. 

 

2.2 Grupos Experimentais e Tratamentos 

 

Os diferentes grupos experimentais foram divididos segundo a administração dos 

seguintes agentes, durante o período de 15 dias, tanto em ratos Wistar quanto em 

SHR: 

1. Veículo (cloreto de sódio 0,9%); 

2. Diclofenaco de potássio 1,0 mg/kg (Cataflam® - Geigy, São Paulo, S. P., Brasil); 

3. Anlodipina 10 mg/kg (Norvasc® - Pfizer, São Paulo, S. P., Brasil); 

4. Diclofenaco de potássio 1,0 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg; 

5. Hidralazina ∼ 14 mg/kg (na água de beber) (Apresolina® - Novartis, São Paulo, S. 

P., Brasil). 

Parte dos SHR foi ainda tratada com uma dose menor de anlodipina (3 

mg/kg/dia, durante 15 dias) ou com uma dose menor de hidralazina (~ 3,5 mg/kg/dia, 

durante 15 dias, na água de beber) com o intuito de verificar, exclusivamente, os 

efeitos desses agentes sobre a aderência e migração leucocitárias, em dose que 

não reduz a PA. Para tanto, foi necessário determinar o efeito da dose reduzida 

desses fármacos sobre a PA e também sobre a massa corpórea, visto que o volume 
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de todos os fármacos administrados nesse estudo foi corrigido de 4 em 4 dias, de 

acordo com a evolução da massa corpórea dos ratos. Hidralazina ~ 14 mg/kg 

também é capaz de reduzir a PA de ratos Wistar, por isso adicionamos também o 

grupo de ratos Wistar tratados com hidralazina na dose de ~ 3,5 mg/kg/dia (durante 

15 dias, na água de beber) e verificamos seu efeito sobre a aderência e migração 

leucocitárias, PA e massa corpórea. 

 Utilizamos o método de gavagem (solução inserida por via oral por meio de 

cânula - polietileno 0,6 mm) para a administração do veículo, diclofenaco, anlodipina, 

em ambas as doses, ou da associação, os quais foram administrados sempre ao 

mesmo horário do dia (à tarde). Os comprimidos de anlodipina foram quebrados, 

utilizando para isso gral e pistilo, e suspensos em solução de cloreto de sódio 0,9% 

à concentração final de 3,3 mg/mL, para a dose maior, e 1,0 mg/mL, para a dose 

menor. A solução de diclofenaco de potássio, por sua vez, foi diluída em solução de 

cloreto de sódio 0,9% até a concentração final de 1,0 mg/mL. 

 A hidralazina foi colocada na água de beber devido à necessidade de 

freqüente administração para a manutenção de seus níveis séricos eficazes, caso o 

fármaco fosse administrado por gavagem (de 4 a 6 vezes ao dia), segundo o seu 

fabricante. Os comprimidos de hidralazina foram processados de maneira similar aos 

da anlodipina contudo, a suspensão foi feita com a utilização de água potável e a 

concentração final foi de 80 mg/L para a dose maior, e 20 mg/L para a dose menor. 

 No grupo tratado com a associação medicamentosa foi dado um intervalo de 

30 min entre a administração de cada fármaco, com o intuito de evitar interação 

farmacocinética na fase de absorção. A dose de diclofenaco foi estipulada em 

estudos anteriores do nosso laboratório (MARTINEZ et al., 2004, 2005), sendo 

aquela capaz de reduzir rolamento, aderência e migração leucocitários em SHR. 

Baseado em estudo da literatura (YOKOTA et al., 1998), segue a padronização da 

dose de anlodipina, sendo aquela que reduziu significativamente a PA no maior 

número de SHR testados. Segue também a padronização da concentração de 

hidralazina. A concentração de hidralazina igual a 80 mg/L (na água de beber) foi 

escolhida por promover redução de PA semelhante à observada após anlodipina 10 

mg/kg na maioria dos SHR testados visto que, objetivamos com isso, verificar o 

efeito da diminuição da PA, independente de outros efeitos inerentes à anlodipina, 

sobre o comportamento leucocitário. Essa dose de hidralazina tem sido previamente 

demonstrada reduzir a PA em SHR (IGASE et al., 2005; YOU et al., 2005). 
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2.3 Determinação dos Consumos Hídrico e de Ração e do Volume Urinário 

 

Com o intuito de verificar se a presença da hidralazina na água de beber 

poderia afetar o volume de água consumido, bem como o volume urinário e o 

consumo de ração, mantivemos os ratos tratados ou não com hidralazina, na maior 

dose utilizada, em gaiola metabólica por 4 dias (período de adaptação), seguindo-se 

a determinação de tais parâmetros no décimo primeiro dia de tratamento, sendo 

resultado de 24 h de observação (15:00 h às 15:00 h). Os resultados foram 

normalizados para 100 g de massa corpórea. O volume médio de líquido ingerido 

pelos ratos foi utilizado para o cálculo da dose média de hidralazina administrada por 

dia. 

 

2.4 Avaliação da Pressão Arterial Indireta e Massa Corpórea 

 

 A PA caudal de SHR e ratos Wistar acordados foi determinada por método 

indireto (pletismografia de cauda) antes, no sétimo e décimo quinto dias de 

tratamento com diclofenaco, anlodipina - 3 ou 10 mg/kg - a combinação de 

diclofenaco e anlodipina 10 mg/kg, hidralazina - ~ 3,5 e ~ 14 mg/kg - ou veículo. Os 

ratos foram colocados em estufas por 10 min a 40 °C, e em seguida em um cilindro 

de acrílico com abertura para a cauda e o focinho, sendo para isso condicionados à 

determinação da PA ao menos 4 dias antes das medidas definitivas, a fim de reduzir 

o estresse que interfere na aferição da mesma. Um oclusor e um sensor foram 

ajustados na porção proximal da cauda do rato, acoplados ao esfigmomanômetro 

elétrico PE-300 e conectados a computador e sistema eletrônico de medida 

(Powerlab/4S - ADInstruments Ltd., Castle Hill, Austrália). O valor final da PA 

representa a média de no mínimo três medidas consecutivas. Também foi realizada 

determinação da massa corpórea antes e após os tratamentos, tendo em vista a 

possibilidade de ocorrer efeito colateral indesejado do diclofenaco sobre o trato 

gastrintestinal, que poderia acarretar redução da ingestão de ração e perda de 

massa corpórea. 
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2.5 Microscopia Intravital na Microcirculação 

 

 Os ratos foram anestesiados com pentobarbital sódico 45 mg/kg, i.p. (Hypnol® 

- Cristália, São Paulo, S. P., Brasil). Após incisão longitudinal da pele e músculo da 

porção ventral do saco escrotal, a fáscia espermática interna da parede da câmara 

escrotal foi exteriorizada para estudo da microcirculação (FORTES et al., 1991). 

 Os ratos foram mantidos em chapa metálica aquecida a 37 °C que possui 

região transparente para transiluminação do tecido. A fáscia foi irrigada com solução 

de Ringer-Locke contendo 1% de gelatina cuja composição em milimolar (mM) é a 

seguinte: NaCl - 154,0; KCl - 5,6; CaCl2.2 H2O - 2,0; NaHCO3 - 6,0 e glicose - 5,0 

(produzidos pela Merck S.A., Ind. química, Rio de Janeiro, R. J., Brasil e Synth, São 

Paulo, S. P., Brasil), à temperatura de 37 °C (pH 7,2-7,4). Em seguida o tecido foi 

recoberto com fina camada de material plástico transparente para evitar seu 

ressecamento e mantido sob tais circunstâncias por 30 min, visando cumprir período 

de estabilização inicial pós-cirúrgico da preparação. O sistema é constituído de 

circuito fechado de TV que consiste em câmera (Sansung Digital Color, modelo 

SHC-410NAD, Aerospace Sansung Ind. LTD., Korea) acoplada a microscópio óptico 

(Triocular Reichert Diastar, modelo 420, Cambridge Instruments Inc., Nova Iorque, 

EUA) para facilitar a observação da imagem ampliada (2500 vezes) na tela do 

monitor de televisão, o qual está conectado a aparelho de vídeo cassete. A 

realização da medida eletrônica do diâmetro interno das vênulas é feita utilizando-se 

sistema de medida (Image Shearing Monitor, model 908, PTM, Califórnia, EUA) 

acoplado à câmera de televisão (Figura 2). 

 O grau de lesão provocado na preparação foi estimado ao final dos 

experimentos, quando o tecido foi corado com azul de toluidina por 2 min para 

verificação da desgranulação dos mastócitos. 

 Após o fim de cada experimento os ratos foram sacrificados por excesso de 

anestésico e seus estômagos analisados macroscopicamente quanto à presença de 

úlceras gástricas. 
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Figura 2: Representação do sistema de microscopia intravital, constituído de chapa metálica 
aquecida a 37 °C, que possui região transparente para transiluminação do tecido, circuito 
fechado de TV, que consiste em câmera acoplada a microscópio óptico, para facilitar a 
observação da imagem ampliada (2500 vezes) na tela do monitor de televisão, o qual se 
encontra conectado a aparelho de vídeo cassete. A realização da medida eletrônica do 
diâmetro interno das vênulas é feita utilizando-se sistema de medida acoplado à câmera 
de televisão. 

 

2.5.1 Comportamento Leucocitário 

 

 SHR e ratos Wistar tratados com diclofenaco, anlodipina 10 mg/kg, a 

combinação de diclofenaco e anlodipina 10 mg/kg, hidralazina ~ 14 mg/kg ou veículo 

foram avaliados quanto à interação dos leucócitos com a superfície luminal do 

endotélio venular - processos de rolamento, aderência e migração - em segmentos 

de vênulas de segunda ordem, com diâmetro interno de 14 a 18 µm. SHR tratados 

com anlodipina 3 mg/kg ou hidralazina ~ 3,5 mg/kg, bem como ratos Wistar tratados 

com hidralazina ~ 3,5 mg/kg, foram também testados quanto ao efeito sobre a 

aderência e migração leucocitárias. A avaliação do rolamento leucocitário foi 

realizada na ausência de estímulo inflamatório exógeno visto que foi demonstrado 

que a cirurgia para exposição do tecido já é suficiente para estimular o endotélio e 

induzir o processo de rolamento (FIEBIG et al., 1991; MARTINEZ et al., 1999). Os 

leucócitos que se movimentam na periferia do fluxo sangüíneo axial numa faixa de 

100 µm de extensão, em contato com o endotélio, são considerados “rollers”, e seu 

número foi determinado durante o período de 10 min (PANES et al., 1996). O tempo 

que um “roller” leva para percorrer 100 µm de extensão venular foi determinado e 
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calculada a velocidade de rolamento (em µm/s), sendo adotado como valor final a 

média da velocidade de dez leucócitos (PANES et al., 1996). O número de células 

que aderem ao endotélio (“stickers”), determinado em 100 µm de extensão de 

vênula, e o número de leucócitos migrados para uma área correspondente a 2500 

µm2 de tecido conjuntivo, próximo à vênula, foram determinados 2 h após injeção 

subcutânea contendo TNF-α 5 ng/0,1mL (R&D Systems, Mineápolis, EUA) na bolsa 

escrotal dos ratos (MARTINEZ et al., 2004, 2005). As áreas escolhidas foram 

gravadas em videoteipe para posterior análise do número de células aderidas e 

migradas, que corresponderam à média das células obtidas a partir das imagens 

captadas de pelo menos três vênulas diferentes por rato. 

A fáscia espermática contralateral foi utilizada como controle da eficácia do 

estímulo inflamatório local, visto que se mantinha livre de aderência e migração 

leucocitárias, ao contrário do que era observado na região que foi submetida ao 

estímulo inflamatório. Após o estudo do comportamento leucocitário, os ratos não 

foram utilizados posteriormente em qualquer experimento. 

 

2.5.2 Velocidade do Fluxo Sangüíneo e Taxa de Atrito Venular (“Shear Rate”) 

 

A velocidade do fluxo sanguíneo – VRBC – foi medida em SHR e ratos Wistar 

não estimulados e tratados com diclofenaco, anlodipina 10 mg/kg, diclofenaco 

associado à anlodipina 10 mg/kg, hidralazina ~ 14 mg/kg ou veículo, utilizando-se 

velocímetro óptico (Optical Doppler Velocimeter - Microcirculation Research Institute 

Texas A & M University College Station, Texas, EUA) acoplado ao microscópio 

óptico, semelhante ao sistema descrito anteriormente. A taxa de atrito venular (g), 

por sua vez, foi calculada a partir da seguinte equação: g = 8 x (Vmean/Dv), onde 

Vmean = VRBC, para vasos com diâmetro até 25 µm; Dv = diâmetro venular (PANES et 

al., 1996). Foram utilizadas vênulas pós-capilares da fáscia espermática interna com 

diâmetros que variaram entre 14 e 18 µm (vênulas de segunda ordem). Esses 

animais não foram utilizados posteriormente para realização de qualquer 

experimento. 
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2.6 Leucogramas Total e Diferencial 

 

 Amostras de sangue foram retiradas da cauda de SHR e ratos Wistar não 

anestesiados e não estimulados, submetidos aos seguintes tratamentos: 

diclofenaco, anlodipina 10 mg/kg, diclofenaco associado à anlodipina 10 mg/kg, 

hidralazina ~ 14 mg/kg ou veículo. Tecidos desses animais foram posteriormente 

retirados e utilizados para realização dos experimentos de imunohistoquímica e das 

reações de transcriptase reversa (RT) seguida da reação de polimerase em cadeia 

(PCR). Os ratos foram mantidos em contentores com abertura para o focinho e a 

cauda. Realizamos o aquecimento da cauda durante cerca de 30 seg, à temperatura 

de 40oC, previamente ao corte da extremidade da mesma (1 cm de distância da 

ponta da cauda) e coletamos o sangue. Tal procedimento foi realizado sempre no 

mesmo horário do dia (entre 10:00 h e 12:00 h). As amostras de sangue foram 

colocadas em tubos contendo ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) (Labor 

Vacuum, São Paulo, S. P., Brasil) e suavemente homogeneizadas em agitador. 

Parte de cada amostra foi diluída em solução de lise de hemácias Cellmilise II® 

(CELM, São Paulo, S. P., Brasil) para determinação do número de leucócitos total 

em contador automático (CELM CC-530, CELM). A outra parte foi utilizada para a 

contagem diferencial utilizando esfregaços das amostras de sangue, os quais foram 

fixados em lâminas e corados com kit corante Instant-Prov® (Newprov, Paraná, 

Brasil). Em microscópio óptico, com objetiva de imersão (aumento de 100 vezes), foi 

contado o número de linfócitos, neutrófilos, monócitos e eosinófilos. 

 

2.7 Determinação das Concentrações Plasmáticas de Diclofenaco e Anlodipina 

 

Cerca de 500 µL de sangue foi obtido do sinus orbital de SHR e ratos Wistar 

não-anestesiados antes, bem como, 15 min, 45 min, 6 h e 24 h após o início do 

tratamento, por via oral, com veículo, diclofenaco de potássio 1 mg/kg, anlodipina 10 

mg/kg ou diclofenaco 1 mg/kg associado à anlodipina 10 mg/kg, tempos esses 

escolhidos com o intuito de se abranger as concentrações plasmáticas máximas dos 

agentes. Realizamos também a dosagem após 24 h de administração visto que 

todos os experimentos realizados nesse estudo transcorreram até no máximo esse 

intervalo de tempo. Testes prévios foram realizados e informações da literatura 
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obtidas de forma a precisar quais os tempos mais adequados para a coleta do 

sangue (FUJIMURA et al., 1993; LALA et al., 2004). O sangue foi colocado em tubos 

heparinizados e subseqüentemente centrifugado (1500 rpm, durante 10 min a 4 oC), 

sendo o plasma armazenado a -20 oC até sua utilização. As concentrações 

plasmáticas de diclofenaco e anlodipina foram determinadas por método analítico 

baseado em cromatografia líquida com ionização por eletro spray, utilizando íon com 

carga positiva, acoplado a sistema de espectroscopia de massa “tandem”, de acordo 

com o descrito por Oliveira et al. (2003) e Padua et al. (2004). As amostras de 

sangue foram descongeladas à temperatura ambiente e centrifugadas (3000 rpm 

durante 5 min a 4 oC) com o intuito de precipitar algum resíduo sólido da solução. Os 

analitos e os padrões internos (diclofenaco de potássio, Medley Indústria 

Farmacêutica, São Paulo, S. P., Brasil e felodipina, Astra-Zeneca, São Paulo, S. P., 

Brasil) foram extraídos das amostras de plasma (150 µL) por extração do tipo 

líquido-líquido utilizando solução de dietiléter-diclorometano (60/40, vol/vol), 

seguindo-se cromatografia em coluna analítica C18 (Alltech, Prevail, C18, 3 µm, 100 

x 4,6 mm). Foram duas as soluções constituintes da fase móvel: 1) Mistura 

acetonitrila-água (95/5, vol/vol), mais 5 mM de formiato de amônio e 10 mM de ácido 

fórmico; 2) Água mais 5 mM de formiato de amônio e 10 mM de ácido fórmico. O 

método teve tempo de corrida cromatográfico de 4,6 min. Seguiu-se a detecção em 

espectrômetro de massa “tandem” (Micromass triple quadrupole, Manchester, Reino 

Unido) por monitoramento de reação múltipla. Acetonitrila (HPLC-grade), 

diclorometano e dietiléter (para análise) foram comprados da Mallinckrodt (Missouri, 

EUA). Ácido fórmico e formiato de amônio (para análise) foram comprados da Merck 

(Rio de Janeiro, R. J., Brasil). Água ultra-pura foi obtida por sistema de ultra-filtração 

Elga UHQ (Elga, Reino Unido). Os resultados foram dispostos como concentração 

plasmática (ng/mL) dos fármacos em relação ao tempo e área sob a curva (AUC) da 

concentração plasmática (ng/mL) em relação ao tempo (h). Após a realização desse 

experimento esses ratos foram submetidos aos vários tratamentos, antiinflamatório e 

anti-hipertensivo descritos anteriormente, e tecidos desses animais foram retirados e 

utilizados para realização dos experimentos de imunohistoquímica e RT-PCR. 
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2.8 Preparação do Tecido e Reação de Imunohistoquímica 

 

SHR e ratos Wistar não estimulados tratados com diclofenaco, anlodipina 10 

mg/kg, diclofenaco associado à anlodipina 10 mg/kg, hidralazina ~ 14 mg/kg ou 

veículo foram anestesiados com pentobarbital sódico (45 mg/kg, i.p.), seguindo-se 

realização de procedimento cirúrgico para coleta dos testículos, os quais foram 

imediatamente colocados em banho de hexana (Synth) gelada, com o intuito de 

crioprotegê-los. Os mesmos foram acondicionados em tubos Falcon e imersos em 

nitrogênio líquido para rápido congelamento. A seguir, foram armazenados em 

freezer -80 oC até realização dos cortes, que foram feitos em criostato (Leica 

Microsystem, Heidelberg, Alemanha) a -25 oC (cortes com 8 µm de espessura) e 

depositados em lâminas silanizadas. Seguiu-se banho em acetona (Synth) gelada, -

22 oC durante 10 min, para fixação dos mesmos e armazenamento em freezer a -20 
oC até utilização. 

 Foram utilizados anticorpos monoclonais, já conjugados com biotina contra 

IgG de rato, no caso dos anti-ICAM-1 e anti-PECAM-1 (BD-Pharmingen, Califórnia, 

EUA), e cujo anticorpo secundário é que é conjugado com biotina, no caso do anti-P-

selectina (BD-Pharmingen). Lavamos as lâminas em tampão fosfato-salina (PBS) 0,1 

M durante 5 min, diluímos os anticorpos em PBS com Tween 20 a 0,3% (na 

proporção de 1:10 para anti-ICAM-1, 1:100 para anti-P-selectina e 1:1000 para anti-

PECAM-1) e os colocamos sobre os cortes para incubação por período aproximado 

de 18 h a 4 oC em câmara úmida. À solução contendo o anticorpo primário anti-P-

selectina foi adicionado soro “goat” na concentração final de 5% com o intuito de 

bloquear reação inespecífica proveniente de ligação do anticorpo secundário. 

Realizamos reações controle substituindo o anticorpo por PBS 0,1M com Tween 20 

a 0,3%. Lavamos as lâminas três vezes em PBS 0,1 M. 

No caso da reação para determinação da P-selectina, incubamos os cortes 

com anticorpo secundário (anti-rabbit 1:1000, BD-Pharmingen) durante 1 h em 

temperatura ambiente dentro de câmara úmida. Seguiu-se lavagem, três vezes, em 

PBS 0,1 M. 

A seguir, incubamos os cortes em solução de avidina/biotina - kit ABC - 

(diluída em PBS na proporção de 1:100 para A e 1:100 para B) (Vectashield, 

VECTOR laboratories, Califórnia, EUA) por 1 h em temperatura ambiente e câmara 

úmida. Após esse período, fizemos imersão dos cortes três vezes em banho de PBS 
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0,1 M. Posteriormente, procedemos a reação com 1 mL de diaminobenzidina (DAB) 

0,5 mg/mL na presença de 60 µL H2O2 para cada 100 mL de solução de PBS 0,1 M, 

durante os seguintes tempos aproximados: 45 seg para ICAM-1, 2 min para PECAM-

1 e 45 seg para P-selectina. Seguiu-se lavagem das lâminas duas vezes em PBS 

0,1 M e uma vez em água destilada, durante 5 min cada. Esperamos a secagem das 

lâminas e as montamos, utilizando lamínulas, para observação ao microscópio. 

 Realizamos então, análise comparativa e quantificação de ICAM-1, PECAM-1 

e P-selectina por densidade de imagens em “software” KS 300 3.0 para microscópio 

E-800 da Nikon (Zeiss, Alemanha), sendo os resultados expressos em unidades 

arbitrárias. 

 

2.9 Obtenção do RNAm, Reação de RT e PCR em Tempo Real 

 

Durante anestesia com pentobarbital sódico (45 mg/kg, i.p.) as fáscias 

espermáticas de SHR e ratos Wistar não estimulados, tratados com diclofenaco, 

anlodipina 10 mg/kg, diclofenaco associado à anlodipina 10 mg/kg, hidralazina ~ 14 

mg/kg ou veículo foram dissecadas, congeladas em nitrogênio líquido e 

armazenadas a -80 oC. O RNA celular total foi isolado utilizando o reagente TRizol® 

(Invitrogen Co., San Diego, EUA), seguindo as orientações do fabricante. Utilizamos 

DNase I para digerir o DNA que ocasionalmente pudesse estar presente na nossa 

amostra de RNA após o processo de extração. Realizamos a síntese da fita simples 

de cDNA - reação de RT - a partir de 2 µg do RNA total, utilizando a enzima 

SuperScript II (Invitrogen) e adicionamos RNaseOUT (Invitrogen) para proteger o 

RNA durante esse processo. A amplificação do cDNA foi realizada usando os 

seguintes “primers”: 5’- CCT CTT GCG AAG ACG AGA AC -3’ (sense) e 5’- ACT 

CGC TCT GGG AAC GAA TA -3’ (anti-sense) (198 pb) para ICAM-1 de rato, 5’- TAA 

TCC CCC GCA GTG TAA AG -3’ (sense) e 5’- AGG TTG GCA ATG GTT CAC TC -3’ 

(anti-sense) (199 bp) para P-selectina de rato, 5’- GAA GGT TTC TGA GCC CAG 

TG -3’ (sense) e 5’- TCA AGG GAG GAC ACT TCC AC -3’ (anti-sense) (93 bp) para 

PECAM-1 de rato e 5´- AAG ATT TGG CAC CAC ACT TTC TAC A -3´ (sense) e 5´- 

CGG TGA GCA GCA CAG GGT -3´ (anti-sense) para β-actina de rato. A quantidade 

de cDNA foi analisada por PCR em tempo real utilizando o reagente Platinum® 

SYBR® green qPCR SuperMix UDG (Invitrogen). As reações de PCR foram 
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realizadas e analisadas usando o sistema Corbett Research (Corbett Life Sciences, 

Sidney, Austrália). 

As condições do PCR foram: 2 min a 50 oC, 2 min a 95 oC seguindo-se 30 

ciclos na seguinte seqüência: 95 oC por 15 seg, 60 oC por 1 min e 72 oC por 15 seg. 

A especificidade da reação com SYBR® green foi confirmada pela análise da curva 

de dissociação tomando como base a temperatura de dissociação - “melting point”. A 

expressão gênica foi quantificada utilizando o cálculo do ∆Ct (“cycle threshold”) 

(PFAFFL, 2001). O cDNA sintetizado a partir do mRNA da β-actina foi utilizado para 

normalização. O resultado foi expresso em unidades arbitrárias relativas à variação 

da expressão de RNAm. 

 

2.10 Citometria de Fluxo 

 

Após anestesia com pentobarbital sódico (45 mg/kg, i.p.) os ratos foram 

submetidos à incisão longitudinal da pele e músculo da porção ventral do abdomen, 

para exposição da aorta abdominal, de onde foi retirado sangue (aproximadamente 

6 mL) de SHR e ratos Wistar não estimulados, tratados com diclofenaco, anlodipina 

10 mg/kg, diclofenaco associado à anlodipina 10 mg/kg, hidralazina ~ 14 mg/kg ou 

veículo. Tubos contendo EDTA (Labor Vacuum) foram utilizados na coleta do 

sangue, o qual foi posteriomente transferido para tubos Falcon, seguindo-se a lise 

dos eritrócitos, utilizando solução de cloreto de amônio (Synth) 130 mM, na 

proporção de 1:7 (sangue:solução de cloreto de amônio, vol/vol), durante 

aproximadamente 5 min, a 4 oC. As amostras foram então centrifugadas (1200 rpm, 

5 min a 4 oC), o sobrenadante descartado e o pellet de leucócitos obtido, 

ressuspenso em 1 mL de tampão Hanks (pH=7,4), cuja composição em milimolar 

(mM) é a seguinte: NaCl - 137,0; KCl - 5,4; Na2HPO4 - 0,7; KH2PO4 - 0,7 e glicose - 

5,5 (produzidos pela Merck S.A. e Synth), adicionado a 27,5 mM de Tris base e 0,1% 

de albumina sérica bovina (BSA) (produzidos pela Sigma-Aldrich Co., Missouri, 

Estados Unidos). Procedemos à contagem do número de leucócitos em câmara de 

Neubauer, após solubilizar 10 µL da amostra em 190 µL de líquido de Türk 

(proporção 1:20, amostra:líquido de Türk, vol/vol). Em seguida, as amostras foram 

centrifugadas (1200 rpm, 10 min a 4 oC) e ressuspensas em tampão Hanks com Tris 

e BSA em volume suficiente para se obter concentração final igual a 11,11 x 106 

leucócitos/mL. Cada amostra foi então dividida em três grupos (90 µL de amostra 
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cada, equivalente a aproximadamente 1 x 106 células), sendo um incubado com 

anticorpo anti-L-selectina (proporção de 1:20, anti LECAM-1 hamster IgG - FITC - 

BD), o segundo incubado com anticorpo anti CD18 (proporção de 1:100, anti CD18 

mouse IgG-1 - FITC - BD) e o terceiro incubado apenas com o veículo utilizado para 

diluir os anticorpos, Hanks com Tris e BSA (controle negativo). A incubação foi feita 

durante 30 min, em geladeira, protegida da luz. Em seguida, as células foram 

lavadas com 1 mL de Hanks com Tris e BSA, centrifugadas (1200 rpm, 10 min a 4 
oC) e ressuspensas em 500 µL de solução de Hanks com Tris e BSA para aquisição 

e leitura dos resultados, utilizando citômetro de fluxo (FACS CaliburTM, BD). Foi 

analisada a população de granulócitos, separada em uma janela contendo cerca de 

5000 eventos, utilizando o “software” Cell Quest (BD), sendo os resultados 

expressos em intensidade de fluorescência (unidades arbitrárias). 

 

2.11 Análise Estatística 

 

Os resultados são expressos como média ± epm, analisados utilizando 

análise de variância “One-way” (ANOVA) seguido de teste de Tukey-Kramer para 

comparações múltiplas, além do teste “Student’s” t não pareado, utilizado na análise 

dos resultados das concentrações plasmáticas de diclofenaco e anlodipina. O nível 

de significância adotado tem como limite 5%. 
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3 RESULTADOS 
 

3.1 Massa Corpórea 

 

 As massas corpóreas dos SHR antes e ao final dos tratamentos (15 dias), 

bem como o ganho de massa corpórea após administração de diclofenaco, 

anlodipina, nas doses de 3 e 10 mg/kg, a associação diclofenaco e anlodipina 10 

mg/kg, e hidralazina, nas doses de ~ 3,5 e ~ 14 mg/kg, foram semelhantes as dos 

ratos tratados com veículo, como demonstrado na tabela 2. Padrão semelhante de 

resposta foi observado nos ratos Wistar (Tabela 3). Análise macroscópica do 

estômago dos animais dos diferentes grupos não demonstrou a presença de 

ulcerações ou processos inflamatórios locais. 
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Tabela 2 – Massa corpórea absoluta e ganho de massa corpórea, em g, de SHR machos antes e 
após os seguintes tratamentos: veículo, diclofenaco de potássio 1 mg/kg, anlodipina 3 
mg/kg, anlodipina 10 mg/kg, diclofenaco de potássio 1 mg/kg associado à anlodipina 10 
mg/kg, por via oral, e hidralazina ~ 3,5 mg/kg e ~ 14 mg/kg, na água de beber, durante o 
período de 15 dias. 

 
GRUPOS 

 
Antes do 

tratamento a
 

 
15o dia de 

tratamento a

 
Ganho de massa 

corpórea a

 
Veículo (n=12) 

 
287,3 ± 5,1 

 
308,0 ± 5,0 

 
20,8 ± 1,7 

 
Diclofenaco 1 mg/kg 
(n=14) 

 
284,5 ± 5,0 

 
305,9 ± 5,7 

 
18,7 ± 2,4 

 
Anlodipina 3 mg/kg 
(n=07) 

 
275,6 ± 7,8 

 

 
290,3 ± 5,8 

 

 
14,7 ± 3,0 

 
 
Anlodipina 10 mg/kg 
(n=14) 

 
281,3 ± 5,8 

 
297,5 ± 5,7 

 
16,3 ± 2,2 

 
Diclofenaco 1 mg/kg + 
anlodipina 10 mg/kg 
(n=09) 

 
279,8 ± 7,1 

 
293,9 ± 6,4 

 
14,1 ± 1,5 

 
Hidralazina ~ 3,5 mg/kg 
(n=06) 

 
260,9 ± 3,9 

 
287,4 ± 4,8 

 
23,3 ± 3,8 

 
Hidralazina ~ 14 mg/kg 
(n=11) 

 
275,7 ± 6,9 

 
292,1 ± 7,1  

 
17,8 ± 1,9 

a = Resultados apresentados como média ± epm; n significa o número de ratos testados. 
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Tabela 3 – Massa corpórea absoluta e ganho de massa corpórea, em g, de ratos Wistar machos 
antes e após os seguintes tratamentos: veículo, diclofenaco de potássio 1 mg/kg, 
anlodipina 10 mg/kg, diclofenaco de potássio 1 mg/kg associado à anlodipina 10 mg/kg, 
por via oral, ou hidralazina ~ 3,5 mg/kg e ~ 14 mg/kg, na água de beber, durante o 
período de 15 dias. 

 
GRUPOS 

 
Antes do 

tratamento a
 

 
15o dia de 

tratamento a

 
Ganho de massa 

corpórea a

 
Veículo (n=06) 

 
313,9 ± 15,9 

 
321,0 ± 16,8 

 
7,1 ± 3,3 

 
Diclofenaco 1 mg/kg 
(n=12) 

 
324,0 ± 10,9 

 
329,7 ± 11,3 

 
5,6 ± 3,1 

 
Anlodipina 10 mg/kg 
(n=15) 

 
314,1 ± 10,1 

 
315,9 ± 9,9 

 
1,8 ± 2,7 

 
Diclofenaco 1 mg/kg + 
anlodipina 10 mg/kg 
(n=15) 

 
321,9 ± 8,3 

 
324,9 ± 9,5 

 
3,0 ± 4,1 

Hidralazina ~ 3,5 mg/kg 
(n=04) 

318,7 ± 16,4 324,6 ± 16,9 6,0 ± 4,4 

 
Hidralazina ~ 14 mg/kg 
(n=08) 

 
330,4 ± 9,2 

 
340,8 ± 10,6 

 
10,4 ± 2,1 

a = Resultados apresentados como média ± epm; n significa o número de ratos testados. 
 

3.2 Consumos Hídrico e de Ração e Determinação do Volume Urinário 

 

 A dissolução de hidralazina, na maior dose utilizada (~ 14 mg/kg), na água de 

beber tanto de SHR quanto de ratos Wistar não alterou os consumos hídrico e de 

ração ou o volume urinário de 24 h comparado aos ratos que tomaram água na 

ausência de hidralazina (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Consumos hídrico e de ração e determinação do volume urinário de SHR e ratos Wistar 
machos durante o período de 24 h, mediante administração ou não de hidralazina ~ 14 
mg/kg, dissolvida na água de beber. Os resultados foram normalizados para 100 g de 
massa corpórea. 

 
GRUPOS 

 
Consumo 

hídrico (mL) a

 
Consumo de 

ração (g) a

 
Volume 

urinário (mL) a
 
SHR 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Água (n=10) 

 
17,2 ± 1,9 

 
10,6 ± 0,9 

 
3,6 ± 1,0 

 
Hidralazina ~ 14 mg/kg 
em solução aquosa 
(n=09) 

 
20,8 ± 1,7 

 
9,7 ± 0,9 

 
5,8 ± 1,2 

 
Wistar 

 
 

 
 

 
 

 
Água (n=06) 

 
13,7 ± 1,3 

 
8,3 ± 1,1 

 
2,8 ± 0,9 

 
Hidralazina ~ 14 mg/kg 
em solução aquosa 
(n=11) 

 
14,2 ± 1,0 

 
8,8 ± 0,9 

 
3,5 ± 0,8 

a = Resultados apresentados como média ± epm; n significa o número de animais testados. 
 

3.3 Pressão Arterial Caudal 

 
 Anlodipina na dose de 3 mg/kg, administrada por via oral aos SHR durante 15 

dias, não foi capaz de promover redução significativa na PA caudal. No entanto, na 

dose de 10 mg/kg, causou queda considerável da PA já após 24 h de tratamento, 

efeito também observado após 3, 10 e 15 dias de administração, sendo essa, 

portanto, a dose selecionada do anti-hipertensivo para o presente estudo (Figura 3). 

 Da mesma forma, hidralazina na dose de ~ 3,5 mg/kg não reduziu a PA 

caudal de SHR após 15 dias de administração, ao contrário do que foi observado 

quando os ratos foram tratados com hidralazina na dose de ~ 14 mg/kg, em que 

houve redução considerável da PA (Figura 4). 

 O tratamento dos SHR com diclofenaco de potássio durante 15 dias não 

interferiu com a PA caudal quando comparado ao grupo que recebeu veículo; por 

sua vez, anlodipina 10 mg/kg, como mencionado anteriormente, reduziu a PA 

desses ratos de maneira significativa. Ao associar diclofenaco e anlodipina 10 

mg/kg, não foi observada diferença na redução da PA quando comparado ao grupo 
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tratado apenas com anlodipina 10 mg/kg. O tratamento com hidralazina ~ 14 mg/kg 

reduziu a PA a níveis semelhantes aos observados após tratamento com anlodipina 

10 mg/kg (Figura 5). 

Hidralazina na dose de ~ 3,5 mg/kg não reduziu a PA caudal de ratos Wistar 

após 15 dias de administração. Na dose de ~ 14 mg/kg, houve redução considerável 

desse parâmetro nesses ratos (Figura 6). 

A PA caudal dos ratos Wistar tratados com diclofenaco de potássio, 

anlodipina 10 mg/kg ou a associação de ambos durante 15 dias não diferiu daquela 

dos ratos tratados com veículo. Contudo, o tratamento com hidralazina na dose de ~ 

14 mg/kg, reduziu significativamente a PA nesses ratos (Figura 7). 

 

 

Figura 3: Pressão arterial caudal de SHR machos tratados com anlodipina 3 mg/kg ou anlodipina 10 
mg/kg, por via oral (gavagem), durante o período de 15 dias. 
n significa o número de animais testados; ** P < 0,01 e *** P < 0,001 vs antes do 
tratamento. 
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Figura 4: Pressão arterial caudal de SHR machos tratados com hidralazina ~ 3,5 mg/kg ou 
hidralazina ~ 14 mg/kg, na água de beber, durante o período de 15 dias. 
n significa o número de animais testados; *** P < 0,001 vs antes do tratamento. 

 

 

 

Figura 5: Pressão arterial caudal de SHR machos após os seguintes tratamentos: veículo, 
diclofenaco de potássio 1 mg/kg, anlodipina 10 mg/kg, diclofenaco de potássio 1 mg/kg 
associado à anlodipina 10 mg/kg, por via oral (gavagem), ou hidralazina ~ 14 mg/kg, na 
água de beber, durante o período de 15 dias. 
n significa o número de animais testados; * P < 0,05 vs grupo tratado com veículo. 
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Figura 6: Pressão arterial caudal de ratos Wistar machos tratados com hidralazina ~ 3,5 mg/kg ou 
hidralazina ~ 14 mg/kg, na água de beber, durante o período de 15 dias. 
n significa o número de animais testados; * P < 0,05 e *** P < 0,001 vs antes do tratamento. 

 

 

 

Figura 7: Pressão arterial caudal de ratos Wistar machos após os seguintes tratamentos: veículo, 
diclofenaco de potássio 1 mg/kg, anlodipina 10 mg/kg, diclofenaco de potássio 1 mg/kg 
associado à anlodipina 10 mg/kg, por via oral (gavagem), ou hidralazina ~ 14 mg/kg, na 
água de beber, durante o período de quinze dias. 
n significa o número de animais testados; *** P < 0,001 vs grupo tratado com veículo. 
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3.4 Diâmetro Venular 

 
 O diâmetro das vênulas de segunda ordem presentes na fáscia espermática 

dos SHR tratados durante 15 dias com diclofenaco de potássio (15,4 ± 0,4 µm, n=8) 

ou anlodipina 10 mg/kg (16,6 ± 0,5 µm, n=8), isoladamente ou associados (16,1 ± 

0,8 µm, n=7), bem como com hidralazina ~ 14 mg/kg (15,5 ± 0,3 µm, n=11), foi 

semelhante àquele do grupo que recebeu veículo (16,4 ± 0,6 µm, n=8). 

 Tratamento dos ratos Wistar durante 15 dias com diclofenaco de potássio 

(15,7 ± 0,8 µm, n=7) ou anlodipina 10 mg/kg (18,5 ± 0,4 µm, n=7), ou a associação 

de ambos (16,1 ± 0,4 µm, n=8), bem como com hidralazina ~ 14 mg/kg (16,4 ± 1,0 

µm, n=8), também não alterou o diâmetro venular quando comparado aos ratos 

tratados com veículo (17,5 ± 0,5 µm, n=9). 

 

3.5 Rolamento Leucocitário 

 

 O tratamento de SHR machos com diclofenaco de potássio durante 15 dias 

reduziu significantemente o número de leucócitos rolando, contados durante o 

intervalo de 10 min, na superfície endotelial de vênulas da fáscia espermática 

comparado ao grupo que recebeu veículo. Por sua vez, a administração de 

anlodipina 10 mg/kg pelo mesmo período de tempo não foi capaz de promover 

alteração do número de “rollers” nesses ratos. Além disso, a anlodipina 10 mg/kg, 

quando associada ao diclofenaco, não interferiu na diminuição do número de 

“rollers” produzido pelo antiinflamatório (Figura 8A). Semelhante ao observado após 

tratamento com anlodipina, o número de “rollers” não foi alterado após tratamento 

com hidralazina ~ 14 mg/kg (Figura 8B). 

 O número de “rollers”, contados durante o período de 10 min, em vênulas da 

fáscia espermática de ratos Wistar machos tratados com diclofenaco de potássio ou 

anlodipina 10 mg/kg ou a associação desses dois fármacos durante 15 dias, não foi 

diferente daquele dos ratos tratados com veículo (Figura 9A). O tratamento desses 

ratos com hidralazina ~ 14 mg/kg também não modificou o número de “rollers” 

(Figura 9B). 
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Figura 8: Rolamento leucocitário, contado durante o intervalo de 10 min, em vênulas da fáscia 
espermática (14 a 18 µm de diâmetro) de SHR machos submetidos aos seguintes 
tratamentos: A) veículo ( ), diclofenaco de potássio 1 mg/kg ( ), anlodipina 10 mg/kg (
) ou diclofenaco de potássio 1 mg/kg associado à anlodipina 10 mg/kg ( ), por via oral, 
durante o período de 15 dias; B) veículo ( ) ou hidralazina ~ 14 mg/kg ( ), na água de 
beber, durante 15 dias. O número de animais testados por grupo está indicado no interior 
de cada barra. 
** P < 0,01 e *** P < 0,001 vs grupo tratado com veículo. 

 

 

Figura 9: Rolamento leucocitário, contado durante o intervalo de 10 min, em vênulas da fáscia 
espermática (14 a 18 µm de diâmetro) de ratos Wistar machos submetidos aos seguintes 
tratamentos: A) veículo ( ),diclofenaco de potássio 1 mg/kg ( ), anlodipina 10 mg/kg ( ) 
ou diclofenaco de potássio 1 mg/kg associado à anlodipina 10 mg/kg ( ), por via oral, 
durante o período de 15 dias; B) veículo ( ) ou hidralazina ~ 14 mg/kg ( ), na água de 
beber, durante 15 dias. O número de animais testados por grupo está indicado no interior 
de cada barra. 
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3.6 Velocidade do Rolamento Leucocitário 

 

 O tratamento dos SHR com diclofenaco e anlodipina 10 mg/kg, administrados 

isoladamente ou associados, não promoveu modificação da velocidade dos “rollers” 

comparado aos ratos tratados apenas com veículo, em vênulas da fáscia 

espermática (Figura 10A). A administração de hidralazina ~ 14 mg/kg também não 

alterou a velocidade dos leucócitos em vênulas da fáscia espermática de SHR 

(Figura 10B). 

 Semelhante ao observado em SHR, a administração de diclofenaco e 

anlodipina 10 mg/kg, combinados ou não, a ratos Wistar não alterou a velocidade 

dos “rollers” em vênulas da fáscia espermática (Figura 11A). Além disso, esse 

parâmetro também não foi modificado no grupo de ratos Wistar tratado com 

hidralazina ~ 14 mg/kg (Figura 11B). 

 

 

Figura 10: Velocidade do rolamento leucocitário, calculado a partir do tempo necessário para que o 
leucócito percorra 100 µm de extensão de vênulas da fáscia espermática (14 a 18 µm de 
diâmetro), de SHR machos submetidos aos seguintes tratamentos: A) veículo ( ), 
diclofenaco de potássio 1 mg/kg ( ), anlodipina 10 mg/kg ( ) ou diclofenaco de potássio 
1 mg/kg associado à anlodipina 10 mg/kg ( ), por via oral, durante o período de 15 dias; 
B) veículo ( ) ou hidralazina ~ 14 mg/kg ( ), na água de beber, durante 15 dias. Foi 
considerado como valor final a média da velocidade de dez leucócitos. O número de 
animais testados por grupo está indicado no interior de cada barra. 
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Figura 11: Velocidade do rolamento leucocitário, calculado a partir do tempo necessário para que o 
leucócito percorra 100 µm de extensão de vênulas da fáscia espermática (14 a 18 µm de 
diâmetro), de ratos Wistar machos submetidos aos seguintes tratamentos: A) veículo ( ), 
diclofenaco de potássio 1 mg/kg ( ), anlodipina 10 mg/kg ( ) ou diclofenaco de potássio 
1 mg/kg associado à anlodipina 10 mg/kg ( ), por via oral, durante o período de 15 dias; 
B) veículo ( ) ou hidralazina ~ 14 mg/kg ( ), na água de beber, durante 15 dias. Foi 
considerado como valor final a média da velocidade de dez leucócitos. O número de 
animais testados por grupo está indicado no interior de cada barra. 

 

3.7 Aderência Leucocitária 

 

 O tratamento dos SHR com diclofenaco de potássio, associado ou não à 

anlodipina 10 mg/kg, reduziu o número de leucócitos aderidos ao endotélio de 

vênulas da fáscia espermática após estímulo local com TNF-α contudo, com a 

associação houve prejuízo do efeito redutor do diclofenaco. Assim como o 

diclofenaco, o tratamento com anlodipina 10 mg/kg reduziu o número de leucócitos 

aderidos ao endotélio após estímulo com TNF-α (Figura 12A). O tratamento com 

hidralazina ~ 14 mg/kg também foi capaz de reduzir o número de leucócitos aderidos 

(Figura 12B). Contudo, quando anlodipina foi administrada na dose de 3 mg/kg a 

SHR, não foi observada diferença na aderência leucocitária comparada ao veículo 

(Figura 12C), diferente do que aconteceu quando se reduziu a dose de hidralazina (~ 

3,5 mg/kg) em que, ainda assim, foi observada redução do número de leucócitos 

aderidos (Figura 12D). 

 O diclofenaco de potássio, mas não a anlodipina 10 mg/kg, reduziu o número 

de leucócitos aderidos ao endotélio de vênulas da fáscia espermática de ratos Wistar 

após estímulo local com TNF-α. Contudo, tal redução não foi observada no grupo 

em que foram administrados o antiinflamatório e o anti-hipertensivo combinados 

 62



(Figura 13A). O tratamento dos ratos Wistar com hidralazina nas doses de ~ 14 

mg/kg (Figura 13B) ou ~ 3,5 mg/kg (Figura 13C) não alterou o número de leucócitos 

aderidos ao endotélio comparado aos ratos tratados com veículo. 

 

 

Figura 12: Aderência leucocitária determinada em 100 µm de extensão de vênulas (14 a 18 µm de 
diâmetro) da fáscia espermática de SHR machos 2 h após injeção local de TNF-α (5 
ng/0,1 mL). Os ratos foram submetidos aos seguintes tratamentos: A) veículo ( ), 
diclofenaco de potássio 1 mg/kg ( ), anlodipina 10 mg/kg ( ) ou diclofenaco de potássio 
1 mg/kg associado à anlodipina 10 mg/kg ( ), por via oral, durante o período de 15 dias; 
B) veículo ( ) ou hidralazina ~ 14 mg/kg ( ), na água de beber, durante 15 dias; C) 
veículo ( ) ou anlodipina 3 mg/kg ( ), por via oral, durante o período de 15 dias; D) 
veículo ( ) ou hidralazina ~ 3,5 mg/kg ( ), na água de beber, durante o período de 15 
dias. O número de animais testados por grupo está indicado no interior de cada barra. * P 
< 0,05, ** P < 0,01 e *** P < 0,001 vs grupo tratado com veículo. # P < 0,05 vs grupo 
tratado com diclofenaco. 
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Figura 13: Aderência leucocitária determinada em 100 µm de extensão de vênulas (14 a 18 µm de 
diâmetro) da fáscia espermática de ratos Wistar machos 2 h após injeção local de TNF-α 
(5 ng/0,1 mL). Os ratos foram submetidos aos seguintes tratamentos: A) veículo ( ), 
diclofenaco de potássio 1 mg/kg ( ), anlodipina 10 mg/kg ( ) ou diclofenaco de potássio 
1 mg/kg associado à anlodipina 10 mg/kg ( ), por via oral, durante o período de 15 dias; 
B) veículo ( ) ou hidralazina ~ 14 mg/kg ( ), na água de beber, durante 15 dias. C) 
veículo ( ) ou hidralazina ~ 3,5 mg/kg ( ), na água de beber, durante o período de 15 
dias. O número de animais testados por grupo está indicado no interior de cada barra. 
** P < 0,01 vs grupo tratado com veículo. 

 

3.8 Migração Leucocitária 

 

 O tratamento dos SHR com diclofenaco de potássio associado ou não à 

anlodipina 10 mg/kg reduziu o número de leucócitos migrados para o interstício em 

área correspondente a 2500 µm2 de extensão, próxima a vênulas da fáscia 

espermática, 2 h após estímulo local com TNF-α. A associação do diclofenaco com 

anlodipina 10 mg/kg provocou redução da migração leucocitária de intensidade 

inferior à observada no grupo de SHR tratados apenas com diclofenaco. Assim como 

o diclofenaco, o tratamento com anlodipina 10 mg/kg reduziu o número de leucócitos 

migrados para o interstício após estímulo com TNF-α (Figura 14A). O tratamento de 

SHR com hidralazina ~ 14 mg/kg também foi capaz de reduzir o número de 

leucócitos migrados (Figura 14B). Contudo, quando anlodipina foi administrada na 
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dose de 3 mg/kg a SHR não foi observada diferença na migração leucocitária 

comparada ao veículo (Figura 14C). Já a redução da dose de hidralazina para ~ 3,5 

mg/kg ainda foi capaz de causar diminuição do número de leucócitos migrados para 

o interstício, através de vênulas da fáscia espermática de SHR, comparado ao grupo 

controle (Figura 14D). 

 Semelhante ao observado em SHR, tanto o diclofenaco de potássio quanto a 

anlodipina 10 mg/kg foram capazes de reduzir o número de leucócitos migrados para 

o interstício em área correspondente a 2500 µm2 de extensão, próxima a vênulas da 

fáscia espermática de ratos Wistar, 2 h após estímulo local com TNF-α. Contudo, tal 

redução não foi observada no grupo em que foram administrados o antiinflamatório e 

o anti-hipertensivo combinados (Figura 15A). O tratamento de ratos Wistar com 

hidralazina ~ 14 mg/kg também foi capaz de reduzir o número de leucócitos 

migrados (Figura 15B) ao contrário do que foi observado na dose de ~ 3,5 mg/kg, 

que não reduziu a migração leucocitária (Figura 15C). 
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Figura 14: Migração leucocitária determinada em 2500 µm2 de área próxima a vênulas (14 a 18 µm 

de diâmetro) da fáscia espermática de SHR machos 2 h após injeção local de TNF-α (5 
ng/0,1 mL). Os ratos foram submetidos aos seguintes tratamentos: A) veículo ( ), 
diclofenaco de potássio 1 mg/kg ( ), anlodipina 10 mg/kg ( ) ou diclofenaco de potássio 
1 mg/kg associado à anlodipina 10 mg/kg ( ), por via oral, durante o período de 15 dias; 
B) veículo ( ) ou hidralazina ~ 14 mg/kg ( ), na água de beber, durante 15 dias; C) 
veículo ( ) ou anlodipina 3 mg/kg ( ), por via oral, durante o período de 15 dias; D) 
veículo ( ) ou hidralazina ~ 3,5 mg/kg ( ), na água de beber, durante 15 dias. O número 
de animais testados por grupo está indicado no interior de cada barra. * P < 0,05 e *** P < 
0,001 vs grupo tratado com veículo; # P < 0,05 vs grupo tratado com diclofenaco. 
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Figura 15: Migração leucocitária determinada em 2500 µm2 de área próxima a vênulas (14 a 18 µm 

de diâmetro) da fáscia espermática de ratos Wistar machos 2 h após injeção local de 
TNF-α (5 ng/0,1 mL). Os ratos foram submetidos aos seguintes tratamentos: A) veículo 
( ), diclofenaco de potássio 1 mg/kg ( ), anlodipina 10 mg/kg ( ) ou diclofenaco de 
potássio 1 mg/kg associado à anlodipina 10 mg/kg ( ), por via oral, durante o período de 
15 dias; B) veículo ( ) ou hidralazina ~ 14 mg/kg ( ), na água de beber, durante 15 
dias. C) veículo ( ) ou hidralazina ~ 3,5 mg/kg ( ), na água de beber, durante 15 dias. O 
número de animais testados por grupo está indicado no interior de cada barra. 
* P < 0,05 e *** P < 0,001 vs grupo tratado com veículo; # P < 0,05 vs grupo tratado com 
diclofenaco. 

 

3.9 Velocidade do Fluxo Sanguíneo e Taxa de Atrito Venular (“Shear Rate”) 

 

O tratamento dos SHR com diclofenaco, anlodipina 10 mg/kg ou a associação 

de ambos não alterou a velocidade do fluxo sanguíneo, bem como a taxa de atrito, 

de vênulas de segunda ordem (14-18 µm) da fáscia espermática, comparado ao 

grupo tratado apenas com o veículo (Tabela 5). A administração de hidralazina ~ 14 

mg/kg também não alterou esses parâmetros (Tabela 6). 

Do mesmo modo, o tratamento de ratos Wistar com diclofenaco, anlodipina ou 

a associação desses fármacos não influenciou a velocidade do fluxo sanguíneo ou a 

taxa de atrito de vênulas de segunda ordem (14-18 µm) da fáscia espermática 

(Tabela 5), semelhante ao observado com hidralazina ~ 14 mg/kg, que também não 

alterou tais parâmetros (Tabela 6). 
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Tabela 5 – Velocidade do fluxo sanguíneo e taxa de atrito de vênulas de segunda ordem (14-18 µm) 
da fáscia espermática de SHR e ratos Wistar submetidos aos seguintes tratamentos: 
veículo, diclofenaco 1 mg/kg, anlodipina 10 mg/kg ou diclofenaco 1 mg/kg combinado à 
anlodipina 10 mg/kg, por via oral, durante o período de 15 dias. 

 
Grupos 

 
Velocidade do fluxo 
sanguíneo (mm . s-1) 

 
Taxa de atrito venular 

(s-1) 
 
SHR 
 

  

Veículo a 2,15 ± 0,11 
(08) 

1011 ± 52 
(07) 

Diclofenaco 1 mg/kg a 2,51 ± 0,10 
(09) 

1152 ± 40 
(09) 

Anlodipina 10 mg/kg a 2,24 ± 0,10 
(08) 

1004 ± 43 
(07) 

Diclofenaco 1 mg/kg + 
anlodipina 10 mg/kg a

2,37 ± 0,07 
(06) 

1119 ± 40 
(06) 

 
Wistar 
 

  

Veículo a 1,95 ±0,06 
(06) 

935 ± 52 
(07) 

Diclofenaco 1 mg/kg a 2,16 ± 0,17 
(06) 

1024 ± 63 
(06) 

Anlodipina 10 mg/kg a 2,09 ± 0,06 
(07) 

1002 ± 35 
(07) 

Diclofenaco 1 mg/kg + 
anlodipina 10 mg/kg a

2,13 ± 0,09 
(05) 

941 ± 56 
(05) 

a = Resultados apresentados como média ± epm; o número de animais testados por grupo está entre 
parênteses. 
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Tabela 6 – Velocidade do fluxo sanguíneo e taxa de atrito de vênulas de segunda ordem (14-18 µm) 
da fáscia espermática de SHR e ratos Wistar submetidos aos seguintes tratamentos: 
veículo ou hidralazina ~ 14 mg/kg, na água de beber, durante 15 dias. 

 
Grupos 

 
Velocidade do fluxo 
sanguíneo (mm . s-1) 

 
Taxa de atrito venular 

(s-1) 
 
SHR 
 

  

Veículo a 2,15 ± 0,11 
(08) 

1011 ± 52 
(07) 

Hidralazina ~ 14 mg/kg a 2,25 ± 0,07 
(08) 

1020 ± 29 
(08) 

 
Wistar 
 

  

Veículo a 1,95 ±0,06 
(06) 

935 ± 52 
(07) 

Hidralazina ~ 14 mg/kg a 2,06 ± 0,04 
(07) 

953 ± 42 
(07) 

a = Resultados apresentados como média ± epm; o número de animais testados por grupo está entre 
parênteses. 
 

3.10 Leucogramas Total e Diferencial 

 

 Os tratamentos dos SHR durante 15 dias com diclofenaco, anlodipina 10 

mg/kg ou diclofenaco associado à anlodipina 10 mg/kg não modificou nem o número 

de leucócitos total nem o diferencial quando comparados aos ratos tratados com 

veículo (Tabela 7). O mesmo foi observado quando os SHR foram tratados com 

hidralazina ~ 14 mg/kg (Tabela 8). 

 Os tratamentos com diclofenaco ou anlodipina, associados ou não, não 

alteraram o número de leucócitos total ou diferencial em ratos Wistar, em relação ao 

tratamento com veículo (Tabela 7). A administração de hidralazina ~ 14 mg/kg 

também não influenciou o número de leucócitos total ou diferencial nesses ratos 

(Tabela 8). 
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Tabela 7 – Número de leucócitos total e diferencial (linfócitos, neutrófilos, eosinófilos e monócitos) 
coletados da cauda de SHR e ratos Wistar não anestesiados submetidos aos seguintes 
tratamentos: veículo, diclofenaco 1 mg/kg, anlodipina 10 mg/kg ou diclofenaco 1mg/kg 
combinado à anlodipina 10 mg/kg, por via oral, durante o período de 15 dias. 

          Grupos 
 
Leucócitos 

 
Veículo 

 

 
Diclofenaco  

1 mg/kg 

 
Anlodipina 
10 mg/kg 

 
Diclofenaco+
Anlodipina 

 
SHR 
 

    

Total a 7892±723 
(10) 

8267±618 
(12) 

7150±360 
(09) 

6172±452
(09) 

Linfócitos a 4977±659 
(07) 

5313±548 
(12) 

4726±340  
(09) 

3982±286 
(09) 

Neutrófilos a 1640±188 
(07) 

1932±191 
(11) 

1984±204 
(09) 

1993±315 
(08) 

Eosinófilos a 53,3±29,5 
(07) 

50,9±20,3 
(12) 

24,4±16,3 
(09) 

16,7±16,7 
(09) 

Monócitos a 301±91 
(07) 

341±50 
(10) 

391±81 
(08) 

302±37 
(09) 

 
Wistar 
 

    

Total a 9584±640 
(10) 

8929±584 
(12) 

7687±995 
(09) 

9595±913 
(10) 

Linfócitos a 7153±359 
(10) 

6555±263 
(12) 

5802±227 
(06) 

6304±388 
(08) 

Neutrófilos a 1905±241 
(12) 

1618±300 
(12) 

1356±310 
(10) 

1668±281 
(10) 

Eosinófilos a 33,7±33,7 
(11) 

40,1±22,7 
(10) 

58,3±32,9 
(09) 

27,8±14,2 
(09) 

Monócitos a 642±126 
(12) 

642±100 
(12) 

409±86 
(08) 

646±197 
(08) 

a = Resultados apresentados como média ± epm; o número de animais testados por grupo está entre 
parênteses. 
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Tabela 8 – Número de leucócitos total e diferencial (linfócitos, neutrófilos, eosinófilos e monócitos) 
coletados da cauda de SHR e ratos Wistar não anestesiados submetidos aos seguintes 
tratamentos: veículo ou hidralazina ~ 14 mg/kg, na água de beber, durante 15 dias. 

           Grupos 
 
Leucócitos 

 
Veículo 

 

 
Hidralazina  
~ 14 mg/kg 

 
SHR 
 

  

Total a 7892±723 
(10) 

7673±444 
(11) 

Linfócitos a 5586±499 
(10) 

5885±459 
(11) 

Neutrófilos a 1742±130 
(12) 

1560±110 
(11) 

Eosinófilos a 62±18 
(12) 

30±13 
(11) 

Monócitos a 198±91 
(12) 

199±86 
(11) 

 
Wistar 
 

  

Total a 9584±640 
(10) 

11540±443 
(05) 

Linfócitos a 7153±359 
(10) 

8686±768 
(05) 

Neutrófilos a 1905±241 
(12) 

1985±228 
(08) 

Eosinófilos a 34±34 
(11) 

72±28 
(08) 

Monócitos a 557±88 
(12) 

560±186 
(08) 

a = Resultados apresentados como média ± epm; o número de animais testados por grupo está entre 
parênteses. 
 

3.11 Concentrações Plasmáticas de Diclofenaco e Anlodipina 

 

 A concentração plasmática de diclofenaco administrado por via oral a SHR 

não foi modificada quando se associou anlodipina 10 mg/kg (Figuras 16A e 16B). Da 

mesma forma, os níveis plasmáticos de anlodipina 10 mg/kg administrado por via 

oral não foram alterados quando se administrou conjuntamente diclofenaco a SHR 

(Figuras 17A e 17B). 

 Semelhante ao observado em SHR, as concentrações plasmáticas de 

diclofenaco administrado por via oral associado ou não à anlodipina 10 mg/kg foram 
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similares (Figuras 18A e 18B), bem como a concentração plasmática de anlodipina 

10 mg/kg quando foi administrada combinada ou não ao diclofenaco (Figuras 19A e 

19B). 

 

 

Figura 16: Curvas de concentração plasmática (A) e área sob a curva – AUC – (B) de diclofenaco de 
potássio (1 mg/kg) quando administrado sozinho ou associado à anlodipina (10 mg/kg), 
por via oral, a SHR. O número de animais testados por grupo (n) está indicado no interior 
de cada barra. 

 

 

 

Figura 17: Curvas de concentração plasmática (A) e área sob a curva – AUC – (B) de anlodipina (10 
mg/kg) quando administrada sozinha ou associada ao diclofenaco (1 mg/kg), por via oral, 
a SHR. O número de animais testados por grupo (n) está indicado no interior de cada 
barra. 

 

 

 72



 

Figura 18: Curvas de concentração plasmática (A) e área sob a curva – AUC – (B) de diclofenaco (1 
mg/kg) quando administrado sozinho ou associado à anlodipina (10 mg/kg), por via oral, a 
ratos Wistar. O número de animais testados por grupo (n) está indicado no interior de 
cada barra. 

 

 

 

Figura 19: Curvas de concentração plasmática (A) e área sob a curva – AUC – (B) de anlodipina (10 
mg/kg) quando administrada sozinha ou associada ao diclofenaco (1 mg/kg), por via oral, 
a ratos Wistar. O número de animais testados por grupo (n) está indicado no interior de 
cada barra. 

 

3.12 Imunohistoquímica para determinação da concentração protéica de ICAM-1, 
PECAM-1 e P-selectina 

 

Tanto a administração de diclofenaco quanto a de anlodipina 10 mg/kg foram 

capazes de reduzir a expressão de ICAM-1 em vênulas de SHR. Contudo, quando 

esses fármacos foram administrados em combinação a redução da expressão de 

ICAM-1 não foi mais observada (Figuras 20A e 20C). 

O tratamento de SHR com hidralazina ~ 14 mg/kg também reduziu a 

expressão de ICAM-1 venular (Figuras 20B e 20C). Por outro lado, nenhum dos 
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tratamentos alterou as expressões de PECAM-1 (Figuras 21A, 21B e 21C) e P-

selectina (Figuras 22A, 22B e 22C) nas vênulas de SHR. 

A administração de diclofenaco a ratos Wistar não alterou a expressão de 

ICAM-1 venular. Contudo, quando esses ratos foram tratados com anlodipina 10 

mg/kg, observamos redução da expressão de ICAM-1 em vênulas. Tal redução não 

foi mais observada quando diclofenaco e anlodipina 10 mg/kg foram associados. 

Hidralazina ~ 14 mg/kg não alterou a expressão de ICAM-1 em vênulas de ratos 

Wistar (Figuras 23A, 23B e 23C). 

Diclofenaco administrado a ratos Wistar também não alterou a expressão de 

PECAM-1 em vênulas. No entanto, o tratamento desses ratos com anlodipina 10 

mg/kg reduziu a expressão dessa molécula de aderência, efeito esse que foi perdido 

quando anlodipina foi administrada junto com diclofenaco. Hidralazina ~ 14 mg/kg 

não alterou a expressão de PECAM-1 em vênulas de ratos Wistar (Figuras 24A, 24B 

e 24C). Por sua vez, nenhum dos tratamentos alterou a expressão de P-selectina em 

vênulas de ratos Wistar, exceto hidralazina ~ 14 mg/kg, que reduziu a expressão 

dessa molécula (Figuras 25A, 25B e 25C). 
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Figura 20: A) Expressão protéica de ICAM-1, em unidades arbitrárias, em vênulas de SHR não 
estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), anlodipina 10 
mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). O controle negativo 
(CN) foi submetido a todos os passos inerentes à técnica de imunohistoquímica exceto a 
incubação com o anticorpo primário. B) Expressão protéica de ICAM-1, em unidades 
arbitrárias, em vênulas de SHR não estimulados após tratamento com veículo (V) ou com 
hidralazina ~ 14 mg/kg (H). As imagens foram capturadas e os resultados foram obtidos 
utilizando-se o programa KS 300. O número dentro das barras refere-se ao número de 
ratos utilizados. ** P < 0,01 e *** P < 0,001 vs CN; ## P < 0,01 e ### P < 0,001 vs V. Os 
valores representam a média ± epm. C) Microfotografias representativas da intensidade 
de marcação de ICAM-1 em cada grupo. Barra igual a 40 µm. 
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Figura 21: A) Expressão protéica de PECAM-1, em unidades arbitrárias, em vênulas de SHR não 
estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), anlodipina 10 
mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). O controle negativo 
(CN) foi submetido a todos os passos inerentes à técnica de imunohistoquímica exceto a 
incubação com o anticorpo primário. B) Expressão protéica de PECAM-1, em unidades 
arbitrárias, em vênulas de SHR não estimulados após tratamento com veículo (V) ou com 
hidralazina ~ 14 mg/kg (H). As imagens foram capturadas e os resultados foram obtidos 
utilizando-se o programa KS 300. O número dentro das barras refere-se ao número de 
ratos utilizados. * P < 0,05, ** P < 0,01 e *** P < 0,001 vs CN. Os valores representam a 
média ± epm. C) Microfotografias representativas da intensidade de marcação de 
PECAM-1 em cada grupo. Barra igual a 40 µm. 
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Figura 22: A) Expressão protéica de P-selectina, em unidades arbitrárias, em vênulas de SHR não 
estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), anlodipina 10 
mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). O controle negativo 
(CN) foi submetido a todos os passos inerentes à técnica de imunohistoquímica exceto a 
incubação com o anticorpo primário. B) Expressão protéica de P-selectina, em unidades 
arbitrárias, em vênulas de SHR não estimulados após tratamento com veículo (V) ou com 
hidralazina ~ 14 mg/kg (H). As imagens foram capturadas e os resultados foram obtidos 
utilizando-se o programa KS 300. O número dentro das barras refere-se ao número de 
ratos utilizados. * P < 0,05, ** P < 0,01 e *** P < 0,001 vs CN. Os valores representam a 
média ± epm. C) Microfotografias representativas da intensidade de marcação de P-
selectina em cada grupo. Barra igual a 40 µm. 
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Figura 23: A) Expressão protéica de ICAM-1, em unidades arbitrárias, em vênulas de ratos Wistar 
não estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), anlodipina 10 
mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). O controle negativo 
(CN) foi submetido a todos os passos inerentes à técnica de imunohistoquímica exceto a 
incubação com o anticorpo primário. B) Expressão protéica de ICAM-1, em unidades 
arbitrárias, em vênulas de ratos Wistar não estimulados após tratamento com veículo (V) 
ou com hidralazina ~ 14 mg/kg (H). As imagens foram capturadas e os resultados foram 
obtidos utilizando-se o programa KS 300. O número dentro das barras refere-se ao 
número de ratos utilizados. ** P < 0,01 e *** P < 0,001 vs CN; # P < 0,05 vs V. Os valores 
representam a média ± epm. C) Microfotografias representativas da intensidade de 
marcação de ICAM-1 em cada grupo. Barra igual a 40 µm. 
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Figura 24: A) Expressão protéica de PECAM-1, em unidades arbitrárias, em vênulas de ratos Wistar 
não estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), anlodipina 10 
mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). O controle negativo (CN) 
foi submetido a todos os passos inerentes à técnica de imunohistoquímica exceto a 
incubação com o anticorpo primário. B) Expressão protéica de PECAM-1, em unidades 
arbitrárias, em vênulas de ratos Wistar não estimulados após tratamento com veículo (V) 
ou com hidralazina ~ 14 mg/kg (H). As imagens foram capturadas e os resultados foram 
obtidos utilizando-se o programa KS 300. O número dentro das barras refere-se ao 
número de ratos utilizados. * P < 0,05 e *** P < 0,001 vs CN; # P < 0,05 vs V. Os valores 
representam a média ± epm. C) Microfotografias representativas da intensidade de 
marcação de PECAM-1 em cada grupo. Barra igual a 40 µm. 
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Figura 25: A) Expressão protéica de P-selectina, em unidades arbitrárias, em vênulas de ratos Wistar 
não estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), anlodipina 10 
mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). O controle negativo (CN) 
foi submetido a todos os passos inerentes à técnica de imunohistoquímica exceto a 
incubação com o anticorpo primário. B) Expressão protéica de P-selectina, em unidades 
arbitrárias, em vênulas de ratos Wistar não estimulados após tratamento com veículo (V) 
ou com hidralazina ~ 14 mg/kg (H). As imagens foram capturadas e os resultados foram 
obtidos utilizando-se o programa KS 300. O número dentro das barras refere-se ao 
número de ratos utilizados. * P < 0,05, ** P < 0,01 e *** P < 0,001 vs CN; ## P < 0,01 vs V. 
Os valores representam a média ± epm. C) Microfotografias representativas da 
intensidade de marcação de P-selectina em cada grupo. Barra igual a 40 µm. 
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3.13 RT-PCR para Determinação da Expressão Gênica ICAM-1, PECAM-1 e P-

selectina 

 

SHR tratados tanto com diclofenaco como com anlodipina 10 mg/kg tiveram a 

expressão gênica de ICAM-1 reduzida quando comparados aos ratos tratados com 

veículo. Contudo, quando esses fármacos foram administrados combinados, tal 

redução não foi mais observada. Hidralazina ~ 14 mg/kg também reduziu a 

expressão gênica de ICAM-1 em SHR (Figura 26). Por outro lado, nenhum 

tratamento alterou a expressão gênica de PECAM-1 (Figura 27) e P-selectina 

(Figura 28) nesses ratos. 

Nenhum dos tratamentos empregados alterou a expressão gênica de ICAM-1 

(Figura 29) e PECAM-1 (Figura 30) em ratos Wistar. Do mesmo modo, diclofenaco 

associado ou não à anlodipina 10 mg/kg bem como anlodipina 10 mg/kg 

isoladamente administrada, não alterou a expressão gênica de P-selectina em ratos 

Wistar, diferente do observado após administração de hidralazina ~ 14 mg/kg, que 

reduziu a expressão dessa CAM (Figura 31). 

 

 

Figura 26: A) Expressão gênica de ICAM-1, em unidades arbitrárias, em fáscia espermática de SHR 
não estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), anlodipina 10 
mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). B) Expressão gênica de 
ICAM-1, em unidades arbitrárias, em fáscia espermática de SHR não estimulados após 
tratamento com veículo (V) ou com hidralazina ~ 14 mg/kg (H). O cDNA sintetizado a 
partir do mRNA da β-actina foi utilizado para normalização. O número dentro das barras 
refere-se ao número de ratos utilizados. * P < 0,05 e ** P < 0,01 vs V. Os valores 
representam a média ± epm. 

 

 81



 

Figura 27: A) Expressão gênica de PECAM-1, em unidades arbitrárias, em fáscia espermática de 
SHR não estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), 
anlodipina 10 mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). B) 
Expressão gênica de PECAM-1, em unidades arbitrárias, em fáscia espermática de SHR 
não estimulados após tratamento com veículo (V) ou com hidralazina ~ 14 mg/kg (H). O 
cDNA sintetizado a partir do mRNA da β-actina foi utilizado para normalização. O número 
dentro das barras refere-se ao número de ratos utilizados. Os valores representam a 
média ± epm. 

 

 

Figura 28: A) Expressão gênica de P-selectina, em unidades arbitrárias, em fáscia espermática de 
SHR não estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), 
anlodipina 10 mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). B) 
Expressão gênica de P-selectina, em unidades arbitrárias, em fáscia espermática de SHR 
não estimulados após tratamento com veículo (V) ou com hidralazina ~ 14 mg/kg (H). O 
cDNA sintetizado a partir do mRNA da β-actina foi utilizado para normalização. O número 
dentro das barras refere-se ao número de ratos utilizados. Os valores representam a 
média ± epm. 

 

 82



 

Figura 29: A) Expressão gênica de ICAM-1, em unidades arbitrárias, em fáscia espermática de ratos 
Wistar não estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), 
anlodipina 10 mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). B) 
Expressão gênica de ICAM-1, em unidades arbitrárias, em fáscia espermática de ratos 
Wistar não estimulados após tratamento com veículo (V) ou com hidralazina ~ 14 mg/kg 
(H). O cDNA sintetizado a partir do mRNA da β-actina foi utilizado para normalização. O 
número dentro das barras refere-se ao número de ratos utilizados. Os valores 
representam a média ± epm. 

 

 
Figura 30: A) Expressão gênica de PECAM-1, em unidades arbitrárias, em fáscia espermática de 

ratos Wistar não estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), 
anlodipina 10 mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). B) 
Expressão gênica de PECAM-1, em unidades arbitrárias, em fáscia espermática de ratos 
Wistar não estimulados após tratamento com veículo (V) ou com hidralazina ~ 14 mg/kg 
(H). O cDNA sintetizado a partir do mRNA da β-actina foi utilizado para normalização. O 
número dentro das barras refere-se ao número de ratos utilizados. Os valores 
representam a média ± epm. 
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Figura 31: A) Expressão gênica de P-selectina, em unidades arbitrárias, em fáscia espermática de 

ratos Wistar não estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), 
anlodipina 10 mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). B) 
Expressão gênica de P-selectina, em unidades arbitrárias, em fáscia espermática de 
ratos Wistar não estimulados após tratamento com veículo (V) ou com hidralazina ~ 14 
mg/kg (H). O cDNA sintetizado a partir do mRNA da β-actina foi utilizado para 
normalização. O número dentro das barras refere-se ao número de ratos utilizados. * P < 
0,05 vs V. Os valores representam a média ± epm. 

 

3.14 Citometria de Fluxo para Determinação da Concentração Protéica de 

CD18 e L-selectina 

 
A administração de diclofenaco e anlodipina 10 mg/kg, associados ou não, 

bem como de hidralazina ~ 14 mg/kg a SHR (Figura 32) ou ratos Wistar (Figura 33) 

não alterou a expressão protéica de CD18 em granulócitos. Do mesmo modo, 

diclofenaco, anlodipina 10 mg/kg, a combinação de ambos ou hidralazina ~ 14 mg/kg 

não interferiram na expressão de L-selectina em granulócitos de SHR (Figura 34). 

Contudo, em ratos Wistar, a administração de hidralazina ~ 14 mg/kg, mas não de 

diclofenaco, anlodipina 10 mg/kg ou a combinação desses dois últimos, aumentou a 

expressão de L-selectina nos granulócitos (Figura 35). 
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Figura 32: A) Expressão protéica de CD18, em intensidade de fluorescência, em granulócitos de 
SHR não estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), 
anlodipina 10 mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). O controle 
negativo (CN) foi submetido a todos os passos inerentes à técnica de citometria de fluxo 
exceto a incubação com o anticorpo primário. B) Expressão protéica de CD18, em 
unidades arbitrárias, em granulócitos de SHR não estimulados após tratamento com 
veículo (V) ou com hidralazina ~ 14 mg/kg (H). A população de granulócitos foi separada 
em uma janela, contendo cerca de 5000 eventos, e analisada utilizando o “software” Cell 
Quest (Becton-Dickinson). “n” representa o número de ratos utilizados. Os valores 
representam a média ± epm. C) Representação espectral do número de eventos pela 
intensidade de fluorescência após administração de veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), 
anlodipina 10 mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). D) 
Representação espectral do número de eventos pela intensidade de fluorescência após 
administração de veículo (V) ou hidralazina ~ 14 mg/kg (H). 
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Figura 33: A) Expressão protéica de CD18, em intensidade de fluorescência, em granulócitos de 

ratos Wistar não estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), 
anlodipina 10 mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). O controle 
negativo (CN) foi submetido a todos os passos inerentes à técnica de citometria de fluxo 
exceto a incubação com o anticorpo primário. B) Expressão protéica de CD18, em 
unidades arbitrárias, em granulócitos de ratos Wistar não estimulados após tratamento 
com veículo (V) ou com hidralazina ~ 14 mg/kg (H). A população de granulócitos foi 
separada em uma janela, contendo cerca de 5000 eventos, e analisada utilizando o 
“software” Cell Quest (Becton-Dickinson). “n” representa o número de ratos utilizados. Os 
valores representam a média ± epm. C) Representação espectral do número de eventos 
pela intensidade de fluorescência após administração de veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg 
(D), anlodipina 10 mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). D) 
Representação espectral do número de eventos pela intensidade de fluorescência após 
administração de veículo (V) ou hidralazina ~ 14 mg/kg (H). 
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Figura 34: A) Expressão protéica de L-selectina, em intensidade de fluorescência, em granulócitos de 
SHR não estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), 
anlodipina 10 mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). O controle 
negativo (CN) foi submetido a todos os passos inerentes à técnica de citometria de fluxo 
exceto a incubação com o anticorpo primário. B) Expressão protéica de L-selectina, em 
unidades arbitrárias, em granulócitos de SHR não estimulados após tratamento com 
veículo (V) ou com hidralazina ~ 14 mg/kg (H). A população de granulócitos foi separada 
em uma janela, contendo cerca de 5000 eventos, e analisada utilizando o “software” Cell 
Quest (Becton-Dickinson). “n” representa o número de ratos utilizados. Os valores 
representam a média ± epm. C) Representação espectral do número de eventos pela 
intensidade de fluorescência após administração de veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), 
anlodipina 10 mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). D) 
Representação espectral do número de eventos pela intensidade de fluorescência após 
administração de veículo (V) ou hidralazina ~ 14 mg/kg (H). 
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Figura 35: A) Expressão protéica de L-selectina, em intensidade de fluorescência, em granulócitos de 
ratos Wistar não estimulados após tratamento com veículo (V), diclofenaco 1 mg/kg (D), 
anlodipina 10 mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 mg/kg (D + A). O controle 
negativo (CN) foi submetido a todos os passos inerentes à técnica de citometria de fluxo 
exceto a incubação com o anticorpo primário. B) Expressão protéica de L-selectina, em 
unidades arbitrárias, em granulócitos de ratos Wistar não estimulados após tratamento 
com veículo (V) ou com hidralazina ~ 14 mg/kg (H). A população de granulócitos foi 
separada em uma janela, contendo cerca de 5000 eventos, e analisada utilizando o 
“software” Cell Quest (Becton-Dickinson). “n” representa o número de ratos utilizados. Os 
valores representam a média ± epm. * P < 0,05 vs. V. C) Representação espectral do 
número de eventos pela intensidade de fluorescência após administração de veículo (V), 
diclofenaco 1 mg/kg (D), anlodipina 10 mg/kg (A) ou diclofenaco 1 mg/kg + anlodipina 10 
mg/kg (D + A). D) Representação espectral do número de eventos pela intensidade de 
fluorescência após administração de veículo (V) ou hidralazina ~ 14 mg/kg (H). 
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Quadro 1 – Efeito dos tratamentos com diclofenaco 1 mg/kg, anlodipina 10 mg/kg ou diclofenaco 1 
mg/kg associado à anlodipina 10 mg/kg, comparado ao respectivo veículo, sobre a 
expressão protéica de moléculas de aderência celular em SHR e ratos Wistar. 

           Grupos 
 
CAMs 

 
Veículo 

 

 
Diclofenaco  

1 mg/kg 

 
Anlodipina 
10 mg/kg 

 
Diclofenaco+
Anlodipina 

 
SHR 
 

    

 
ICAM-1 

 
↑↓ 

 

 
↓ 

 
↓ 

 
↑↓ 

 
PECAM-1 

 
↑↓ 

 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
P-selectina 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
CD18 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
L-selectina 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
Wistar 
 

    

 
ICAM-1 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↓ 

 
↑↓ 

 
PECAM-1 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↓ 

 
↑↓ 

 
P-selectina 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
CD18 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
L-selectina 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

↑↓ - não altera; ↓ - diminui; 
CAMs = moléculas de aderência celular. 
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Quadro 2 – Efeito do tratamento com hidralazina ~ 14 mg/kg, comparado ao respectivo veículo, sobre 
a expressão protéica de moléculas de aderência celular em SHR e ratos Wistar. 

           Grupos 
 
CAMs 

 
Veículo 

 

 
Hidralazina ~ 14 mg/kg 

 
SHR 
 

  

 
ICAM-1 
 

 
↑↓ 

 
↓ 

 
PECAM-1 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
P-selectina 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
CD18 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
L-selectina 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
Wistar 
 

  

 
ICAM-1 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
PECAM-1 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
P-selectina 
 

 
↑↓ 

 
↓ 

 
CD18 
 

 
↑↓ 

 
↑↓ 

 
L-selectina 
 

 
↑↓ 

 
↑ 

↑↓ - não altera; ↓ - diminui; ↑ - aumenta; 
CAMs = moléculas de aderência celular. 
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DISCUSSÃO 

 



4 DISCUSSÃO 
 

No presente trabalho demonstramos que a anlodipina reduz o efeito do 

diclofenaco sobre o comportamento leucocitário tanto em SHR como em ratos 

Wistar, normotensos, mas aparentemente por mecanismos distintos. Em SHR, mas 

não em ratos Wistar, observamos que a anlodipina prejudica a redução da 

expressão de ICAM-1 em células endoteliais causada pelo diclofenaco, dessa forma 

interferindo na diminuição da aderência e migração leucocitárias. O mecanismo da 

interação em ratos Wistar permanece desconhecido, e não envolve efeito sobre 

parâmetros hemodinâmicos, no caso velocidade do fluxo sanguíneo e taxa de atrito 

venulares, número de leucócitos circulantes, as moléculas de aderência ICAM-1, 

PECAM-1, CD11/CD18, L-selectina e P-selectina ou interação farmacocinética. 

Estudos indicam que proporção significante de pessoas que tem HA utiliza 

AINEs regularmente (JOHNSON et al., 1994; JOHNSON, 1998). Em idosos, foi 

demonstrado que o percentual de indivíduos que fazem uso de medicamentos anti-

hipertensivos e antiinflamatórios concomitantemente pode alcançar 12 a 15% 

(JOHNSON, 1998). 

Interação medicamentosa entre anti-hipertensivos e antiinflamatórios tem sido 

observada. Essa interação pode ocorrer tanto por ação do antiinflamatório 

interferindo no efeito redutor da PA causado pelo agente anti-hipertensivo 

(JOHNSON et al. 1994; POPE et al., 1993) como por ação do anti-hipertensivo se 

contrapondo ao efeito antiinflamatório de AINEs (MARTINEZ et al., 2004, 2005). 

 

ANLODIPINA NA PRESSÃO ARTERIAL 
 A anlodipina pertence à classe das diidropiridinas, agentes anti-hipertensivos 

antagonistas dos canais de cálcio do tipo L, que sofre absorção lenta e exerce efeito 

farmacológico prolongado. A anlodipina produz vasodilatação arterial periférica e 

dilatação coronariana, com a vantagem de promover menos taquicardia reflexa, 

possivelmente pelo fato de a meia-vida longa produzir picos e depressões mínimos 

desse fármaco no plasma (LEHMANN et al., 1993; VAN ZWIETEN e 

PFAFFENFORD, 1993; TAYLOR, 1994). 

 Acompanhamento do efeito da anlodipina sobre os níveis de PA em SHR, em 

nosso estudo, permitiu-nos concluir que o tratamento foi eficaz pois houve redução 

considerável desse parâmetro já após 24 h do início da administração, na dose de 
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10 mg/kg, efeito também observado ao final de 15 dias de tratamento. Permitiu-nos 

ainda concluir que o efeito é dependente de dose, pois na dose de 3 mg/kg, não foi 

observado efeito desse agente sobre a PA. Semelhante a esse resultado, Yokota et 

al. (1998) demonstraram redução da PA em SHR machos tratados com anlodipina 

na mesma dose (10 mg/kg) utilizada no presente estudo. 

Em ratos Wistar não foi observado efeito da anlodipina sobre a PA, o que 

pode ser decorrente de mecanismos reguladores compensatórios funcionalmente 

mais eficazes, próprios de ratos normotensos quando comparado a hipertensos, que 

antagonizam a vasodilatação arterial periférica pela ativação, por exemplo, dos 

baroceptores, com posterior estímulo vasoconstritor simpático (PRADOS et al., 

1998). 

 

DICLOFENACO NA PRESSÃO ARTERIAL 
 AINEs, classe de fármacos na qual o diclofenaco está inserido, têm sido 

utilizados eficazmente há várias décadas no tratamento sintomático de doenças 

inflamatórias agudas ou crônicas. Esses fármacos atuam principalmente pela 

inibição da síntese de PGs, o que explica tanto algumas de suas ações 

farmacológicas (antipirética, analgésica e anti-agregante plaquetária) quanto efeitos 

colaterais como disfunção gástrica e/ou renal. O acompanhamento do peso corpóreo 

e a análise macroscópica do estômago tanto dos SHR quanto dos ratos Wistar 

tratados durante 15 dias com diclofenaco de potássio, associado ou não à 

anlodipina, permitiram descartar a possibilidade de efeito gástrico lesivo, 

principalmente provocado pelo diclofenaco de potássio, visto que não houve 

diferença entre esses tratamentos e o respectivo grupo tratado com veículo. 

Dentre os efeitos renais da utilização dos AINEs tem sido observada redução 

da taxa de filtração glomerular e retenção de líquido, com conseqüente aumento da 

PA (WHELTON, 2000) entretanto, foi demonstrado que efeitos colaterais renais 

geralmente ocorrem numa fração pequena de pacientes tratados com AINEs de 

maneira dependente da dose (WHELTON, 1999). Tais efeitos podem ser devidos em 

grande parte à inibição da síntese de PGs renais causada pelos AINEs, causando 

aumento do tônus vascular e retenção de sódio e água, uma vez que PGI2 e PGE2 

estão envolvidos em processos vasodilatadores no leito vascular renal (DUNN e 

HOOD, 1977) e na excreção de sódio e água (RUOFF, 1998). Apesar disso, 

observamos que o tratamento dos ratos - SHR e Wistar - por 15 dias com o 
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antiinflamatório diclofenaco de potássio não alterou a PA nem o peso corpóreo 

quando comparado ao respectivo grupo que recebeu veículo. Dessa forma, o 

diclofenaco na dose de 1 mg/kg, administrado isoladamente ou associado à 

anlodipina, parece não ser capaz de causar efeitos colaterais renais tanto em SHR 

como em ratos Wistar. 

 
A MIGRAÇÃO LEUCOCITÁRIA 

A migração de leucócitos do sistema vascular para áreas de exposição a 

patógenos é evento chave no processo da inflamação. A reação inflamatória torna o 

organismo capaz de se defender contra microrganismos infecciosos, podendo 

também causar efeitos deletérios se os mecanismos reguladores da resposta 

inflamatória estão alterados ou respostas imunes a produtos microbianos residuais 

ou a componentes teciduais provocam uma resposta inflamatória persistente. Em 

tais circunstâncias, a defesa dos leucócitos pode se transformar em ataque contra o 

próprio organismo, podendo levar à destruição tecidual (WEISS, 1989). 

 A entrada dos leucócitos no sítio de lesão ou infecção se faz por mecanismos 

moleculares que tornam os leucócitos capazes de reconhecer tais sítios, ainda 

dentro dos vasos, estabelecerem contato com o endotélio e migrarem através da 

parede do vaso sanguíneo. O reconhecimento, assim como o contato, é mediado 

por várias CAMs que atuam de maneira seqüencial, em conjunto com mediadores 

regulatórios, tais como, quimiocinas. As CAMs que estão envolvidas nesse processo 

pertencem a três famílias: selectinas, integrinas e moléculas com domínios 

semelhantes a imunoglobulinas (KRIEGLSTEIN e GRANGER, 2001). As selectinas – 

L-, E- e P-selectina – medeiam o início do contato entre leucócitos e células 

endoteliais (BOSSE e VESTWEBER, 1994; LEWINSOHN et al., 1987; LEY, 2001; 

MULLIGAN et al., 1991). Esse acoplamento, mediado por selectinas, em 

combinação com o fluxo sanguíneo rápido, leva ao movimento de rolar dos 

leucócitos sobre a superfície das células endoteliais, explicado por uma freqüência 

extremamente rápida de formação e quebra da ligação das selectinas com seus 

ligantes. Em contraste com os leucócitos que se movimentam rapidamente 

presentes na região central do fluxo sanguíneo, os “rollers” captam sinais do 

endotélio, que os estimulam a aderir mais firmemente à superfície da célula 

endotelial. Tais sinais podem ser dados por quimiocinas, como a CC-quimiocina 

ligante-5 (CCL5, previamente conhecida como RANTES) ou a CXC-quimiocina 
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ligante-4 (CXCL4), que estão presentes e imobilizados por proteoglicanas no 

endotélio, ou por outros mediadores tais como o fosfolipídio fator ativador 

plaquetário (PAF). A aderência leucocitária ocorre após ligação de integrinas 

leucocitárias a membros da superfamília de imunoglobulinas, dentre as quais ICAM-

1 e VCAM-1, expressas em células endoteliais (CAMPBELL et al., 1996, 1998). As 

integrinas mais relevantes para a aderência leucocitária pertencem às subfamílias β1 

integrina e β2 integrina, das quais as mais estudadas são a α4β1 integrina e a αLβ2 

integrina (também conhecida como LFA1, antígeno 1 associado à função 

linfocitária).  

A migração através da parede venular é o passo final do processo de 

emigração leucocitária em direção a tecidos inflamados e pode ocorrer com mínimo 

prejuízo à complexa estrutura da parede vascular. Antes de atravessar a parede das 

vênulas pós-capilares neutrófilos realizam o recém-descrito processo denominado 

“crawling” caracterizado pelo movimento de rastejar dos leucócitos pela parede dos 

vasos sanguíneos em processo dependente de ICAM-1 e αMβ2-integrina (também 

conhecida como Mac-1, receptor 1 de macrófago) em busca de melhores sítios para 

migração (PHILLIPSON et al., 2006; SCHENKEL et al., 2004). Leucócitos encontram 

três diferentes barreiras durante o processo de migração leucocitária: células 

endoteliais, a membrana basal da célula endotelial e os pericitos, que são células 

que envolvem as células endoteliais de quase todas as vênulas pós-capilares. Assim 

como a aderência, a migração transendotelial pode ser desencadeada por agentes 

quimioatrativos luminais que atuam em conjunto com o “shear flow”. A migração de 

leucócitos pelas células endoteliais pode ocorrer por duas vias distintas: paracelular 

e transcelular. A via paracelular é caracterizada pela migração dos leucócitos 

através da abertura dos contatos entre células endoteliais via ativação da quinase de 

cadeia leve de miosina e subseqüente contração das células endoteliais (HUANG et 

al., 1993; MULLER, 2003). Moléculas membros da superfamília de imunoglobulinas 

como a PECAM-1, ICAM-1 e ICAM-2 expressas em células endoteliais participam 

ativamente desse tipo de migração leucocitária. Enquanto ICAM-1 e ICAM-2 

interagem com a αLβ2 integrina leucocitária, ligação homofílica de PECAM-1 

presente tanto em leucócitos como em células endoteliais é observada. O número de 

leucócitos que migram via transcelular parece ser bem menor do que aqueles que o 

fazem via paracelular (~ 5-20% dos leucócitos migrados após estímulo de HUVECs 
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com citocinas) (CARMAN e SPRINGER, 2004). A migração transcelular ocorre após 

a formação de canais nas células endoteliais através dos quais os leucócitos podem 

passar, sendo importante a presença de moléculas como ICAM-1 e PECAM-1 para a 

ocorrência desse processo (CINAMON et al., 2004; MAMDOUH et al., 2003; MILLAN 

et al., 2006). Finalmente, os leucócitos movem-se em direção à membrana basal 

endotelial e pericitos, atravessando-os em regiões com baixa deposição de proteínas 

de matriz, como laminina-10 e colágeno IV, e “gaps” entre pericitos. Moléculas como 

α6β1 integrina e elastase neutrofílica são importantes nessa etapa (ADAIR-KIRK et 

al., 2003; CEPINSKAS et al., 1999; DANGERFIELD et al., 2002). 

 

ANLODIPINA E A MIGRAÇÃO LEUCOCITÁRIA 
Antagonistas dos canais de cálcio podem, além de reduzir a PA, diminuir a 

progressão da aterosclerose (HENRY e BENTLEY, 1981; LICHTLEN et al., 1990), a 

produção de radicais livres (VAN AMSTERDAM et al.,1992) e a expressão de CAMs 

em células endoteliais (COMINACINI et al., 1997, 1999; HALLER et al., 1995; NEBE 

et al., 2002; YOSHII et al., 2006). Portanto, diminuindo a expressão de CAMs, 

antagonistas dos canais de cálcio poderiam reduzir o comportamento leucocitário. 

Não observamos, entretanto, efeito da anlodipina, isoladamente administrada, sobre 

o rolamento leucocitário em SHR e ratos Wistar. Isso pode ser explicado pelo fato da 

anlodipina não ter alterado a expressão de P- e L-selectinas tanto em SHR como em 

ratos Wistar. É possível que o aumento da dose de anlodipina possa reduzir tanto o 

rolamento leucocitário como a expressão de selectinas. De fato, Cominacini et al. 

(1999) demonstraram que a ação da anlodipina sobre a expressão de CAMs é um 

processo dependente da dose, pois somente a dose mais elevada por ele utilizada 

foi capaz de reduzir a expressão de E-selectina, molécula que participa da etapa do 

rolamento leucocitário em cultura de células endoteliais. Portanto, o aumento da 

dose de anlodipina talvez possa precipitar algum efeito sobre o rolamento 

leucocitário e sobre a expressão de L- e/ou P-selectina(s). 

 Um dos mecanismos mais prováveis pelo qual a anlodipina possa estar 

reduzindo a aderência e/ou a migração leucocitárias pode envolver a diminuição da 

expressão de CAMs tanto em SHR quanto em ratos Wistar. De fato, nós 

demonstramos que anlodipina reduz a expressão de ICAM-1 em células endoteliais 

venulares de SHR, e de ICAM-1 e PECAM-1 em células endoteliais venulares de 

ratos Wistar. Resultado semelhante foi observado por Toba et al. (2005) em modelo 
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de hipertensão induzida por NG-nitro-L-arginina metil ester (L-NAME). Esses autores 

demonstraram que a anlodipina (20 mg/kg/dia) é capaz de reduzir a expressão de 

ICAM-1, VCAM-1, óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), nicotinamida adenina 

dinucleotídeo fosfato (NADPH) oxidase, e proteína quimiotáxica para monócitos-1 

(MCP-1), moléculas relacionadas ao processo inflamatório, em aorta, 

independentemente da redução da PA. No presente estudo, no entanto, a redução 

da PA causada pela anlodipina em SHR não pode ser separada de seus efeitos 

reduzindo aderência e migração leucocitárias, visto que quando reduzimos a dose 

de anlodipina de modo a não mais reduzir a PA, também não observamos redução 

da aderência e migração. Portanto, ao que parece, dependendo do modelo de HA 

utilizado, a redução da PA parece ser importante para controlar certos aspectos do 

processo inflamatório. 

 O NF-κB é um fator de transcrição que regula a expressão de vários genes, 

dentre eles, vários envolvidos nas respostas imunológica e inflamatória (KOPP e 

GHOSH, 1995, KALLWELLIS et al., 2006). Ele não é o único fator de transcrição 

envolvido na regulação desses genes e freqüentemente atua associado a outros 

fatores como o AP-1 e o fator nuclear de IL-6 (NF-IL-6). O NF-κB é ativado por 

muitos fatores que promovem respostas inflamatórias, incluindo infecções virais, 

agentes oxidantes e antígenos. Essa ativação leva à expressão coordenada de uma 

série de genes que codificam proteínas (como citocinas, quimiocinas, CAMs e 

enzimas) envolvidas na síntese de mediadores e amplificação e perpetuação da 

resposta inflamatória. 

O mecanismo pelo qual o TNF-α aumenta aderência e migração leucocitárias 

envolve a ativação do NF-κB, via atividade da NADPH oxidase, resultando no 

aumento da expressão de CAMs, dentre elas, ICAM-1 (COLLINS et al., 1995; THAM 

et al., 2002; VOGEL et al., 2006). Dessa forma, o NF-κB pode ser um alvo óbvio de 

ação de agentes farmacológicos com propriedades antiinflamatórias. De fato, tem-se 

demonstrado que a anlodipina (MATSUMORI et al., 2000; SIRAGY et al., 2006), 

reduz a expressão do NF-κB. Além disso, propriedades anti-oxidantes desse 

fármaco também poderiam contribuir para a redução da atividade do NF-κB. Yoshii 

et al. (2006) demonstraram que a anlodipina é capaz de reduzir a expressão e 

atividade da NADPH oxidase e em paralelo a expressão de ICAM-1 em 

camundongos nocaute para apolipoproteína E (ApoEKO). Portanto, podemos propor 
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que a anlodipina reduz a expressão protéica e gênica de ICAM-1 em SHR, e a 

expressão protéica de ICAM-1 e PECAM-1 em ratos Wistar, observadas no presente 

estudo, por reduzir diretamente a atividade do NF-κB ou indiretamente, reduzindo a 

atividade da NADPH oxidase. Em ratos Wistar, não observamos redução da 

expressão gênica de ICAM-1 e PECAM-1 após tratamento com anlodipina, 

sugerindo que mecanismos de controle pós-transcripcionais da expressão dessas 

moléculas podem estar sendo negativamente regulados pela anlodipina nesses 

ratos, de tal sorte a observarmos redução de sua expressão protéica. 

Os efeitos da anlodipina reduzindo aderência e migração leucocitárias em 

SHR e apenas a migração em ratos Wistar, não podem ser atribuídos à ação desse 

fármaco interferindo no número e velocidade dos leucócitos circulantes, velocidade 

do fluxo sanguíneo e taxa de atrito venulares, pois não houve diferença nesses 

parâmetros entre ratos tratados com o anti-hipertensivo ou o veículo. 

 

DICLOFENACO E A MIGRAÇÃO LEUCOCITÁRIA 
Sabe-se que o diclofenaco de potássio reduz a expressão de várias CAMs e, 

portanto, a interação entre leucócitos e endotélio. Diclofenaco reduz inflamação, 

edema e dor proveniente de artrite por inibir a produção de PGs (BROOKS et al., 

1980; SKOUTAKIS et al., 1988; TODD e SORCKIN, 1988), interfere com a função de 

leucócitos polimorfonucleares in vitro, reduzindo a quimiotaxia, geração de radicais 

superóxido e produção de proteases neutras (FRIMAN et al., 1986), e também reduz 

a expressão de várias CAMs tais como L-selectina em neutrófilos humanos (DIAZ-

GONZALEZ et al., 1995), E-selectina, ICAM-1 e VCAM-1 em HUVECs (SAKAI, 

1996), P-selectina em células endoteliais venulares de SHR (MARTINEZ et al., 2004, 

2005) e CD11/CD18 em granulócitos de SHR (MARTINEZ et al., 2005). De fato, a 

redução da aderência e migração leucocitárias em SHR observadas em nosso 

estudo após administração de diclofenaco ocorreu em paralelo com a redução da 

expressão de ICAM-1 em células endoteliais de vênulas pós-capilares, confirmando 

trabalhos anteriores do nosso grupo (MARTINEZ et al., 2004, 2005). Por outro lado, 

em ratos Wistar a redução da aderência e migração leucocitárias não foi 

acompanhada por redução de nenhuma das moléculas de aderência investigadas no 

presente estudo, ICAM-1, PECAM-1, CD18, P-selectina ou L-selectina. Dessa forma, 

o mecanismo pelo qual diclofenaco reduz aderência e migração leucocitárias em 

ratos Wistar permanece indefinido. Podemos, contudo, sugerir que esse agente 
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pode provocar redução da expressão de outras CAMs dentre elas E-selectina ou 

VCAM-1, visto que Sakai (1996) demonstrou redução da expressão dessas 

moléculas em HUVECs e conseqüente diminuição da aderência da linhagem de 

células promielocíticas humanas HL60 a essas células endoteliais, in vitro. 

A redução do rolamento leucocitário em SHR observada nesse estudo após 

tratamento com diclofenaco não decorreu da redução da expressão de L- ou P-

selectina, podendo tal efeito se dever à redução da expressão de outras CAMs 

como, por exemplo, E-selectina, uma vez que o diclofenaco é capaz de reduzir a 

expressão da mesma (SAKAI, 1996). 

Corroborando com nossos dados, Martinez et al. (2004, 2005) também não 

observaram efeito do diclofenaco sobre a expressão de L-selectina contudo, 

demonstraram que o diclofenaco reduz a expressão de P-selectina em SHR. A 

diferença obtida no presente trabalho em relação aos dados de Martinez et al. (2004, 

2005) pode ser decorrente de não termos utilizado estímulo inflamatório prévio, a 

não ser o estímulo cirúrgico, para determinação da expressão de P-selectina, ao 

contrário do que foi realizado naqueles trabalhos quando foi injetado TNF-α 2 h 

antes da coleta do tecido. No nosso caso a ausência de estímulo exógeno, prévio à 

realização da imunohistoquímica, estaria mais de acordo com as condições em que 

foi realizado o experimento de rolamento leucocitário, cujos resultados buscamos 

explicar determinando a expressão da P-selectina. 

O diclofenaco administrado a ratos Wistar, ao contrário do que foi visto em 

SHR, não causou alteração do rolamento leucocitário, o que pode ser explicado pela 

dose de diclofenaco utilizada - 1 mg/kg/dia (v. o.) - uma vez que na dose de 2,5 

mg/kg/dia (i. p.), Martinez et al. (1999) demonstraram redução do rolamento 

leucocitário em vênulas da fáscia espermática desses ratos. De fato, Sakai (1996) 

demonstrou que a atividade inibitória do diclofenaco sobre a expressão de CAMs 

depende da dose empregada. Portanto, doses elevadas de diclofenaco poderiam 

mais facilmente reduzir a expressão de selectinas e, conseqüentemente, o 

rolamento leucocitário em ratos Wistar. A opção de administrar a dose menor de 

diclofenaco a ratos Wistar nesse estudo deveu-se ao fato de querermos utilizar a 

mesma dose usada em SHR, a qual foi previamente demonstrado reduzir o 

rolamento leucocitário nesses ratos (Martinez et al., 2004, 2005). 
A maior sensibilidade ao efeito do diclofenaco sobre o rolamento leucocitário 

observada em SHR em relação a ratos Wistar pode estar relacionada à maior 
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atividade glicocorticóide presente em SHR (SUZUKI et al., 1994), pois a resultante 

das ações antiinflamatórias de ambos, glicocorticóide e diclofenaco, seria maior em 

SHR do que em ratos Wistar. Dessa forma, a utilização de uma determinada dose de 

diclofenaco em SHR e ratos Wistar poderia causar efeitos antiinflamatórios 

observáveis nos primeiros, mas não nos últimos. De fato, observamos redução do 

rolamento leucocitário em SHR, sem qualquer efeito mensurável em ratos Wistar 

além de redução da expressão de ICAM-1 em SHR, mas não em ratos Wistar, 

utilizando a mesma dose do antiinflamatório nas duas linhagens.  

Tem sido descrita ação do diclofenaco reduzindo peroxidação lipídica 

(CHAKRABORTY et al., 2006), seqüestrando radicais livres (TANG e LIU, 2006) e 

inibindo a geração de ânions superóxido por leucócitos polimorfonucleares (YUDA et 

al., 1991), bem como inibindo a ativação do NF-kB (KOOP e GHOSH, 1995). Dessa 

forma, assim como a anlodipina, propriedades anti-oxidantes do diclofenaco 

poderiam contribuir na redução da expressão de CAMs e conseqüentemente na 

redução da aderência e migração leucocitárias observadas no presente estudo tanto 

em SHR como em ratos Wistar. 

Outros parâmetros que poderiam contribuir para explicar a ação do 

diclofenaco reduzindo rolamento, aderência e migração leucocitários em SHR bem 

como aderência e migração leucocitárias em ratos Wistar: a) velocidade e número 

total de leucócitos e, principalmente de neutrófilos, primeiros leucócitos participantes 

no desenvolvimento do processo inflamatório; b) velocidade do fluxo sanguíneo e 

taxa de atrito venular. Como esses parâmetros não foram modificados pela 

administração do antiinflamatório, podemos excluir a participação dos mesmos em 

nossos resultados. Martinez et al. (1999, 2004, 2005) também não observaram 

alteração desses parâmetros após administração de diclofenaco a SHR ou ratos 

Wistar. 

 

INTERAÇÃO ANLODIPINA E DICLOFENACO NA PRESSÃO ARTERIAL E NA 
MIGRAÇÃO LEUCOCITÁRIA 

A administração de diclofenaco a SHR não influenciou o efeito redutor do 

nível de PA promovido pelo tratamento com anlodipina 10 mg/kg, quando associado 

ao mesmo. Isso talvez esteja relacionado à dose de diclofenaco utilizada (1 

mg/kg/dia), que apesar de diminuir a migração leucocitária, pode não ter sido 

suficiente para alterar a função hemodinâmica renal, com conseqüente retenção de 

 100



água, que poderia causar alteração da PA. De fato, Whelton (1999) demonstrou que 

efeitos colaterais renais decorrentes da utilização de AINEs geralmente ocorrem 

numa fração pequena de pacientes de maneira dependente da dose. Dessa forma, 

possivelmente a dose de diclofenaco utilizada no presente estudo foi insuficiente 

para contrapor-se ao efeito anti-hipertensivo da anlodipina. 

Da mesma forma, diclofenaco não modificou o efeito da anlodipina 10 mg/kg 

sobre a PA em ratos Wistar. 

O resultado mais interessante do nosso estudo, o efeito da anlodipina 

prejudicando a redução da aderência e migração leucocitárias promovidas pelo 

diclofenaco parece dever-se ao efeito da anlodipina sobre a expressão da molécula 

de aderência ICAM-1, quando em presença do diclofenaco, visto que ambos os 

fármacos reduziram a expressão dessa molécula quando administrados 

isoladamente porém, quando combinados, tal redução não foi mais observada. 

Semelhante interação foi observada no nosso laboratório com outro anti-

hipertensivo, o losartan, antagonista do receptor AT1 da Ang II, que quando 

administrado combinado com diclofenaco em SHR, prejudicou a migração 

leucocitária e também a redução da expressão de CD11/CD18 promovidas pelo 

diclofenaco (MARTINEZ et al., 2005). Já em ratos Wistar o mecanismo da redução 

do efeito do diclofenaco sobre a aderência e migração leucocitárias provocado pela 

administração conjunta de anlodipina permanece indefinido e não envolve as 

moléculas de aderência ICAM-1, PECAM-1, P-selectina, CD11/CD18 ou L-selectina. 

Outra possibilidade para explicar a redução do efeito do diclofenaco quando 

administrado concomitantemente à anlodipina seria a interação farmacocinética, com 

redução dos níveis plasmáticos do diclofenaco causado pelo anti-hipertensivo, 

aumentando sua metabolização, aumentando sua excreção ou diminuindo sua 

absorção. 

Interação na fase de absorção pôde ser descartada, visto que a administração 

dos fármacos foi feita com intervalo de 30 min. Tal intervalo é suficiente para permitir 

absorção quase que completa do diclofenaco (TORRES-LOPEZ et al., 1997). As 

curvas de concentração plasmática do diclofenaco administrado isoladamente ou em 

conjunto com a anlodipina foram semelhantes tanto em SHR como em ratos Wistar. 

Dessa forma, interação nas fases de metabolização ou excreção dos fármacos 

também parece não contribuir para explicar a interação entre diclofenaco e 

anlodipina em SHR ou ratos Wistar. Esses resultados indicam que interação 
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farmacocinética não explica a redução do efeito do diclofenaco sobre o 

comportamento leucocitário quando associado a anlodipina nesses ratos. 

 

HIDRALAZINA 

Demonstramos que de modo similar à anlodipina, hidralazina, apesar de não 

alterar o número de “rollers”, reduz aderência e migração leucocitárias em SHR. 

Tendo em vista que ambos os anti-hipertensivos provocaram efeito semelhante na 

PA, poderíamos inferir que a redução da PA é importante para o efeito inibitório 

desses fármacos sobre o comportamento leucocitário. Isso parece ser verdade para 

a anlodipina, mas não para a hidralazina, visto que quando reduzimos a dose de 

ambos os fármacos de maneira que eles não mais reduziram a PA de SHR, 

hidralazina, mas não anlodipina, continuou sendo capaz de reduzir aderência e 

migração leucocitárias. Portanto, alguma característica particular da molécula de 

hidralazina, independente de sua ação reduzindo a PA, parece ter papel importante 

sobre o comportamento leucocitário. Além disso, observamos que, assim como 

anlodipina, o mecanismo provável da ação da hidralazina reduzindo aderência e 

migração leucocitárias em SHR parece decorrer da redução da expressão de ICAM-

1. Tal redução, pode ter decorrido de suas propriedades anti-oxidantes (DAIBER et 

al., 2005; LEIRO et al., 2004; PU et al., 2003) que, conforme explicado 

anteriormente, poderiam reduzir a atividade do NF-κB e, conseqüentemente, a 

expressão de ICAM-1. Neves et al. (2005) demonstraram que hidralazina é capaz de 

reduzir a expressão de NF-κB e também da molécula de aderência VCAM-1 em 

ratos infundidos com Ang II. Sanz-Rosa et al. (2004) observaram que hidralazina, 

associada a hidroclorotiazida e reserpina, aumenta a expressão do inibidor kappaB 

(IκB), inibidor endógeno do NF-κB, em aorta de SHR, apesar de não alterar a 

expressão de NF-κB. Portanto, baseado nesses trabalhos, podemos sugerir que a 

hidralazina reduz a atividade do NK-κB, diminuindo a expressão de ICAM-1 e, dessa 

forma, causa redução da aderência e migração leucocitárias em SHR. Entretanto 

experimentos adicionais devem ser realizados para aceitar ou rejeitar essa hipótese. 

À semelhança do que ocorreu com anlodipina, a hidralazina reduziu a 

migração leucocitária também em ratos Wistar contudo, diferentemente da redução 

de ICAM-1 e PECAM-1 observada com anlodipina, hidralazina causou redução da 

expressão de P-selectina em ratos Wistars. Tem-se demonstrado que a ativação da 
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PSGL-1, principal ligante da P-selectina expressa em leucócitos, induz sinais 

intracelulares que levam à ativação da integrina CD11/CD18, o que a torna mais 

ávida para a ligação com ICAM-1. Dessa forma ocorreria maior propensão dos 

leucócitos de aderirem às células endoteliais e conseqüentemente migrarem para os 

tecidos alvo (ATARASHI et al., 2005). Contudo, com a redução da expressão de P-

selectina, haveria menor ativação da PSGL-1 e, portanto, da integrina CD11/CD18, 

dessa forma, reduzindo a avidez de ligação da integrina com a ICAM-1 e 

conseqüentemente reduzindo aderência e migração leucocitárias. Sugerimos, então 

que a redução da expressão de P-selectina causada pela hidralazina poderia 

explicar a redução da migração leucocitária observada com a administração desse 

fármaco a ratos Wistar. 

Apesar de demonstrarmos que a hidralazina reduziu a expressão de P-

selectina em ratos Wistar, não observamos diminuição do rolamento leucocitário. Tal 

resultado poderia ser explicado pelo aumento da expressão de L-selectina, 

observado após administração da hidralazina, de modo que o balanço final da 

regulação da expressão de P- e L-selectinas sobre o rolamento leucocitário seria 

nulo. De fato, Ridger et al. (2005) demonstraram que L- e P-selectinas podem 

colaborar para manter o rolamento leucocitário in vivo em condições em que a 

ligação P-selectina e seu ligante PSGL-1 é inibida. Dessa forma sugerimos que o 

aumento da expressão de L-selectina poderia suprir a redução da expressão de P-

selectina observada após administração de hidralazina em ratos Wistar de modo a 

não haver alteração do rolamento leucocitário. 

Ao contrário do que foi visto em SHR, hidralazina administrada numa dose 

que não reduz a PA em ratos Wistar (~ 3,5 mg/kg) não foi capaz de reduzir a 

migração leucocitária. Sugerimos então que mecanismos diferentes poderiam estar 

envolvidos na redução da migração leucocitária causada pela hidralazina em ratos 

Wistar e SHR visto que a redução da migração parece ser influenciada por redução 

dos níveis de PA em ratos Wistar normotensos, mas não em SHR. 

Parâmetros como: velocidade e número de leucócitos circulantes, velocidade 

do fluxo sangüíneo e taxa de atrito venular, cujas alterações poderiam contribuir 

para explicar alterações na migração leucocitária, não foram modificados após 

administração de hidralazina tanto em SHR como em ratos Wistar. Portanto, tanto 

em SHR como em ratos Wistar a redução da migração leucocitária causada pela 
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hidralazina parece decorrer principalmente da redução da expressão de moléculas 

de aderência, ICAM-1 em SHR, e P-selectina, em ratos Wistar. 

Nossos resultados, aliados a resultados anteriores do laboratório, sugerem 

que o uso concomitante de diclofenaco e fármacos anti-hipertensivos em indivíduos 

hipertensos deve ser acompanhado de perto devido ao potencial de interação entre 

esses agentes, interação essa manifestada por redução do efeito do antiinflamatório 

sobre o comportamento leucocitário. 

 104



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSÕES 

 



5 CONCLUSÕES 
 
Baseado nos resultados obtidos no presente trabalho, concluímos que: 

 

1) Diclofenaco não interfere na redução da PA causada pela anlodipina; 

 

2) Anlodipina reduz migração leucocitária em SHR, de maneira dependente da 

redução da PA, por causar redução da expressão de ICAM-1; 

 

3) Anlodipina reduz migração leucocitária em ratos Wistar por reduzir a expressão 

tanto de ICAM-1 como de PECAM-1; 

 

4) Diclofenaco reduz rolamento, aderência e migração leucocitários em SHR e 

aderência e migração leucocitárias em ratos Wistar sem interferir na expressão de 

moléculas de aderência como ICAM-1, PECAM-1, CD11/CD18, L-selectina e P-

selectina, no número de leucócitos circulantes ou na taxa de atrito venular; 

 

5) SHR parecem ser mais sensíveis a algumas ações antiinflamatórias do 

diclofenaco do que ratos Wistar, visto que, administrado na mesma dose a ambos, 

reduziu rolamento leucocitário bem como a expressão de ICAM-1 em SHR, mas não 

em ratos Wistar; 

 

6) A anlodipina reduz o efeito antimigratório do diclofenaco de potássio tanto em 

SHR como em ratos Wistar; 

 

7) O mecanismo pelo qual anlodipina reduz o efeito antimigratório do diclofenaco em 

SHR parece ser diferente daquele em ratos Wistar. Em SHR, mas não em ratos 

Wistar, tal mecanismo advém do efeito da anlodipina prejudicando a redução da 

expressão de ICAM-1 causada pelo diclofenaco. Em ratos Wistar, o mecanismo 

permanece não elucidado, não envolvendo interação desses fármacos com 

moléculas de aderência como ICAM-1, PECAM-1, CD11/CD18, L-selectina e P-

selectina, número de leucócitos circulantes ou na taxa de atrito venular. Interação 

farmacocinética, que poderia explicar a interação farmacológica, não ocorre quando 

da associação dos fármacos tanto em SHR como em ratos Wistar; 
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8) Hidralazina reduz migração leucocitária em SHR de maneira independente da 

diminuição da PA, ao contrário do observado em ratos Wistar, o que sugere que 

mecanismos diferentes parecem mediar a ação antimigratória desse fármaco em 

ambas as linhagens; 

 

9) A redução da migração leucocitária causada pela hidralazina tanto em SHR como 

em ratos Wistar ocorre por mecanismos diferentes. Em SHR, mas não em ratos 

Wistar, a redução parece ser decorrente de diminuição da expressão de ICAM-1; em 

ratos Wistar, mas não em SHR, a redução da migração pode ser conseqüência de 

diminuição da expressão de P-selectina. 
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ANEXO A – Manuscrito aceito para publicação: 

“Amlodipine reduces the antimigratory effect of 

diclofenac in spontaneously hypertensive rats”. 
 

 



 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – Manuscrito submetido à publicação: 

“Hydralazine reduces leukocyte migration by 

different mechanisms in spontaneously 

hypertensive and in normotensive rats”. 

 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 


