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RESUMO 
 

AGUILA, F.A. Análise da concentração de nitrato no líquido cefalorraquidiano e 
da atividade enzimática das NO sintases no hipotálamo de ratos submetidos à 
sepse experimental. 2012. 75f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2012. 
 
Sepse é definida como uma resposta inflamatória sistêmica frente a um estímulo 
infeccioso. Na fase inicial da doença ocorre aumento da secreção de vasopressina 
(AVP) e na fase tardia observamos uma redução, apesar dos elevados níveis de 
mediadores inflamatórios e agravamento da hipotensão que são estímulos para a 
secreção do hormônio. O óxido nítrico (NO), produzido pela enzima óxido nítrico 
sintase (NOS), parece modular a secreção de AVP dependendo do contexto 
fisiopatológico. Durante sepse experimental nosso grupo demonstrou que as 
concentrações plasmáticas de nitrato, que servem como índice da produção de NO, 
se elevam progressivamente durante a evolução da doença, mas não há evidências 
de que isto ocorra também a nível central. Nosso objetivo foi avaliar temporalmente a 
concentração de nitrato no líquido cefalorraquidiano (LCR) e a atividade enzimática 
das NOS no hipotálamo de ratos submetidos à sepse por ligadura e perfuração cecal 
(CLP). Os procedimentos, aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais do 
Campus de Ribeirão Preto (CEUA-USP, protocolo nº 10.1.294.53.7), foram 
realizados com ratos Wistar pesando 250 ± 30 gramas, os quais foram divididos em 
dois grupos: CLP e operação fictícia (OF). Após 0, 2, 6 e 24 horas das cirurgias, foi 
feita a coleta do LCR para a determinação da concentração de nitrato pelo método 
de quimiluminescência NO/ozônio. Imediatamente após os animais foram 
decapitados para coleta de sangue utilizado para determinação de hematócrito, sódio 
sérico, proteína, interleucina (IL)-1β, nitrato e AVP plasmáticos. Também foram 
removidas as neurohipófises para análise do conteúdo de AVP e o hipotálamo para 
análise da atividade da NOS pelo método da Citrulina. Nos animais sépticos, as 
concentrações plasmáticas de AVP seguiram o padrão esperado, com aumento em 
2h e 6h, retornando a níveis basais em 24h. Os estoques neurohipofisários de AVP 
reduziram em 2h e 6h retornando a níveis basais em 24h. O sódio sérico e as 
proteínas plasmáticas diminuíram 2h, 6h e 24h após CLP, e os hematócritos 
aumentaram nos mesmos períodos. As concentrações plasmáticas de IL-1β e nitrato 
aumentaram 6h e mantiveram-se elevadas 24h após CLP. Entretanto, no LCR o 
nitrato aumentou em 6h, mas retornou a níveis basais em 24h. A atividade 
hipotalâmica das NOS totais e constitutivas eram de 50 a 100 vezes maiores que as 
das NOS induzidas e aumentaram 6h e 24h após a CLP. Os resultados deste estudo 
mostram que as atividades das NOS observadas no hipotálamo ex vivo dos ratos 
sépticos indicam a presença de formas viáveis das enzimas, sendo a isoforma 
constitutiva a mais relevante para a produção de NO nesta região cerebral. Além 
disso, as alterações temporais das concentrações de nitrato no LCR diferem da de 
nitrato plasmático, revelando um perfil diferenciado da produção de NO central em 
relação à periférica, e que este pode estar relacionado à secreção bifásica de AVP 
na sepse. 
 
Palavras-chaves: Óxido nítrico, Vasopressina, Ligadura e perfuração cecal. 
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ABSTRACT 
 
AGUILA, F.A. Analysis of nitrate concentration in the cerebrospinal fluid and of 
the enzymatic activity of nitric oxide synthase in the hypothalamus of rats 
submitted to experimental sepsis. 2012. 75f. Dissertation (Master). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo. Ribeirão 
Preto, 2012. 
 
Sepsis is defined as a systemic inflammatory response to an infectious stimulus. In 
the initial phase of the disease the secretion of vasopressin (AVP) is increased and 
late is observed a reduction, although high levels of inflammatory mediators and 
worsening of the hypotension, which are stimuli for the hormone secretion. Nitric 
oxide (NO) produced by the enzyme nitric oxide synthase (NOS), appears to 
modulate the secretion of AVP depending on the pathophysiological context. During 
experimental sepsis our group demonstrated that the plasma nitrate concentrations, 
which serve as an index of NO production, increase gradually during the course of 
the disease. However, there is no evidence that this also occurs at the central level. 
Our aim was to evaluate the temporal nitrate concentration in the cerebrospinal fluid 
(CSF) and the enzymatic activity of NOS in the hypothalamus of rats submitted to 
sepsis by cecal ligation and puncture (CLP). The procedures, approved by the Ethics 
Committee on Animal Use of the Campus of Ribeirão Preto (CEUA - USP, Protocol 
nº10.1.294.53.7) were performed with Wistar rats weighing 250 ± 30 grams, which 
were divided into two groups: CLP and Sham operation. After 0, 2, 6 and 24 hours of 
surgery, CSF was collected for determining the nitrate concentration by the 
chemiluminescence NO/ozone method. Immediately after, the animals were 
decapitated, blood was collected and used for hematocrit, serum sodium, protein, 
interleukin (IL)-1β, nitrate and plasma AVP determination. The neurohypophysis was 
removed for AVP content determinations and hypothalamus for NOS activity analysis 
by the method of citrulline. In septic animals, plasma concentrations of AVP showed 
the expected pattern, an increase at 2h and 6h and returning to basal levels at 24h. 
The AVP neurohypophyseal stocks decreased at 2h and 6h returning to basal levels 
at 24h. The sodium serum and plasma proteins decreased 2h, 6h and 24h after CLP, 
and the hematocrit increased at the same periods. The plasma concentration of IL-1β 
and nitrate increased 6h and remained elevated 24h after CLP. However, in the 
cerebrospinal, nitrate increased at 6h but returned to basal level in 24h. The total and 
constitutive NOS activities were fifty to one hundred times higher than inducible NOS 
and were increased 6h and 24h after CLP. These results suggest that the activity of 
NOS observed in the hypothalamus ex vivo of rats septic indicates the presence of 
viable forms of enzymes, and that the constitutive isoform is the most relevant for the 
NO production in this brain region. Moreover the temporal alterations of the nitrate 
concentrations in the CSF differ from the plasma nitrate, showing a different profile of 
the central and peripheral NO production, which may be related to biphasic AVP 
secretion in the sepsis. 
 
Keywords: Nitric oxide, Vasopressin, Cecal ligation and puncture. 
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RESUMEN 
 
AGUILA, F.A. El análisis de la concentración de nitrato en el líquido 
cefalorraquídeo y la actividad enzimática de la óxido nítrico sintasas en el 
hipotálamo de ratas con sepsis experimental. 2012. 75f. Disertación (Masters). 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São 
Paulo. Ribeirão Preto, 2012. 
 
La sepsis se define como una respuesta inflamatoria sistêmica a un estímulo 
infeccioso. En la fase inicial de la enfermedad se aumenta la secreción de 
vasopresina (AVP) y en la fase tardía se observa reducción, a pesar de los altos 
niveles de mediadores inflamatorios y el agravamiento de la hipotensión que son 
estímulos para la secreción de la hormona. El óxido nítrico (NO) producido por la 
enzima óxido nítrico sintasa (NOS), parece modular la secreción de AVP en función 
del contexto fisiopatológico. Durante la sepsis experimental nuestro grupo demostró 
que las concentraciones plasmáticas de nitrato, que sirven como un índice de 
producción de NO, aumentó gradualmente durante el curso de la enfermedad, pero 
no hay evidencia de que esto se produce también en el nivel central. Nuestro 
objetivo fue evaluar temporalmente la concentración de nitrato en el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) y la actividad enzimática de la NOS en el hipotálamo de ratas 
sometidas a sepsis por ligadura y punción cecal (CLP). Los procedimientos, 
aprobados por el Comité de Ética en el Uso de Animales del Campus de Ribeirão 
Preto (CEUA-USP, protocolo nº10.1.294.53.7) se realizaron con ratas Wistar 250 ± 
30 gramos, divididos en dos grupos: CLP y la operación ficticia (OF). Después de 0, 
2, 6 y 24 horas de la cirugía, se recogió LCR para determinar la concentración de 
nitrato por el método de quimioluminiscencia NO/ozono. Inmediatamente después 
los animales fueron decapitados para la recolección de sangre que se utilizó para la 
determinación de hematocrito, niveles séricos de sodio, proteínas, interleucina (IL)-
1β, el nitrato y el AVP plasma. También fueron removidos neurohipófisis para el 
análisis del contenido de AVP y el hipotálamo para el análisis de actividad de la NOS 
por el método de citrulina. En los animales sépticos, las concentraciones plasmáticas 
de AVP seguido el patrón de espera, con un aumento a las 2h y 6h y volviendo a los 
niveles basales a las 24h. Los inventarios de AVP neurohipofisários se redujo a las 
2h y 6h regresando a los niveles basales a las 24h. Los niveles de sodio en el suero 
y proteínas en el plasma disminuyó 2h, 6h y 24h después de CLP, y el hematocrito 
aumentó en el mismo periodo. La concentración plasmática de IL-1β e de nitrato 
aumentó 6h y 24 h después de CLP. Si embargo, en el líquido cefalorraquídeo el 
nitrato aumento a las 6h peró volvió a los niveles basales a las 24 h. La actividad de 
la NOS constitutiva y totales eran de cincuenta a cien veces maiores que los des 
NOS inducible y estaban aumentadas 6 y 24 h después del CLP. Estos resultados 
muestran que la actividad observada de NOS en el hipotálamo ex vivo de ratas 
séptico indica la presencia de formas viables de enzimas, y la isoforma constitutiva 
es el más relevante para la producción de NO en esta región del cerebro. Además, 
los cambios temporales de las concentraciones del nitrato en el LCR, difieren del 
nitrato de plasma, revelando un perfil diferente para la producción del NO central y 
de plasma, y que puede estar relacionado con la secreción bifásica de la 
vasopresina en la sepse. 
 
Las palabras claves: Óxido nítrico, Vasopresina, Ligadura y punción cecal. 
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rpm - Rotações por minuto 

SARA - Síndrome da angustia respiratória no adulto 

SBF ou BSA - Soro fetal bovino 

SIRS - Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica 

seg - Segundos 

SFO - Órgão subfornicial 

SNC - Sistema Nervoso Central 

SNK - Student Newman-Keuls 

SON - Núcleo supraóptico 

SVO2 - Saturação venosa de oxigênio 

TBE - Tribromoetanol 

TLR - Receptor toll-like 

TLR-2 - Receptor toll-like 2 

TLR-4 - Receptor toll-like 4 

TNF-- Fator de necrose tumoral-alfa 

TTPA - Tempo de tromboplastina parcial ativada 

UI - Unidades internacionais 

USP - Universidade de São Paulo 

UTI - Unidade de Terapia Intensiva 

VLM - Bulbo ventrolateral medial 
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1. Definição de sepse 

“Sepse” é uma palavra derivada da grega “Σήψις”, tendo como significado 

decomposição de material orgânico, animal ou vegetal. Sua utilização iniciou-se com 

Homero há mais de 2.700 anos, mas sua ligação com sinais de doença sistêmica e 

presença de infecção só ocorreu há cerca de 100 anos atrás, sendo utilizada como 

um sinônimo de “infecção grave”. Com o ganho de conhecimento sobre sua 

fisiopatologia, a sepse tem sido relacionada principalmente à resposta do próprio 

hospedeiro do que às características do microrganismo infectante (Geroulanos; 

Douka, 2006; Funk et al., 2009; Vincent et al., 2009). 

A sepse tem sido caracterizada por envolver múltiplos fatores dos diferentes 

sistemas fisiológicos, sendo um processo extremamente complexo, podendo ser 

iniciada em diferentes sítios e por uma grande variedade de microrganismos. Outra 

característica marcante é o aparecimento de sintomas inespecíficos que diferem 

inter e até mesmo intra-paciente com a evolução da doença, gerando uma 

dificuldade na caracterização do quadro clínico da sepse (Vincent et al., 2009). 

Com o intuito de estabelecer uma definição objetiva da doença, assim como 

os parâmetros para a melhor caracterização e as diretrizes para o seu tratamento, 

em 1991 foi realizada a 1ª Conferência Internacional de Definições da Sepse. Esta 

conferência foi organizada por diversas sociedades médicas norte-americanas e 

europeias, cujo relatório final foi publicado na forma de um guia no ano seguinte 

(Bone et al., 1992). Em 2001, ocorreu uma nova conferência para atualização e 

inclusão de novos parâmetros, os quais foram publicados em 2003 (Levy et al., 

2003). 

Além da sepse, outros termos também foram definidos nestas duas 

conferências como: 

Infecção - Processo patológico causado pela invasão de tecidos, fluidos e 

cavidades do corpo normalmente estéreis por microrganismos patogênicos. 

Bacteremia - Presença de bactérias viáveis no sangue. 

Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) - Resposta 

inflamatória sistêmica a uma variedade de insultos clínicos graves, caracterizada 

pelo aparecimento de dois ou mais dos seguintes critérios: 

Variáveis gerais: Febre (temp. axilar > 38,3 °C); Hipotermia (temp. axilar < 

36,0 °C); Frequência cardíaca > 90 bpm; Taquipnéia (FR > 20 ipm ou PCO2 < 32 
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mmHg); Alteração do estado mental; Edema significativo ou balanço hídrico positivo 

(> 20 ml/Kg em 24h); Hiperglicemia (glicemia > 120 mg/dl na ausência de diabetes). 

Variáveis inflamatórias: Leucocitose (> 12.000 leucócitos/mm3); Leucopenia (< 

4.000 leucócitos/mm3); Contagem de leucócitos normais, porém com mais de 10% 

de formas imaturas; Proteína C reativa e/ou Pro-calcitonina plasmática > que 2 

desvios padrões acima dos valores normais. 

Variáveis hemodinâmicas: Hipotensão arterial (PaS < 90 mmHg, PAM < 70 

mmHg ou queda na PaS > 40 mmHg); SVO2 > 70%; Índice cardíaco > 3,5 l/min. 

Variáveis de disfunção orgânica: Hipoxemia arterial (PaO2/FiO2 < 300); 

Oligúria (débito urinário < 0,5 ml/Kg/hora por pelo menos 2h); Aumento da creatinina 

> 0,5 mg/dl; Alterações da coagulabilidade (RNI > 1,5 ou TTPA > 60 segundos); Íleo 

paralítico; Trombocitopenia (< 100.000 plaquetas/mm3); Hiperbilirrubinemia 

(bilirrubinas totais > 4 mg/dl). 

Variáveis de perfusão tissular: Hiperlactatemia (> 1 mmol/l); Perfusão tissular 

periférica lentificada. 

Sepse - Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica concomitante a uma 

infecção. 

Sepse Grave - Presença de sepse acompanhada de um ou mais sinais e/ou 

sintomas de hipoperfusão tecidual ou disfunção orgânica como: áreas de pele 

moteada, tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, oligúria (débito 

urinário < 0,5 ml/Kg/h por pelo menos 2h), lactato arterial > 2 mmol/l, alterações 

abruptas do estado mental ou alterações inespecíficas no eletroencefalograma, 

plaquetopenia ou coagulação intravascular disseminada (CIVD), lesão pulmonar 

aguda ou Síndrome da angústia respiratória do adulto (SARA) e disfunções 

cardíacas. 

Choque Séptico - Estado no qual o paciente apresenta falência circulatória 

aguda caracterizada por hipotensão arterial persistente não responsiva a 

vasoconstritores e a reposição de fluidos. 

Síndrome da Disfunção Múltipla de Órgãos (MODS) - Presença de função 

orgânica alterada em pacientes agudamente enfermos, nos quais a homeostase não 

pode ser mantida sem intervenção (Bone et al., 1992; Levy et al., 2003). 

 

Entretanto, devido a simplicidade desta classificação frente à complexidade 

fisiopatológica da sepse, na conferência de 2001 foi proposto o conceito “PIRO” 
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(Predisposition, Insultinfection, Response, Organ dysfunction) que, além da resposta 

inflamatória leva em consideração outros cofatores como comorbidades, idade, 

fatores genéticos, tipo de microrganismo, local da infecção e o grau de 

acometimento dos órgãos para melhor caracterizar a gravidade do paciente em 

sepse (Levy et al., 2003; Dellinger et al., 2008; Vincent; Korkut, 2008). 

Além disto, as definições e parâmetros utilizados na classificação vêm sendo 

reavaliados nas subsequentes conferências e hoje compõem as diretrizes da 

“Surviving Sepsis Campaign” para diagnóstico precoce e tratamento adequado, com 

o objetivo de diminuir a taxa de mortalidade desta doença (Levy et al., 2003; Silva et 

al., 2006; Dellinger et al., 2008; Vincent; Korkut, 2008). 

 

1.2. Epidemiologia da sepse 

Nos últimos anos a sepse e suas consequências (sepse severa e choque 

séptico) têm sido apontadas como as principais causas de morte em unidades de 

terapia intensiva (UTI) (Angus; Wax, 2001; Dellinger et al., 2008). 

Apesar dos avanços no tratamento e diagnóstico acredita-se que a 

mortalidade devido ao choque séptico vem crescendo nas últimas décadas, 

possivelmente devido ao envelhecimento da população, aumento no emprego de 

técnicas invasivas e possíveis alterações nos agentes microbianos tornando-os 

multirresistentes (Bone, 1991; Hanna, 2003). 

Nos Estados Unidos estima-se que ocorram mais de 750 mil novos casos de 

sepse a cada ano (Moerer; Burchardi, 2006). Já o Brasil apresenta uma das maiores 

taxas mundiais de mortalidade decorrentes de sepse (Silva, 2008), sendo esta a 

doença com os maiores custos nos setores de saúde públicos e privados no país 

(Silva et al., 2004), chegando a valores de 20 mil reais por paciente (Sogayar et al., 

2008). 

De acordo com o Instituto Latino-Americano de Sepse (ILAS), responsável 

pela organização da “Surviving Sepsis Campaign” na América Latina, no seu último 

relatório publicado em março de 2012, a taxa de mortalidade nos hospitais públicos 

brasileiros chega a ser o dobro da mundial (Ilas, 2012) (Tabela1). 
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Tabela 1. Mortalidade por gravidade e local de desenvolvimento da sepse 

 

Dados Brasil 
Hospitais 
públicos 
(n=5638) 

Dados Brasil 
Hospitais 
privados 
(n=4624) 

Dados Brasil 
(ILAS 2005-2012) 

(n=10262) 

Dados 
mundiais* 

Gravidade     

Sepse grave 48,9% 27,0% 38,5% 23,9% 

Choque séptico 73,8% 55,9% 66,2% 37,4% 

Local de 
desenvolvimento 

    

Pronto socorro 57,5% 30,8% 44,0% 26,5% 

Enfermaria 65,5% 45,7% 57,5% 39,8% 

UTI 60,5% 55,9% 58,6% 42,8% 

Global 61,5% 40,3% 51,9% 30,8% 

UTI - unidade de terapia intensiva. *Dados da Surviving Sepsis Campaign (Crit Care Med. 2010 38(2):367-74). 

Fonte: Relatório ILAS (março/2012) 

 

1.3. Fisiopatologia da sepse 

O mecanismo de resposta do hospedeiro frente à sepse é bastante complexo 

envolvendo componentes infecciosos, imunológicos, neurológicos, endócrinos, 

hemodinâmicos, cardiovasculares e até mesmo genéticos (Holmes; Russell; et al., 

2003; Trentzsch et al., 2003; De Maio et al., 2005; Salomao et al., 2009). As 

respostas imunológicas, iniciadas pelo contato do indivíduo com o agente infeccioso, 

podem tanto promover o controle da infecção, como mediar as alterações funcionais, 

que são as bases fisiopatológicas da doença (Walley et al., 1996; Ebong et al., 1999; 

Martineau; Shek, 2000; Rios-Santos et al., 2003). 

O processo fisiopatológico inicia-se com a instalação e posterior proliferação 

dos microrganismos (bactérias Gram-positivas e/ou Gram-negativas) no sítio 

atingido e que podem alcançar diretamente o sistema circulatório ou proliferar 

localmente (Parrillo, 1993). Estes microrganismos apresentam componentes 

estruturais chamados padrões moleculares associados à patógenos (Pamps) que 

podem ser reconhecidos pelas células do sistema imune e assim iniciar a resposta 

inflamatória, estimulando a liberação de mediadores pelos macrófagos, neutrófilos 

assim como outras células do hospedeiro (Parrillo, 1993; Medzhitov; Janeway, 1997; 

Aderem; Ulevitch, 2000; Hanna, 2003; Sriskandan; Altmann, 2008). 

Dentre os componentes de membranas presentes nestes microrganismos 

estão o lipopolissacarídeo (LPS) das bactérias gram-negativas e o ácido lipoteicóico 

(LTA) das gram-positivas. Estes Pamps são reconhecidos por receptores presentes 
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em células do sistema imunológico, como o CD14 e os receptores toll-like (TLRs) 

(Aderem; Ulevitch, 2000; Read; Wyllie, 2001; Cohen, 2002; Akira, 2003; Hanna, 

2003). 

Durante a ativação das células imunes pelo LPS, ocorre a opsonização deste 

componente de membrana das bactérias, pela proteína ligadora de LPS (LPB), 

facilitando o seu reconhecimento pelo receptor CD14, presente na superfície de 

macrófagos e neutrófilos. Posteriormente, o complexo LPS-LPB-CD14 se liga ao 

receptor toll-like 4 (TLR-4). Já o ácido lipoteicóico presente nas bactérias gram-

positivas é reconhecido pelos receptores toll-like 2 (TLR-2) (Aderem; Ulevitch, 2000; 

Cohen, 2002; Hanna, 2003; Sriskandan; Altmann, 2008). 

A ativação dos receptores TLR-2 e/ou TLR-4 resulta em uma cascata de 

sinalização, com consecutiva ativação da transcrição do fator nuclear kappa B (NF-

kB) resultando na transcrição de genes imunomodulatórios e, consequentemente, na 

liberação de mediadores inflamatórios como o Fator de necrose tumoral-α (TNF-α), 

Interleucinas (IL) -1, IL-6, IL-10, IL-12, Fator ativador de plaquetas (PAF), óxido 

nítrico (NO), prostaglandinas (PGs) e leucotrienos (LTs) pelas células imunes 

(Cohen, 2002; Giusti-Paiva; Branco; et al., 2003; Hanna, 2003; Rios-Santos et al., 

2003; Sriskandan; Altmann, 2008). 

A liberação excessiva destes mediadores durante a sepse pode direta ou 

indiretamente ativar neurônios envolvidos em diferentes funções orgânicas, como 

autonômicas, neuroendócrinas e comportamentais produzindo os sinais e sintomas 

clínicos da sepse (Mccann et al., 2000; Engblom et al., 2002; Kovacs, 2002; Hanna, 

2003; Rios-Santos et al., 2003; Benjamim et al., 2005; Sriskandan; Altmann, 2008). 

Apesar de a sepse ser causada predominantemente por bactérias, como 

demonstrado por Hanna em um estudo em 2003 em que 85% dos casos de choque 

séptico havia a coinfecção de gram-negativas e gram-positivas (Hanna, 2003), ela 

pode também ser causada por fungos, vírus e parasitas (Glauser et al., 1991; Sands 

et al., 1997; Kumar et al., 2003). 

 

1.4. Modelo de sepse experimental 

Apesar da importância dos modelos experimentais para compreensão da 

fisiopatologia da doença e para o desenvolvimento de novas terapias, deve-se ter 

cuidado na projeção de dados obtidos de ensaios experimentais para clínicos, tendo 

em vista que os modelos existentes não conseguem mimetizar as complexidades 
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clínicas e a heterogeneidade dos pacientes sépticos (Esmon, 2004; Garrido et al., 

2004; Deitch, 2005; Rittirsch et al., 2007). 

Dentre os modelos experimentais utilizados para a indução da sepse, nós 

utilizamos o de Ligadura e Perfuração Cecal, ou do inglês Cecal Ligation and 

Puncture (CLP) por ser amplamente utilizado e considerado eficiente, pois além de 

apresentar microbiota variada (bactérias gram-negativas, gram-positivas, aeróbias, 

anaeróbias) do próprio organismo, ainda apresenta a injúria tecidual, foco infeccioso, 

liberação de produtos bacterianos e a progressão da infecção, semelhante aos 

casos clínicos de sepse por peritonites causadas por perfurações colônicas e 

diverticulites (Garrido et al., 2004; Deitch, 2005; Hubbard et al., 2005; Rocha et al., 

2006; Rittirsch et al., 2007). 

Outras vantagens apresentadas por este modelo incluem a simplicidade, 

relativa reprodutibilidade e capacidade de controle da intensidade da infecção 

através da alteração no diâmetro e números de perfurações cecais. Quanto às 

dificuldades apresentadas por este modelo, destaca-se a possibilidade de encontrar 

alterações nos resultados com o uso de mesmo protocolo, devido a pequenas 

modificações como: extensão da incisão na pele e músculo, diâmetro do ligamento 

cecal e volume do conteúdo fecal extravasado para a cavidade peritoneal que 

passam despercebidos durante a prática experimental (Singleton; Wischmeyer, 

2003; Garrido et al., 2004; Deitch, 2005; Hubbard et al., 2005; Rocha et al., 2006; 

Rittirsch et al., 2007). 

 

1.5. Vasopressina 

A vasopressina (AVP) ou hormônio antidiurético (ADH) é um nonapeptídeo 

que em sua estrutura apresenta duas cisteinas ligadas por uma ponte dissulfeto nas 

posições 1 e 6. Esse neuro-hormônio é sintetizado nos neurônios magnocelulares 

dos núcleos supraópticos (SON) e paraventriculares (PVN) do hipotálamo ou em 

agrupamentos de células espalhadas pelo hipotálamo lateral e medial, denominados 

núcleos acessórios (Du Vigneaud, 1954; George; Jacobowitz, 1975). 

O hormônio é inicialmente sintetizado como uma proteína inativa de alto peso 

molecular denominada pré-pró-vasopressina. Este pré-pró-hormônio é composto por 

um peptídeo sinalizador N-terminal, a AVP ativa, a neurofisina II (uma proteína 

carreadora axonal) e uma glicoproteína carboxi-terminal, denominada copeptina. Os 

grânulos neurosecretórios contendo o hormônio ativo são transportados ao longo de 
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axônios pela via do eixo hipotálamo-hipófise para serem estocados em vesículas, 

nas dilatações bulbosas das terminações nervosas na neurohipófise, na qual a AVP 

é liberada para o interior dos capilares, mediante estímulos adequados (Swaab et 

al., 1975; Barberis et al., 1998; Morgenthaler et al., 2006). 

Os estímulos mais potentes para liberação desses hormônios são: aumento 

de osmolalidade plasmática, hipotensão e hipovolemia (Dunn et al., 1973; 

Cunningham; Sawchenko, 1991; Kadekaro et al., 1992). Além destes, outros 

estímulos como o aumento de angiotensina II (ANG II), febre, endotoxinas, NO, PGs, 

IL-1, náusea e estresse também têm sido descritos como capazes de estimular a 

liberação da AVP (Pittman; Bagdan, 1992; Pittman; Wilkinson, 1992; Holmes et al., 

2001; Giusti-Paiva et al., 2002; Kovacs, 2002). 

A AVP possui pelo menos três subtipos de receptores que estão acoplados à 

proteína G. O receptor V1 (ou V1a) encontra-se no coração, fígado, testículos, 

cérebro, rins e especialmente no músculo liso vascular. A alta densidade de 

receptores V1 em células musculares lisas torna a AVP um potente vasoconstrictor 

(Thibonnier et al., 1997; Holmes et al., 2001; Holmes; Landry; et al., 2003). O 

receptor V2 está presente nos ductos coletores renais, sendo caracterizado pela sua 

ação antidiurética. Já o receptor V3 (ou V1b) é encontrado na adenohipófise e está 

relacionado à estimulação da secreção do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) 

(Innamorati et al., 1996; Erlenbach; Wess, 1998). 

A AVP ainda pode atuar como neurotransmissor com ação regulatória da 

temperatura corporal (antipiréticos endógenos do sistema nervoso central) e no 

controle comportamental (Kovacs; De Wied, 1983; 1994; Pittman et al., 1998). 

 

1.6. Vasopressina e sepse 

Tem sido descritos em vários estudos clínicos e experimentais que durante a 

evolução da sepse ocorre uma secreção bifásica de vasopressina bem definida. Na 

fase inicial, observa-se uma elevada concentração plasmática de AVP, que no 

decorrer do processo fisiopatológico, apesar da significativa queda da pressão 

arterial (que é estimulo para a secreção hormonal), diminui até atingir níveis basais, 

contribuindo para a hipotensão e choque vasodilatatório observadas nas fases 

posteriores da síndrome (Landry et al., 1997; Sharshar et al., 2002; Giusti-Paiva; 

Ruginsk; et al., 2003; Westphal et al., 2004; Correa et al., 2007; Pancoto et al., 2008; 

Athayde et al., 2009). 
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Algumas hipóteses para esta secreção considerada, até o momento, 

inadequada de AVP na fase tardia da sepse são: a diminuição dos estoques 

neurohipofisários devido ao excessivo disparo dos barorreceptores na situação de 

queda da pressão arterial durante o choque (Holmes et al., 2001; Sharshar et al., 

2002; Oliveira-Pelegrin et al., 2009), a alteração dos reflexos autonômicos, indicada 

pela diminuição da frequência cardíaca e ausência de bradicardia reflexa (Holmes et 

al., 2001; Pancoto et al., 2008), e ainda a excessiva produção de óxido nítrico (NO) 

inibindo o eixo hipotálamo-hipófise no sistema nervoso central (Holmes et al., 2001; 

Giusti-Paiva et al., 2002; Giusti-Paiva et al., 2005; Carnio et al., 2006; Rocha et al., 

2006; Correa et al., 2007).  

 

1.7. Óxido nítrico 

O óxido nítrico (NO) tem sido descrito como parte de uma classe de 

mensageiros moleculares responsáveis pelo controle de uma grande variedade de 

funções biológicas. A produção desse radical livre biatômico é catalisada pela 

enzima homodimérica óxido nítrico sintase (NOS) que utiliza como precursor a L-

arginina e cofatores como a nicotina adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) e o 

oxigênio (O2) (Knowles; Moncada, 1994; Thiemermann, 1997; Feihl et al., 2001). 

Após a sua produção, o NO é rapidamente inativado e convertido a nitrito e/ou 

nitrato devido a sua reação com íons ferrosos da oxi-hemoglobina existente nas 

hemácias e na presença de O2 (Moncada et al., 1991; Pacher et al., 2007). 

A NOS consiste em um domínio oxigenase e outro redutase, possuindo cada 

um deles uma atividade catalítica própria. O domínio oxigenase contém sítios de 

ligação para o grupo heme e tetra-hidrobiopterina (BH4) e é ligado ao domínio 

redutase pela calmodulina (CaM), o qual possui cofatores como flavina adenina 

dinucleotídeo (FAD), flavinamononucleotídeo (FMN) e NADPH (Bruckdorfer, 2005; 

Hill et al., 2010). 

Existem três tipos mais comuns desta enzima: a isoforma endotelial (NOSe, 

NOS-III ou NOS-3), e a isoforma neuronal (NOSn, NOS-I ou NOS-1), ambas 

constitutivas e dependentes de cálcio, e a isoforma induzível (NOSi, NOS-II ou NOS-

2) que é induzida por citocinas ou outros compostos, como por exemplo o LPS 

(Knowles; Moncada, 1994; Wang; Marsden, 1995). Além dessas, há a isoforma 

mitocondrial (NOSmt), que é considerada um “splicing” alternativo da NOSn e está 
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associada à membrana interna da mitocôndria, sendo encontrada em células de 

fígado, rins, testículos, baço, coração, músculos e cérebro (Haynes et al., 2004). 

Apesar da meia-vida extremamente curta (6-8 segundos), o NO, em 

condições fisiológicas, é um gás hidrofóbico com passagem livre através de 

membranas biológicas (Moncada et al., 1991; Feihl et al., 2001). 

Nas fibras musculares, o NO atua principalmente através de sua ligação a 

guanilato ciclase solúvel (GCs), que quando ativada, aumenta a produção de 

guanosina monofosfato cíclico (GMPc) promovendo o aumento da entrada de cálcio 

para o interior das células, levando a desfosforilação da miosina de cadeia leve com 

consequente relaxamento muscular (Moncada et al., 1991; Southam; Garthwaite, 

1993; Guix et al., 2005).  

Também tem sido descrito que o NO pode regular a liberação de AVP por 

atuar localmente, nos neurônios magnocelulares do SON e PVN e na neurohipófise, 

e/ou indiretamente através da modulação na atividade dos neurônios contidos em 

vias aferentes, responsáveis por transmitirem os sinais vindos de variadas regiões 

para os neurônios magnocelulares (Vacher et al., 2003; Raison et al., 2011). 

Embora a presença das três isoformas da NOS sejam detectadas em 

neurônios, a NOSn é a mais frequentemente encontrada em neurônios 

magnocelulares no núcleo paraventricular (PVN) e supraóptico (SON) (Vincent; 

Kimura, 1992). Esta isoforma também é encontrada em estruturas cerebrais que 

apresentam fortes conexões regulatórias com o PVN e SON, tais como o organum 

vasculosum da lamina terminalis (OVLT), órgão subfornical (SFO), área postrema 

(AP), o núcleo pré-óptico mediano (MnPO) e também o núcleo do trato solitário 

(NTS) (Summy-Long et al., 1984; Bredt et al., 1990; Dawson et al., 1991; Vanhatalo; 

Soinila, 1995; Rodrigo et al., 1997). 

A presença da NOSn nestas estruturas indica uma provável produção central 

de NO, o qual poderia contribuir para a modulação da liberação de AVP (Mckinley et 

al., 1999; Kadekaro; Summy-Long, 2000; Antunes-Rodrigues et al., 2004). 

De fato, em um trabalho anterior, nós observamos que a lesão eletrolítica da 

região anteroventral do terceiro ventrículo (AV3V), a qual inclui o OVLT e MnPO, 

diminui a secreção de AVP e também a expressão da NOSn no SON, indicando uma 

provável importância da região AV3V e da produção de NO, oriundas da NOSn, na 

modulação da liberação da AVP (Aguila et al., 2011). 
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As formas de atuação do NO em neurônios ainda não são bem esclarecidas, 

podendo o mesmo atuar através do aumento do GMPc, modulando as funções 

celulares pela ativação de proteínas quinases e fosfodiesterase, regulando canais 

iônicos ou ainda reagir diretamente (sem a necessidade do GMPc) com grupos tiol 

das proteínas da membrana celular e, assim, exercer os seus efeitos biológicos 

(Terrell et al., 2003; Kadekaro, 2004; Oliveira-Pelegrin et al., 2010). 

 

1.8. Óxido nítrico na sepse 

A sepse e a endotoxemia são acompanhadas por intensa produção de NO 

periférico, proveniente principalmente da isoforma induzível. A presença de 

componentes bacterianos, como o LPS e o LTA, ativa as vias intracelulares para 

induzir a transcrição da NOSi, a qual ocorre após um determinado período, sendo 

necessário algumas horas até a enzima ser detectada em macrófagos e tecidos 

(Chesrown et al., 1994; Le Roy et al., 1998; Shieh et al., 2000; Lin et al., 2006).  

Durante a fase inicial da sepse, o aumento na produção de NO é importante e 

desejável, pois dentre os efeitos benéficos desse mediador estão à vasodilatação, 

prevenção da adesão plaquetária e leucocitária, aumento do fluxo sanguíneo na 

microcirculação e aumento da defesa do hospedeiro por sua atividade bactericida e 

tumoricida. Porém, na fase mais tardia da sepse, a produção de NO é exagerada, 

contribuindo para as características fisiopatológicas da sepse, como intensa 

vasodilatação periférica, hipotensão grave, hiporresponsividade a agentes 

vasoconstritores, disfunção miocárdica, falência no rolamento de leucócitos e 

redução da migração de neutrófilos para o foco inflamatório (Moncada et al., 1991; 

Thiemermann, 1997; Benjamim et al., 2000; Feihl et al., 2001; Benjamim et al., 2002; 

Fernandes et al., 2006; Rios-Santos et al., 2007). 

Além disso, o NO oriundo dos terminais de neurônios magnocelulares 

hipotalâmicos, parece participar da regulação do fluxo sanguíneo na neurohipófise 

(Thiemermann, 1997; Feihl et al., 2001; Moncada; Higgs, 2006) e também participa 

da neurotransmissão e modulação neuroendócrina (Brann et al., 1997; Kadekaro, 

2004; Giusti-Paiva et al., 2005). 

Vários estudos têm evidenciado o efeito modulador do NO na secreção de 

AVP, mas os mesmos apresentam resultados divergentes sobre a ação do NO, 

sendo relatado efeito tanto estimulatório (Ota et al., 1993; Raber; Bloom, 1994; Cao 

et al., 1996; Yamaguchi et al., 2000; Ventura et al., 2002; Yamaguchi; Hama, 2003; 



____________________________________________________________________Introdução___12 

 

Ventura et al., 2005; Correa et al., 2007), quanto inibitório (Yasin et al., 1993; Lutz-

Bucher; Koch, 1994; Liu et al., 1997; Kadekaro et al., 1998; Kadekaro; Summy-Long, 

2000; Stern; Ludwig, 2001; Giusti-Paiva et al., 2002; Terrell et al., 2003; Carnio et al., 

2005) dependendo do contexto fisiopatológico e temporal analisado e das vias de 

administração dos inibidores e doadores de NO usados no estudo. 

Um estudo realizado em nosso laboratório, utilizando modelo de sepse 

polimicrobiana induzida por CLP, revelou que a administração periférica de 

Aminoguanidina (AG) (inibidor preferencial da NOSi) reduziu as concentrações 

plasmáticas de AVP observadas na fase inicial da sepse. Porém, apesar da redução 

da produção periférica de NO evidenciada pela avaliação do nitrato plasmático, o 

mesmo foi incapaz de modificar os níveis baixos do hormônio na fase tardia da 

sepse (Correa et al., 2007).  

Esses resultados sugerem que o efeito estimulatório do NO na fase aguda 

pode se dar, em parte, indiretamente através do seu efeito periférico nos vasos 

causando hipotensão e hipovolemia que estimularia a secreção de AVP. 

Entretanto, pode estar ocorrendo uma produção central do NO, devido a uma 

incapacidade da AG em chegar e inibir as NOS do sistema nervoso central (SNC), 

visto que a droga foi administrada perifericamente (i.p.). Esta produção de NO 

central junto a de outros mediadores imunes, como as citocinas poderiam ativar os 

neurônios magnocelulares do SON e PVN e a neurohipófise a sintetizar e liberar 

AVP, já que a AG causou uma redução e não bloqueio da secreção do hormônio. 

Já na fase tardia da sepse, ocorreu um aumento na concentração plasmática 

de nitrato mesmo nos animais que receberam AG (i.p.). Nos animais que receberam 

salina, este aumento foi ainda maior sugerindo uma excessiva produção periférica 

de NO que somada as prováveis produções no SNC causariam a inibição da 

secreção da vasopressina (Correa et al., 2007).  

É importante salientar que são escassas as evidências desta produção 

central aumentada de NO, assim como a da contribuição de cada isoforma da 

enzima NOS, para esta produção, sendo necessária a realização de novos trabalhos 

para fundamentá-la.  

 

1.9. Justificativa 

Inúmeros trabalhos como os citados anteriormente vêm demonstrando que o 

NO pode estar envolvido na secreção da AVP, sendo crescentes os indícios que 
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este envolvimento possa estar ocorrendo diretamente no sistema nervoso central 

(Giusti-Paiva et al., 2002; Giusti-Paiva; Ruginsk; et al., 2003). Entretanto, até o 

momento são escassos os trabalhos que demonstram a contribuição da atividade 

das NOS constitutivas e induzíveis (e consequentemente totais) no hipotálamo de 

ratos, assim como a produção do NO central através da concentração de nitrato no 

líquido cefalorraquidiano (LCR) nas diferentes fases da sepse induzida por ligadura 

e perfuração cecal (CLP). 
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2.1. Objetivo geral 

 

Avaliar temporalmente a concentração de nitrato no líquido cefalorraquidiano 

e a atividade enzimática das diferentes isoformas das óxido nítrico sintases no 

hipotálamo de ratos submetidos à sepse experimental induzida por CLP.  

 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1. Avaliar temporalmente a concentração de nitrato no líquido 

cefalorraquidiano de ratos submetidos à CLP; 

2.2.2. Avaliar temporalmente a atividade das enzimas óxidos nítricos sintases 

totais, constitutivas e induzíveis no hipotálamo de ratos submetidos à CLP; 

2.2.3. Avaliar temporalmente os níveis de vasopressina plasmática e 

neurohipofisária e comparar com a concentração de nitrato no líquido 

cefalorraquidiano e com a atividade enzimática das oxido nítrico sintases, assim 

como com as concentrações de IL-1β, proteína e nitrato plasmáticos, sódio sérico e 

o hematócrito nos animais submetidos à CLP. 
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3.1. Animais 

Os experimentos foram conduzidos utilizando ratos adultos da linhagem 

Wistar, de peso corporal entre 250 ± 30 gramas, provenientes do Biotério Central da 

Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto. Eles foram ambientados em 

gaiolas coletivas (cinco animais por gaiola) no Biotério do Departamento de 

Morfologia, Estomatologia e Fisiologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão 

Preto – USP, em fotoperíodo de 12/12 horas, à temperatura de 25 ± 2ºC, com livre 

acesso à água e dieta comercial balanceada (6003/100110036, NUVILAB CR-1). 

Os procedimentos experimentais foram realizados de acordo com os 

Princípios Éticos na Experimentação Animal, adotados pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) da Universidade de São Paulo - Campus de Ribeirão Preto 

(Protocolo Nº 10.1.294.53.7). Os animais submetidos à sepse polimicrobiana por 

CLP que se apresentavam em grande sofrimento, foram eutanasiados seguindo 

critérios descritos em “Humane end points in shock research” (Nemzek et al., 2004). 

 

3.2. Protocolo experimental 

Os animais foram divididos em dois grupos, CLP (ligadura e perfuração cecal) 

e OF (operação fictícia), os quais tiveram o líquido cefalorraquidiano (LCR) coletado 

em 0, 2, 6 e 24h após a cirurgia, para a determinação da concentração de nitrato. 

Imediatamente após a coleta do LCR, os animais foram decapitados para a coleta 

de sangue para determinação do hematócrito, sódio sérico, proteínas, AVP, nitrato e 

IL-1 plasmáticos. 

Os animais ainda tiveram a neurohipófise e o hipotálamo removidos, para as 

respectivas determinações do conteúdo de vasopressina neurohipofisária e a 

determinação da atividade das NOS totais, constitutivas e induzíveis hipotalâmicas. 

 

3.3. Anestesia 

Animais submetidos à manipulação cirúrgica foram anestesiados com injeção 

intraperitoneal de solução de Tribromoetanol (TBE, AldrichChem. Corp. Inc.) 2,5% 

em solução salina, na dose de 1mL/100g de peso corporal. 
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3.4. Sepse experimental por Ligadura e Perfuração Cecal - “Cecal Ligation 

and Puncture” (CLP) 

A indução da sepse foi realizada pelo modelo de ligadura e perfuração cecal 

(CLP), o qual foi desenvolvido por Chaudry e colaboradores em 1979 (Chaudry et 

al., 1979) e tem sido amplamente usado em nosso laboratório (Oliveira et al., 2005; 

Correa et al., 2007; Pancoto et al., 2008; Athayde et al., 2009; Bruhn et al., 2009; 

Coelho, 2009; Oliveira-Pelegrin et al., 2009; Oliveira-Pelegrin et al., 2010; Saia et al., 

2011). 

Após a anestesia com injeção intraperitoneal de solução de Tribromoetanol 

(TBE, AldrichChem. Corp. Inc.) 2,5% em solução salina, na dose de 1ml/100g de 

peso corporal, foi realizada uma incisão mediana de 2 cm no abdômen do rato, com 

posterior exposição do ceco. A seguir foi feita a obstrução parcial do lúmen intestinal 

por meio de uma ligadura parcial no segmento distal da válvula íleo cecal, seguida 

de 20 perfurações com agulha 16 G na borda antimesentérica do ceco. Após a saída 

das fezes do ceco, este foi reintroduzido na cavidade abdominal, a qual foi suturada 

em dois planos com pontos separados (Figura 1). 

 

Figura 1. Cirurgia de ligadura e perfuração cecal (CLP). 1. Limpeza da região com 
álcool iodado. 2. Incisão abdominal de 2cm. 3. Exteriorização do ceco. 4. 
Deslocamento do material fecal para a extremidade do ceco. 5. Ligadura parcial a 
dois terços do fim do ceco. 6. Perfuração (20 vezes) com agulha 16G. 7. 
Reintrodução do ceco na cavidade abdominal. 8. Sutura em dois planos com pontos 
separados. Seta indica um dos pontos de extravasamento de material fecal. 
 

Solução salina normal estéril (20 ml/Kg) foi administrada via subcutânea como 

líquido de reanimação. No grupo controle os animais foram submetidos à operação 

fictícia através de uma incisão no abdômen, manipulação do ceco e fechamento da 

cavidade abdominal, mas sem ligadura e perfuração cecal. 
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3.5. Coleta do líquido cefalorraquidiano 

A técnica de coleta do líquido cefalorraquidiano (LCR) foi padronizada 

segundo o método descrito por Consiglio e colaboradores (Consiglio; Lucion, 2000). 

O animal após ser anestesiado é fixado ao aparelho estereotáxico. A cabeça é 

colocada no plano de fixação dos incisivos superiores com o occipital posicionado 

quase no plano horizontal. O corpo do animal é posicionado por baixo das barras 

auriculares de forma que o tórax fique posicionado verticalmente (Figura 2). 

 

Figura 2. Coleta de líquido cefalorraquidiano (LCR). Representação esquemática do 
posicionamento de um rato adulto anestesiado para coleta de LCR da cisterna 
magna com o auxílio de um “scalp” (Consiglio; Lucion, 2000). 
 

Com o animal nessa posição é possível a visualização de uma pequena 

depressão entre a protuberância occipital e o processo espinhoso do Atlas. Um 

“scalp” conectado a uma seringa de 1mL é inserido verticalmente e centralmente 

nesta superfície. Com uma leve aspiração o LCR é coletado no “scalp”, 

posteriormente transferido para um tubo âmbar e congelado com o auxilio de gelo 

seco. Quando constatado qualquer traço de sangue durante a coleta do LCR, a 

amostra é prontamente desprezada. As amostras foram conservadas em freezer a 

menos 80ºC até a realização das dosagens. 

 

3.6. Separação do plasma e do soro 

Após a decapitação dos animais uma parte do sangue foi coletada do tronco 

em dois diferentes tubos plásticos e mantidos em gelo, sendo um sem 

anticoagulante e o outro com heparina sódica (100 UI/ml) para obtenção de soro e 

plasma respectivamente. Os tubos foram então centrifugados a 1600xg por 20 min 

para a separação do soro e do plasma. O soro e uma alíquota de plasma foram 
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mantidos a 4ºC e logo utilizados para dosagens diversas, outra alíquota com 1ml de 

plasma foi armazenada a - 80ºC para posterior dosagem hormonal. 

 

3.7. Dissecação do hipotálamo  

Após a decapitação dos ratos e remoção do encéfalo, o hipotálamo basal foi 

rapidamente dissecado, congelado em gelo seco e posteriormente armazenado a - 

80ºC até o momento de sua utilização. 

A região dissecada engloba a porção anterior e médio-basal do hipotálamo, 

indo rostralmente da porção anterior do quiasma óptico até à porção anterior dos 

núcleos mamilares, incluindo o organum vasculosum da lamina terminalis (OVLT), 

núcleos supraópticos (SON), paraventriculares (PVN), núcleo supra-quiasmático, 

núcleo arqueado, núcleo ventromedial e áreas periventriculares. Duas secções 

longitudinais foram realizadas, bilateralmente, com 1mm da linha mediana, 

delimitando a área do bloco de tecido. A profundidade do fragmento foi de 

aproximadamente 2,0mm de espessura (altura) (figura 3). 

 

Figura 3. Foto da superfície ventral do cérebro do rato. O hexágono preto demarca a 
área do hipotálamo basal retirada para futuro processamento (Athayde, 2007). 
 

3.8. Dissecação da neurohipófise  

Após a remoção do encéfalo da cavidade craniana, a hipófise que permanece 

na sela túrcica teve a neurohipófise separada da adenohipófise com o auxilio de 

uma pinça de dissecação. A seguir a neurohipófise foi armazenada em um tubo 

contendo 200µl de HCl 0,1N, o qual foi congelado com o auxílio de gelo seco e 

armazenado a - 80ºC até o momento de sua utilização. 
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3.9. Determinação do hematócrito  

Após a decapitação dos animais, parte do sangue foi coletada do tronco e 

diretamente colocada em microcapilares heparinizados (Perfecta, SP, Brasil) para a 

determinação do hematócrito. Em seguida, os microcapilares foram selados na 

extremidade contrária à entrada de sangue com auxílio de uma lamparina e 

centrifugados por 3 minutos em centrífuga apropriada (Centrimicro Mod. 211, 

FANEN). A leitura do hematócrito foi feita com auxílio de um cartão próprio para 

essa finalidade que acompanha a centrífuga. A determinação deste parâmetro foi 

utilizada nesse estudo como índice indireto da volemia. 

 

3.10. Determinação de sódio sérico 

O sódio sérico foi determinado em fotômetro de chama (Micronal), 

devidamente calibrado com solução padrão Micronal contendo 140 mEq/L de sódio 

diluída em água destilada na proporção de 1:100. Cada amostra foi diluída da 

mesma maneira, mantendo a mesma diluição (50l do plasma em 4,95 ml de água 

destilada), homogeneizada e aspirada no fotômetro de chama para a leitura da 

concentração do sódio sérico. 

 

3.11. Determinação de proteínas plasmáticas 

Uma alíquota de 10l do plasma armazenado a 4ºC foram diluídos na 

proporção de 1:100. Em placas de 96 poços (TPP, Suíça) foram pipetados 10L da 

amostra ou padrão na diluição 1:100 e adicionados 200L de Protein Assay Dye 

Reagent Concentrate (Bio-RadLaboratories, Inc., CA, EUA) diluído na proporção de 

1:5 com água milli-Q.  

As concentrações das amostras foram calculadas com base na curva padrão 

de concentrações conhecidas (0,03; 0,06; 0,12; 0,25; 0,5g/L) de albumina fração 

V (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA). As leituras da curva padrão e das amostras foram 

realizadas em Microplate Manager (Bio-Rad Laboratories, Inc., CA, EUA) a 595m à 

temperatura de 36ºC. Os resultados foram expressos em g/dL. 
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3.12. Determinação de Interleucina 1β plasmática 

A concentração da Interleucina-1β (IL-1β) no plasma foi determinada em 

duplicata através da técnica de ELISA (Enzyme Linked Sorbent Assay) de acordo 

com as instruções do fabricante do kit (BD Biosciences Pharmingen). 

As placas de 96 poços foram sensibilizadas overnight a 4°C, com anticorpo de 

captura monoclonal (100 μL por poço) diluído em tampão de ligação carbonato de 

sódio 0,1M (pH 8,2). No dia seguinte, os poços das placas foram lavados por 3 

vezes com PBS/Tween-20 (0,05%), bloqueados com 100µL de soro bovino fetal 

(SBF) 10% em PBS por 1 hora em temperatura ambiente e novamente lavados por 3 

vezes com PBS/Tween-20 (0,05%). Posteriormente foram adicionados 100 l de 

padrões ou plasma em cada poço e incubados por 2 h em temperatura ambiente. 

Após 3 lavagens com PBS/Tween-20 (0,05%), os poços foram incubados com 

100 L de anticorpo monoclonal de detecção biotinilado anti-IL-1β (em PBS 

contendo 10% de SBF), junto com o conjugado estreptoavidina peroxidase, diluído 

no anticorpo de detecção, de acordo com as instruções do fabricante. 

Após mais 3 lavagens com PBS/Tween-20 (0,05%) foi adicionado 100 μL (por 

poço) da solução substrato (tetra-metil-benzidina e peróxido de hidrogênio, em 

volumes iguais), e a seguir os poços foram incubado por 30 minutos em temperatura 

ambiente, protegida da luz. Finalmente a reação foi interrompida com o auxílio de 

ácido sulfúrico (H2SO4) 2N e analisada em leitor de ELISA (Bio-Rad Laboratories, 

Inc., CA, EUA), a 450 nm. A concentração presente em cada amostra foi obtida pela 

comparação com a curva obtida das leituras dos valores das soluções padrões de 

citocinas recombinantes. A sensibilidade do Kit de ELISA foi de 5 pg/mL. 

 

3.13. Determinação de nitrato 

As determinações das concentrações de nitrato no plasma, assim como no 

líquido cefalorraquidiano foram obtidas pela técnica de quimiluminescência 

NO/ozônio. 

Os procedimentos foram realizados utilizando-se 20L de plasma ou do 

líquido cefalorraquidiano, os quais foram desproteinizados por incubação com 40L 

de etanol 95% a 4ºC por 30 minutos e, centrifugados por 5 minutos a 5000g. 

Amostras do sobrenadante (10 uL) foram injetadas em um vaso de reação contendo 

um agente redutor (0,8% de cloreto de vanádio em HCl 1N à 95ºC) que converte o 
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nitrato em NO, em quantidades equimolares. O NO é aspirado, usando gás hélio, 

para a câmara de quimiluminescência do aparelho Sievers NO Analysis (Sievers 280 

NOA, Sievers, Boulder, CO, EUA). 

A detecção do NO decorre de sua reação com o ozônio, emitindo luz 

vermelha. O fóton emitido é detectado e convertido em sinal elétrico. A corrente 

gerada é convertida por um conversor analógico-digital e analisada em computador. 

A área sob a curva gerada pela corrente elétrica corresponde à concentração de 

nitrato da amostra. A concentração foi calculada por comparação com uma curva 

padrão usando concentrações conhecidas (0; 5; 10; 15; 30; 60 µmol) de nitrato de 

sódio. 

 

3.14. Dosagem Hormonal 

As amostras de plasma assim como as de neurohipófise foram processadas 

para a realização do radioimunoensaio para vasopressina (AVP). 

A AVP foi extraída do plasma através do método acetona/éter de petróleo. 

Inicialmente em 1mL de plasma é acrescentado 2 mL de acetona e as amostras 

foram agitadas e centrifugadas a 3000 rpm, 20 min, 4ºC. A seguir o sobrenadante foi 

colocado em um tubo contendo 2mL de éter de petróleo e a solução foi agitada. 

Após 5 minutos, temos a separação em duas fases líquidas onde a fase superior foi 

aspirada, sendo o restante liofilizado e estocado a -20ºC até a análise. No momento 

do ensaio, as amostras plasmáticas são ressuspendidas com 250 µL de tampão do 

ensaio para a vasopressina.  

As neurohipófises foram homogeneizadas em 200 µL de HCl 0,1N e 50 µL do 

homogeneizado foi utilizado para dosagem de proteínas totais sendo o restante 

utilizado para quantificação de vasopressina. No momento do ensaio, o 

homogeneizado foi diluído à 1:40.000 com tampão de ensaio para vasopressina. 

 

3.15. Radioimunoensaio da vasopressina 

Para a determinação das concentrações plasmáticas e neurohipofisárias de 

AVP foram utilizados reagentes e protocolos de incubação comuns. 

Os tampões foram Na2HPO4 (0,062M) e Na2EDTA (0,013M) com 0,5% BSA 

em pH 7,5 e o peptídeo marcado com 125I foi de fonte comercial (DupontCo., Boston, 

MA, USA). O ensaio não-equilibrado foi realizado com volume de incubação de 500 

µL e tempo de incubação de 4 dias a 4ºC. A concentração de AVP foi medida com 
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anti-soro de diluição final 1:60.000. O anti-soro foi específico sem reação cruzada 

com outros peptídeos conhecidos. O hormônio marcado foi separado do não 

marcado por um anticorpo secundário produzido no laboratório do Prof. Dr. José 

Antunes-Rodrigues (FMRP-USP), onde o radioimunoensaio foi realizado. A dose 

mínima detectável foi de 0,09 pg/tubo. As concentrações plasmáticas de AVP 

(expressas em pg de AVP/ml de plasma) são calculadas levando em conta a 

correção pelo volume de plasma. Já para obter as concentrações neurohipofisárias, 

além do volume ainda é levada em consideração a concentração proteica do 

homogeneizado neurohipofisário, sendo a concentração final expressa em pg de 

AVP/µg de proteína. 

 

3.16. Dosagem de proteína total da neurohipófise 

Alíquotas de 10 µL dos homogeneizados da neurohipófise foram utilizados 

para dosagem de proteína pelo método colorimétrico de Bradford (Bradford, 1976). 

Todas as leituras foram realizadas utilizando-se o fotocolorímetro (Microplater 

reader, Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, USA) no comprimento de onda de 595 

nm. O conteúdo da proteína tissular foi expresso em µg/µl. 

 

3.17. Determinação da atividade das NOS 

A determinação da atividade das NOS foi realizada segundo modificação do 

método da citrulina descrito por Bredt e Synder (Bredt; Snyder, 1990). 

Os hipotálamos removidos foram homogeneizados em 200 μl de tampão de 

homogeneização (TrisHCl 50 mM, pH 7.4, 320mM sacarose, 1 mM EDTA, 10 μg/ml 

Leupeptina, 1 mM de DTT, 2 µg/ml de aprotinina, 1 mM PMSF e 10 µg/ml de inibidor 

de proteases (Roche C11836145001)). Os homogeneizados foram centrifugados (10 

min., 10000g, 4ºC) e o sobrenadante dividido em 4 tubos contendo 3 deles 40 ul 

para determinação da atividade das enzimas NOS e 10 µl para dosagem de 

proteínas.  

Em um dos tubos utilizados para a determinação da atividade das enzimas 

foram adicionados apenas 100 µl de tampão do ensaio (50mM de KH2PO4; 1,2mM 

de MgCl2; 0,25mM de CaCl2; 0,12mM de β-NADPH; 60mM de L-valina; 1,2mM de L-

citrulina; 22,5mM de L-arginina; 4mM de FMN; 50mM de BH4; 4mM de FAD; 1mM de 

DTT e 80,000 cpm [14C]-Larginina). No outro foram adicionados 100 µl de tampão de 

ensaio contendo inibidores da NOS (L-NAME 1mM e cloridrato de aminoguanidina 
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22,5mM). No último foram adicionados 100 µl de tampão de ensaio contendo 

quelante de Cálcio (EGTA 10mM), para inibir as isoformas constitutivas. 

Após incubação de uma hora em temperatura ambiente a reação nos três 

tubos foi parada com a adição de 1 ml de resina de troca iônica DOWEX 50W em 

suspensão, a 4ºC, previamente ativada com NaOH e diluída em HEPES 100 mM, 10 

mM EDTA, pH 5,5. Após agitação a resina contendo L-arginina não utilizada foi 

removida por centrifugação (10000g, 10 min) e 400 μl de sobrenadante contendo L-

citrulina marcada foram adicionados a 3 ml de liquido de cintilação (Ecolite / ICN - 

882475). A radioatividade foi determinada em contador de cintilação beta. 

O quarto tubo contendo 10 ul da alíquota foi utilizado para determinar a 

concentração de proteína pelo método de Bradford – Comassie Plus Protein Assay 

Reagent (ThermoCientific –1856210). 

Através da diferença de radiação lida entre os 3 tubos teste, e a correção pela 

concentração proteica do sobrenadante deste quarto tubo, é determinada as 

atividades totais das diferentes isoformas da NOS, a atividade das NOS constitutivas 

e a atividade das NOS induzíveis, sendo ambas expressas como picomoles de [14C]-

L-citrulina/mg de proteína/min. 

 

3.18. Análise estatística 

Os resultados foram expressos como a média ± erro padrão da média (EPM) 

e analisados utilizando ANOVA TWO-WAY seguido pelo pós-teste Student-Newman-

Keuls. Valores de P<0,05 foram considerados estatisticamente diferentes. O número 

de animais (n) esta apresentado no texto e/ou na legenda das figuras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
___________________________________________________________________ 
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4.1. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre a vasopressina plasmática 

As análises estatísticas revelaram que as concentrações plasmáticas de AVP 

são alteradas pelo estímulo séptico por CLP (F(1,46) = 119,24; P<0,001) e ao longo do 

tempo (F(2,46) = 27,52; P<0,001), sendo possível observar também interação entre 

ambos (F(2,46) = 26,61; P<0,001). O pós-teste, mostrou que no grupo OF não há 

alteração nas concentrações plasmáticas de AVP em nenhum dos tempos 

analisados. Já no grupo CLP houve aumento em 2 e 6 horas após a cirurgia 

(P<0,05). Entretanto 24 horas após a cirurgia as concentrações plasmáticas do 

hormônio retornaram aos níveis basais, não apresentando diferença em relação ao 

OF (P>0,05) (Figura 4, Tabela 02 do Anexo). 
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Figura 4. Concentração plasmática de vasopressina em animais submetidos à 
operação fictícia (OF) e ligadura e perfuração cecal (CLP). Valores expressos como 

média  EPM. *P<0,05 comparado com OF no mesmo tempo, +P<0,05 comparado 
ao grupo 2h no mesmo estimulo e oP<0,05 comparado ao grupo 6h no mesmo 
estimulo. Número de animais por grupo encontra-se entre parênteses na base de 
cada coluna. 
 

4.2. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre a vasopressina neurohipofisária 

As análises estatísticas revelaram que os conteúdos neurohipofisários de 

AVP são alterados pelo estímulo séptico por CLP (F(1,57) = 18,12; P<0,001), mas não 

ao longo do tempo (F(2,57) = 1,11; P>0,05), apesar de ser possível observar interação 

entre ambos (F(2,57) = 4,23; P=0,019). O pós-teste, revelou que no grupo OF não há 

alteração na concentração neurohipofisária de AVP em nenhum dos tempos 

analisados. Já os grupos estimulados com CLP apresentaram, em relação ao grupo 
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OF, diminuição 2 e 6 horas após a cirurgia (P<0,05), retornado aos níveis basais em 

24 horas (P<0,05) (Figura 5, Tabela 03 do Anexo). 
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Figura 5. Concentração neurohipofisária de vasopressina em animais submetidos à 
operação fictícia (OF) e ligadura e perfuração cecal (CLP). Valores expressos como 

média  EPM. *P<0,05 comparado com OF no mesmo tempo e oP<0,05 comparado 
ao grupo 6h no mesmo estimulo. Número de animais por grupo encontra-se entre 
parênteses na base de cada coluna. 
 

4.3. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre o sódio sérico 

As análises estatísticas revelaram que as concentrações do sódio sérico são 

alteradas pelo estímulo séptico por CLP (F(1,62) = 21,31; P<0,001) e ao longo do 

tempo (F(3,62) = 28,92; P<0,001), sendo possível observar também interação entre 

ambos (F(3,62) = 3,07; P=0,034). O pós-teste revelou que no grupo OF há uma 

diminuição do sódio sérico em 2 e 6 horas retornando aos níveis basais em 24 

horas. Já os grupos estimulados com CLP, as concentrações do sódio sérico 

apresentaram uma redução em 2, 6 e 24 horas, sendo que nesta última mostrou 

uma tendência a retornar para valores basais (P<0,05). Observamos uma diminuição 

do sódio sérico nos grupos CLP em relação ao OF em 6 e 24 horas (P<0,05) (Figura 

6, Tabela 04 do Anexo). 
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Figura 6. Sódio sérico em animais submetidos à operação fictícia (OF) e ligadura e 

perfuração cecal (CLP). Valores expressos como média  EPM. *P<0,05 comparado 
com OF no mesmo tempo, #P<0,05 comparado ao grupo 0h no mesmo estimulo, 
+P<0,05 comparado ao grupo 2h no mesmo estimulo e op<0,05 comparado ao grupo 
6h no mesmo estimulo. Número de animais por grupo encontra-se entre parênteses 
na base de cada coluna. 

 

4.4. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre o hematócrito 

As análises estatísticas revelaram que os hematócritos são alterados pelo 

estímulo séptico por CLP (F(1,63) = 117,61; P<0,001) e ao longo do tempo (F(3,63) = 

58,58; P<0,001), sendo possível observar também interação entre ambos (F(3,63) = 

12,53; P<0,001). O pós-teste revelou que no grupo OF ocorreu um aumento em 2 e 

6 horas e uma diminuição em 24 horas após a cirurgia. Já nos grupos CLP, os 

hematócritos aumentaram 2, 6 e em 24 horas, embora neste último tempo o 

aumento foi menor quando comparado aos outros dois primeiros (P<0,05). 

Comparando os dois grupos dentro dos mesmos tempos, observamos um aumento 

do hematócrito nos grupos CLP em relação ao OF em 2, 6 e 24 horas (P<0,05) 

(Figura 7, Tabela 05 do Anexo). 
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Figura 7. Hematócrito em animais submetidos à operação fictícia (OF) e ligadura e 

perfuração cecal (CLP). Valores expressos como média  EPM. *P<0,05 comparado 
com OF no mesmo tempo, #P<0,05 comparado ao grupo 0h no mesmo estimulo, 
+P<0,05 comparado ao grupo 2h no mesmo estimulo e op<0,05 comparado ao grupo 
6h no mesmo estimulo. Número de animais por grupo encontra-se entre parênteses 
na base de cada coluna. 

 

4.5. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre a proteína plasmática 

As análises estatísticas revelaram que as concentrações de proteínas 

plasmáticas são alteradas pelo estímulo séptico por CLP (F(1,63) = 99,35; P<0,001) e 

ao longo do tempo (F(3,63) = 48,46; P<0,001), sendo possível observar também 

interação entre ambos (F(3,63) = 30,14; P<0,001). O pós-teste revelou uma leve 

diminuição nas concentrações de proteínas plasmáticas em 6 horas seguida de um 

aumento em 24 horas no grupo OF. Já nos grupos estimulados com CLP, as 

concentrações de proteínas plasmáticas diminuíram 2, 6 e 24 horas após a CLP 

(P<0,05). Comparando os dois grupos dentro dos mesmos tempos, observamos um 

aumento das concentrações de proteínas plasmáticas nos grupos CLP em relação 

ao OF em 0h e uma diminuição nos demais tempos (P<0,05) (Figura 8, Tabela 06 do 

Anexo). 
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Figura 8. Proteínas plasmáticas em animais submetidos à operação fictícia (OF) e 

ligadura e perfuração cecal (CLP). Valores expressos como média  EPM. *P<0,05 
comparado com OF no mesmo tempo, #P<0,05 comparado ao grupo 0h no mesmo 
estimulo, +P<0,05 comparado ao grupo 2h no mesmo estimulo e op<0,05 comparado 
ao grupo 6h no mesmo estimulo. Número de animais por grupo encontra-se entre 
parênteses na base de cada coluna. 

 

4.6. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre a Interleucina-1β plasmática 

As análises estatísticas revelaram que as concentrações plasmáticas de 

Interleucina 1β (IL-1β) são alteradas pelo estímulo séptico (F(1,68) = 27,08; P<0,001) 

e ao longo do tempo (F(3,68) = 12,26; P<0,001), sendo possível observar também 

interação entre ambos (F(3,68) = 8,35; P<0,001). O pós-teste, revelou que no grupo 

OF não há alterações nas concentrações plasmáticas de IL-1β em nenhum dos 

tempos analisados. Já os grupos estimulados com CLP apresentaram aumento 6 e 

24 horas após a cirurgia, sendo de menor intensidade neste ultimo tempo (P<0,05). 

Comparando os dois grupos dentro dos mesmos tempos, observamos um aumento 

das concentrações plasmáticas de IL-1β nos grupos CLP em relação ao OF em 6 e 

24h (P<0,05) (Figura 9, Tabela 07 do Anexo). 
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Figura 9. Interleucina 1β plasmáticas em animais submetidos à operação fictícia 

(OF) e ligadura e perfuração cecal (CLP). Valores expressos como média  EPM. 
*P<0,05 comparado com OF no mesmo tempo, #P<0,05 comparado ao grupo 0h no 
mesmo estimulo, +P<0,05 comparado ao grupo 2h no mesmo estimulo e op<0,05 
comparado ao grupo 6h no mesmo estimulo. Número de animais por grupo 
encontra-se entre parênteses na base de cada coluna. 

 

4.7. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre o nitrato plasmático 

As análises estatísticas revelaram que as concentrações de nitrato plasmático 

são alteradas pelo estímulo séptico por CLP (F(1,122) = 21,03; P<0,001) e ao longo do 

tempo (F(3,122) = 17,41; P<0,001), sendo possível observar também interação entre 

ambos (F(3,122) = 7,49; P<0,001). O pós-teste revelou um aumento apenas em 24 

horas na concentração de nitrato plasmático no grupo OF. Já os grupos estimulados 

com CLP, as concentrações plasmáticas de nitrato aumentaram em 6 e 24 horas 

(P<0,05) (Figura 10, Tabela 08 do Anexo). 
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Figura 10. Nitrato plasmático em animais submetidos à operação fictícia (OF) e 

ligadura e perfuração cecal (CLP). Valores expressos como média  EPM. *P<0,05 
comparado com OF no mesmo tempo, #P<0,05 comparado ao grupo 0h no mesmo 
estimulo e +P<0,05 comparado ao grupo 2h no mesmo estimulo. Número de animais 
por grupo encontra-se entre parênteses na base de cada coluna. 

 

4.8. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre o nitrato no líquido 

cefalorraquidiano 

As análises estatísticas revelaram que as concentrações de nitrato no líquido 

cefalorraquidiano (LCR) são alteradas pelo estímulo séptico por CLP (F(1,62) = 13,10; 

P<0,001), mas não ao longo do tempo (F(3,62) = 2,39; P=0,077), apesar de ser 

possível observar interação entre ambos (F(3,62) = 4,37; P=0,007). O pós-teste, 

revelou que no grupo OF não há alterações nas concentrações de nitrato no LCR 

em nenhum dos tempos analisados. Já dentro do grupo CLP, ocorreu aumento em 6 

horas após a cirurgia (P<0,05) (Figura 11, Tabela 09 do Anexo). 
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Figura 11. Nitrato no líquido cefalorraquidiano em animais submetidos à operação 

fictícia (OF) e ligadura e perfuração cecal (CLP). Valores expressos como média  
EPM. *P<0,05 comparado com OF no mesmo tempo, #P<0,05 comparado ao grupo 
0h no mesmo estimulo, +P<0,05 comparado ao grupo 2h no mesmo estimulo e 
op<0,05 comparado ao grupo 6h no mesmo estimulo. Número de animais por grupo 
encontra-se entre parênteses na base de cada coluna. 

 

4.9. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre a atividade das NOS totais no 

hipotálamo 

As análises estatísticas revelaram que as atividades das NOS totais no 

hipotálamo são alteradas pelo estímulo séptico por CLP (F(1,79) =4,41; P=0,039) e ao 

longo do tempo (F(3,79) =9,28; P<0,001), sendo possível observar também interação 

entre ambos (F(3,79) =4,85; P=0,004). O pós-teste, revelou que no grupo OF não há 

alterações nas atividades das NOS totais hipotalâmicas em nenhum dos tempos 

analisados. Já os grupos estimulados com CLP apresentaram aumento em 6 e 24 

horas após a cirurgia (P<0,05). Comparando os dois grupos dentro dos mesmos 

tempos, observamos um aumento das atividades das NOS totais do hipotálamo nos 

grupos CLP em relação ao OF em 6h e 24h (P<0,05) (Figuras 12 e 15, Tabela 10 do 

Anexo). 
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Figura 12. Atividade das NOS totais no hipotálamo de animais submetidos à 
operação fictícia (OF) e ligadura e perfuração cecal (CLP). Valores expressos como 

média  EPM. *P<0,05 comparado com OF no mesmo tempo, #P<0,05 comparado 
ao grupo 0h no mesmo estimulo e +P<0,05 comparado ao grupo 2h no mesmo 
estimulo. Número de animais por grupo encontra-se entre parênteses na base de 
cada coluna. 

 

4.10. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre a atividade das NOS 

constitutivas no hipotálamo 

As análises estatísticas revelaram que as atividades das NOS constitutivas do 

hipotálamo não são alteradas pelo estímulo séptico por CLP (F(1,76) =3,73; P=0,057), 

mas sim ao longo do tempo (F(3,76) =10,25; P<0,001), sendo possível observar 

interação entre ambos (F(3,76) = 4,36; P=0,007). O pós-teste, revelou que no grupo 

OF não há alterações nas atividades das NOS constitutivas hipotalâmicas em 

nenhum dos tempos analisados. Já os grupos estimulados com CLP apresentaram 

aumento em 6h e 24 horas após a cirurgia (P<0,05). Comparando os dois grupos 

dentro dos mesmos tempos, observamos um aumento das atividades das NOS 

constitutivas do hipotálamo nos grupos CLP em relação ao OF em 6h e 24h (P<0,05) 

(Figuras 13 e 15, Tabela 10 do Anexo). 



___________________________________________________________________Resultados___36 

 

0h 2h 6h 24h
0

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

# +*

*+#

(9) (12) (15)(9) (14) (13) (5) (7)

CLP

OF

p
M

 [
1
4
C

]-
L

-c
it

r.
/m

g
 d

e
 p

ro
t.

/m
in

 

Figura 13. Atividade das NOS constitutiva no hipotálamo de animais submetidos à 
operação fictícia (OF) e ligadura e perfuração cecal (CLP). Valores expressos como 

média  EPM. *P<0,05 comparado com OF no mesmo tempo, #P<0,05 comparado 
ao grupo 0h no mesmo estimulo e +P<0,05 comparado ao grupo 2h no mesmo 
estimulo. Número de animais por grupo encontra-se entre parênteses na base de 
cada coluna. 

 

4.11. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre a atividade das NOS induzíveis 

no hipotálamo 

As análises estatísticas revelaram que as atividades das NOS induzíveis das 

do hipotálamo não são alteradas pelo estímulo séptico por CLP (F(1,68) =0,78; 

P=0,382), mas sim ao longo do tempo (F(3,68) =5,23; P=0,003), sendo possível 

observar interação entre ambos (F(3,68) = 3,47; P=0,021). O pós-teste, revelou que no 

grupo OF não há alterações nas atividades das NOS induzíveis hipotalâmicas em 

nenhum dos tempos analisados. Já os grupos estimulados com CLP apresentaram 

aumento em 0 e 24 horas após a cirurgia (P<0,05). Comparando os dois grupos 

dentro dos mesmos tempos, observamos um aumento das atividades das NOS 

induzíveis do hipotálamo nos grupos CLP em relação ao OF apenas em 0h (P<0,05) 

(Figuras 14 e 15, Tabela 10 do Anexo). 
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Figura 14. Atividade das NOS induzível no hipotálamo de animais submetidos à 
operação fictícia (OF) e ligadura e perfuração cecal (CLP). Valores expressos como 

média  EPM. *P<0,05 comparado com OF no mesmo tempo, #P<0,05 comparado 
ao grupo 0h no mesmo estimulo, +P<0,05 comparado ao grupo 2h no mesmo 
estimulo e op<0,05 comparado ao grupo 6h no mesmo estimulo. Número de animais 
por grupo encontra-se entre parênteses na base de cada coluna. 
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Figura 15. Atividade das NOS no hipotálamo de animais submetidos à operação 

fictícia (OF) e ligadura e perfuração cecal (CLP). Valores expressos como média  

EPM. * P<0,05 comparados aos valores basais (OF, 0h). 
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Nesse estudo, nós avaliamos temporalmente as alterações causadas pela 

sepse experimental induzida por CLP na concentração de nitrato no líquido 

cefalorraquidiano (LCR) e nas atividades enzimáticas das oxido nítrico sintases 

(NOSt, NOSc e NOSi) no hipotálamo de ratos. Também foram verificadas as 

alterações nos níveis de AVP plasmática e neurohipofisária, assim como no de IL-1, 

nitrato e proteína plasmáticos, sódio séricos e hematócrito. 

O desenvolvimento e evolução do quadro de sepse nos animais após a CLP 

foram observados através da presença dos sintomas típicos bem descritos, que 

incluem: piloereção, letargia, diarreia, dilatação abdominal, exsudato ao longo dos 

olhos e nariz, além de alta mortalidade em períodos mais avançados (Mansart et al., 

2003; Torres-Duenas et al., 2006; Correa et al., 2007; Pancoto et al., 2008; Athayde 

et al., 2009; Fernandes et al., 2009; Oliveira-Pelegrin et al., 2009; Martins et al., 

2011). Estas características não estavam presentes nos animais controles (OF). 

Os animais submetidos à CLP apresentaram um padrão de secreção bifásico 

de vasopressina como vem sendo comumente descrito no decorrer dos quadros de 

sepse clínica e experimental. Como já mencionado anteriormente, na fase inicial da 

sepse é observada uma elevada concentração plasmática de AVP, a qual diminui 

com a evolução do processo fisiopatológico chegando a níveis basais, apesar da 

significativa queda da pressão arterial e hipovolemia. Isto contribui ainda mais para o 

agravamento da hipotensão e consequente choque séptico (Landry et al., 1997; 

Giusti-Paiva; Ruginsk; et al., 2003; Sharshar et al., 2003; Westphal et al., 2004; 

Correa et al., 2007; Pancoto et al., 2008; Athayde et al., 2009; Oliveira-Pelegrin et 

al., 2009). 

Uma das hipóteses propostas para as baixas concentrações plasmáticas de 

AVP na fase tardia da sepse seria a diminuição dos estoques neurohipofisários 

postulada por Holmes (Holmes et al., 2001), inferida posteriormente por análise de 

ressonância magnética em humanos (Sharshar et al., 2002) e finalmente 

quantificada por RIA em ratos (Oliveira-Pelegrin et al., 2009).  

Os nossos dados se opõem a esta hipótese, pois apesar de haver uma queda 

dos estoques em 2 e 6 horas após a CLP, causada provavelmente pela excessiva 

liberação de AVP, os animais apresentaram uma recuperação dos estoques 

neurohipofisários em 24 horas após a CLP, corroborando os resultados anteriores 

de nosso laboratório (Athayde et al., 2009; Coelho, 2009). Esta recuperação dos 

estoques neurohipofisários de AVP também foi vista no modelo de endotoxemia por 
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LPS, 6 horas após estímulo (Giusti-Paiva et al., 2002), sugerindo que a diminuição 

dos estoques deste hormônio não seria o principal motivo de seus baixos níveis 

plasmáticos na fase tardia. 

Estes achados indicam a existência de outros mecanismos mais importantes 

para esta deficiência na secreção de AVP, como alterações dos reflexos 

autonômicos (Holmes et al., 2001; Pancoto et al., 2008) e/ou excessiva produção de 

mediadores inflamatórios como o óxido nítrico (NO) no sistema nervoso central, que 

poderiam inibir a síntese e liberação deste hormônio (Holmes et al., 2001; Giusti-

Paiva et al., 2002; Giusti-Paiva et al., 2005; Carnio et al., 2006; Rocha et al., 2006; 

Correa et al., 2007). 

Como a osmolalidade plasmática, a hipovolemia e a hipotensão são descritas 

como os estímulos mais potentes para a liberação da AVP (Dunn et al., 1973; 

Cunningham; Sawchenko, 1991; Kadekaro et al., 1992), procuramos avaliar a 

participação dos mesmos nesta resposta bifásica, através da medida indireta de 

proteína plasmática, sódio sérico e hematócrito. 

As alterações na osmolalidade plasmática, que são determinadas 

principalmente por alterações nas concentrações de sódio e em menor grau nas de 

proteínas plasmáticas, podem regular tanto a secreção de AVP como a sede. O 

aumento da osmolalidade plasmática leva à ativação de osmorreceptores 

hipotalâmicos localizados em regiões desprovidas de barreira hematoencefálica dos 

órgãos circunventriculares (CVOs) principalmente o órgão subfornical (SFO) e o 

organum vasculosum da lamina terminalis (OVLT). A ativação dessas estruturas, 

além de promover sede por ativar o SFO, é sinalizada através das múltiplas 

conexões aos SON e PVN estimulando a síntese e liberação de AVP (Dunn et al., 

1973; Mckinley et al., 2004). 

Apesar de não termos efetuado a medida direta da osmolalidade, nós 

encontramos uma redução significativa nas concentrações de sódio sérico (eletrólito 

mais abundante no plasma) em 2 e 6 horas após a CLP, a qual teve uma ligeira 

recuperação em 24 horas, mas não o suficiente para retornar aos níveis basais. Esta 

redução de sódio juntamente com os resultados de osmolalidade observados em 

estudos anteriores de nosso laboratório (Correa et al., 2007; Oliveira-Pelegrin et al., 

2009) nos permite inferir que os animais apresentaram uma redução da 

osmolalidade nestes mesmos períodos. Esta redução provavelmente está ocorrendo 

devido a uma diluição do fluido corporal causada pelo aumento da ingestão hídrica e 
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nenhuma alteração na diurese, como observado visualmente neste estudo, mas 

comprovada em estudos prévios (Correa et al., 2007; Oliveira-Pelegrin et al., 2009). 

Esta diminuição da concentração de sódio sérico e da osmolalidade 

plasmática se opõe ao padrão de secreção de AVP encontrada no quadro de sepse. 

Em 2 e 6 horas após CLP, a redução de sódio e osmolalidade favoreceria a redução 

dos níveis de AVP, mas nestes tempos foram registrados níveis elevados do 

hormônio no plasma. Já em 24 horas, quando se tem uma tendência à recuperação 

dos níveis de sódio, que poderia contribuir para aumentar a secreção de AVP, as 

concentrações hormonais plasmáticas caem a níveis basais. 

Isto revela que o padrão de secreção bifásica da AVP é independente da 

osmolalidade e sódio sérico, indicando uma maior participação das alterações 

volêmicas, da pressão arterial e dos mediadores inflamatórios em sua regulação. 

A hipovolemia é uma alteração fisiológica frequentemente presente na fase 

inicial da sepse devido ao extravasamento de líquido, eletrólitos e proteínas 

intravasculares para o interstício e cavidade peritoneal. Esse fenômeno ocorre por 

ação de enzimas proteolíticas agindo sobre as células endoteliais, aumentando os 

espaços entre elas e, consequentemente, a permeabilidade vênular. As ativações 

destas enzimas são estimuladas pelo aumento na produção de mediadores 

inflamatórios como o NO, citocinas, proteínas de complemento e os LTs (Parrillo, 

1993; Andrew et al., 2000; Fishel et al., 2003; Benjamim et al., 2005; Correa et al., 

2007; Pancoto et al., 2008; Athayde et al., 2009; Oliveira-Pelegrin et al., 2009). 

Sabendo que o extravasamento de líquido, eletrólitos e proteínas intravasculares 

causa hipovolemia com retenção das hemácias (Landry; Oliver, 2001; Benjamim et 

al., 2005), a mesma pode ser avaliada indiretamente pelo aumento de hematócrito 

(Takanishi et al., 2008) e diminuição da concentração de proteína plasmática. 

Realmente observamos um aumento do hematócrito em 2 e 6 horas com uma 

tendência de retornar a níveis basais em 24 horas após a cirurgia CLP, juntamente 

com uma redução da concentração de proteínas plasmáticas em 2, 6 e 24 horas 

corroborando os trabalhos anteriores de nosso grupo (Oliveira et al., 2005; Correa et 

al., 2007; Pancoto et al., 2008; Athayde et al., 2009; Oliveira-Pelegrin et al., 2009). 

Embora não tenhamos verificado diretamente a hipovolemia e a pressão 

arterial, os resultados apresentados de hematócrito e proteína plasmática e os 

descritos em estudos prévios (Torres-Duenas et al., 2006; Pancoto et al., 2008; 
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Oliveira-Pelegrin et al., 2009), nos permitem inferir que os animais submetidos à 

CLP apresentaram um provável quadro de hipovolemia e hipotensão. 

Tanto a hipovolemia como a hipotensão são capazes de ativarem 

mecanorreceptores localizados em regiões de baixa e alta pressão, os quais enviam 

sinais através dos nervos vago e glossofaríngeo para as regiões autonômicas do 

tronco cerebral. O núcleo do trato solitário (NTS), área postrema (AP) e bulbo 

ventrolateral medial (VLM) são importantes regiões de integração sináptica para os 

reflexos que irão resultar nas respostas autonômicas e neuroendócrinas para 

manutenção do volume e pressão sanguínea, culminando com os estímulos 

enviados aos núcleos: PVN e SON, para a síntese de AVP e seu posterior transporte 

e liberação na neurohipófise, e ativação do órgão subfornicial (SFO) promovendo 

sede (Johnson; Thunhorst, 1997; Mckinley et al., 2004; Bruhn et al., 2009). 

Além disso, a hipovolemia e a hipotensão promovem a liberação de renina 

pelo rim que leva à formação de angiotensina II (ANG II), um potente indutor da 

sede, vasoconstritor e promotor da secreção de aldosterona pelo córtex adrenal. A 

ANG II circulante, através da ligação com seus recepitores, é capaz de ativar os 

orgãos circunventriculares (CVOs) como o órgão subfornical (SFO) e organum 

vasculosum da lamina terminalis (OVLT). A ativação dessas estruturas, além de 

promover sede por ativar o SFO, é sinalizada através das múltiplas conexões aos 

SON e PVN estimulando a síntese e liberação da AVP (Cunningham; Sawchenko, 

1991; Johnson; Thunhorst, 1997; Mckinley et al., 2004). 

Nós acreditamos que o aumento da concentração plasmática de AVP em 2 e 

6 horas após CLP pode ser atribuída, em parte, à hipovolemia e hipotensão, mas as 

mesmas não explicam os baixos níveis do hormônio em 24 horas, pois os animais 

apresentam um agravamento da hipovolemia e hipotensão neste tempo, que são 

estímulos para a liberação de AVP. 

Estes achados evidenciam a existência de outros fatores mais importantes 

que a hipovolemia e hipotensão, para o controle da secreção bifásica de AVP 

durante a sepse. Um destes fatores pode ser os mediadores inflamatórios, 

excessivamente liberados nesta condição, que podem direta ou indiretamente 

chegar ao sistema nervoso central e alterar a atividade de neurônios envolvidos em 

diferentes funções orgânicas, como autonômicas e neuroendócrinas (Correa et al., 

2007; Pancoto et al., 2008; Athayde et al., 2009; Oliveira-Pelegrin et al., 2009). 
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Os principais mediadores inflamatórios liberados durante a sepse são óxido 

nítrico (NO), interleucinas (IL1, IL-6, IL-8, IL-12), fator de necrose tumoral α (TNF- α), 

leucotrienos (LTs), interferon gama (IFN-γ), fator ativador de plaquetas (PAF) e 

prostaglandinas (PGs) (Annane et al., 2005; Sriskandan; Altmann, 2008; Athayde et 

al., 2009). 

O TNF-α vem sendo descrito como a primeira citocina a aparecer em 

processos infecciosos e suas concentrações diminuem progressivamente e ao 

mesmo tempo em que estimula o aparecimento da IL-1β que por sua vez afeta a 

produção de IL-6 (Walley et al., 1996; Ebong et al., 1999). 

Em nosso estudo não foram analisados os níveis plasmático de TNF-α, pois 

os mesmos foram indetectáveis no plasma conforme testes realizados previamente 

em nosso laboratório e resultados descritos em estudos com camundongos, que 

mostram que o TNF-α pode estar presente no plasma após sepse, porém em 

concentrações muito baixas (Ebong et al., 1999). 

As concentrações plasmáticas de IL-1β mostraram um aumento a partir da 6 

horas após a CLP com uma pequena redução em 24 horas, mas permanecendo 

elevada em relação a 0 e 2 horas.  

O LPS e as citocinas circulantes, especialmente, a IL-1β, estimulam a 

expressão de mediadores inflamatórios no cérebro através de estruturas contidas 

nos CVOs (Rivest et al., 2000). Estas estruturas que são altamente vascularizadas e 

desprovidas de barreira hematoencefálica (BHE) promovem a comunicação bilateral 

entre o sistema imune e o sistema nervoso central (SNC) (Wong; Bongiorno; et al., 

1996; Wong et al., 1997; Rivest et al., 2000). 

As células endoteliais das paredes vasculares dos CVOs e de glias 

perivasculares expressam constitutivamente o receptor tipo1 de IL-1, que quando 

ativado induz a expressão de NOSi e também da própria IL-1β (Wong; Bongiorno; et 

al., 1996; Wong et al., 1997). 

Apesar destas citocinas (TNF-α, IL1-β e IL-6) poderem influenciar, em parte, a 

secreção de AVP (Brooks; Gibson, 1992; Landgraf et al., 1995; Palin et al., 2009), 

elas não parecem ser as mais importantes.  

Nós observamos que após 2 horas da CLP os níveis de IL-1β não estão 

elevados e a concentração plasmática de AVP já aumentou e em 24 horas a IL-1β 

ainda se encontra elevada apesar das concentrações hormonais terem retornado 

aos valores basais. 
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Outro mediador que vem ganhando destaque na fisiopatologia da sepse é o 

NO, devido aos seus diferentes sítios de atuação e a presença de muitos dados 

contraditórios. O NO, no local da infecção, promove aumento da defesa do 

hospedeiro por sua atividade bactericida, vasodilatação, aumento do fluxo 

sanguíneo na microcirculação e prevenção da adesão plaquetária e leucocitária, já 

sua ação periférica inclui vasodilatação periférica, hipotensão grave e 

hiporresponsividade a agentes vasoconstritores (Moncada et al., 1991; 

Thiemermann, 1997; Benjamim et al., 2000; Feihl et al., 2001; Benjamim et al., 2002; 

Fernandes et al., 2006; Rios-Santos et al., 2007). Já centralmente ele pode participar 

da neurotransmissão e modulação neuroendócrina (Brann et al., 1997; Kadekaro, 

2004; Giusti-Paiva et al., 2005), além de regular o fluxo sanguíneo em regiões 

importantes, como por exemplo, na neurohipófise (Thiemermann, 1997; Feihl et al., 

2001; Moncada; Higgs, 2006). 

O índice de produção de NO pode ser avaliado por meio da dosagem de 

nitrato que é o produto da oxidação do NO, como proposto por Krafte-Jabobs 

(Krafte-Jacobs et al., 1997). 

Em nossos experimentos, os animais submetidos à CLP apresentaram as 

concentrações plasmáticas de nitrato aumentadas em 6 e 24 horas, concordando 

com resultados de outros estudos do grupo que mostraram aumento a partir da 4ª 

hora após o início da sepse polimicrobiana (Correa et al., 2007; Pancoto et al., 2008; 

Athayde et al., 2009; Oliveira-Pelegrin et al., 2009). 

O aumento de nitrato plasmático observado se deve principalmente ao 

aumento da expressão e atividade da NOSi periférica. A presença de componentes 

bacterianos, como o LPS e/ou LTA, ativam vias intracelulares para induzir a 

expressão da NOSi, a qual necessita do período de algumas horas até ser detectada 

em macrófagos e tecidos de animais como células endoteliais e/ou da musculatura 

lisa vascular (Chesrown et al., 1994; Spink et al., 1995; Le Roy et al., 1998; Shieh et 

al., 2000; Lin et al., 2006). 

Este aumento na produção do NO pela ativação da NOSi leva a uma potente 

vasodilatação periférica, aumento da permeabilidade vascular e queda na pressão 

arterial (Xia; Krukoff, 2001; Giusti-Paiva et al., 2002; Giusti-Paiva; Branco; et al., 

2003; Giusti-Paiva; Ruginsk; et al., 2003). 

Como a queda na pressão arterial é estimulo para a secreção de AVP, a 

mesma poderia contribuir, pelo menos em parte, para o aumento das concentrações 
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plasmáticas deste hormônio em 6 horas. De fato isto foi comprovado em um estudo 

prévio de nosso laboratório, que o bloqueio seletivo da NOSi periférica com 

Aminoguanidina (AG) foi capaz de reverter a hipotensão e reduzir a concentração 

plasmática de AVP após 6 horas da CLP (Correa et al., 2007). 

Apesar desta ação periférica do aumento da produção de NO conseguir 

promover a queda na pressão arterial e consequentemente causar uma elevação 

nas concentrações plasmáticas de AVP nas fases iniciais da sepse, ela não permite 

explicar os níveis basais deste hormônio em 24 horas após a CLP. Neste tempo, a 

produção periférica de NO está elevada, como visto pelas concentrações 

plasmáticas de nitrato, contribuindo para o agravo da hipotensão apresentada pelos 

animais, que seria estimulo a secreção de AVP, mas a mesma não ocorre. Porem, 

estes achados não exclui a participação do NO na secreção hormonal neste período, 

pois o mesmo pode ocorrer diretamente no SNC, independente da regulação 

cardiovascular. 

Diferentes estímulos para a liberação de AVP (processos infecciosos, 

estimulação osmótica, desidratação, expansão do volume sanguíneo e hipovolemia) 

são citados como indutores de um aumento na expressão do RNAm e/ou da própria 

enzima e/ou ainda das atividades das diferentes isoformas da NOS em neurônios 

vasopressinérgicos, sugerindo uma ação moduladora do NO na síntese de AVP 

(Kadowaki et al., 1994; Villar et al., 1994; Ueta et al., 1995; Hatakeyama et al., 1996; 

Ueta et al., 1998; Holmes et al., 2001; Serino et al., 2001; Ventura et al., 2002; Yao 

et al., 2005; Ryu et al., 2008; Aguila et al., 2011). 

Entretanto os estudos sobre a função do NO na liberação de AVP têm 

apresentado inúmeras divergências, ora mostrando efeito estimulatório (Ota et al., 

1993; Raber; Bloom, 1994; Cao et al., 1996; Yamaguchi et al., 2000; Ventura et al., 

2002; Yamaguchi; Hama, 2003; Ventura et al., 2005; Correa et al., 2007), ora 

inibitório (Yasin et al., 1993; Lutz-Bucher; Koch, 1994; Liu et al., 1997; Kadekaro et 

al., 1998; Kadekaro; Summy-Long, 2000; Stern; Ludwig, 2001; Giusti-Paiva et al., 

2002; Terrell et al., 2003; Carnio et al., 2005) dependendo do contexto 

fisiopatológico e temporal analisado, assim como das vias de administração e dos 

inibidores e doadores de NO utilizados nos estudos.  

Nos animais submetidos à CLP, a dosagem de nitrato no líquido 

cefalorraquidiano mostrou um aumento em suas concentrações 6 horas após a 
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indução da sepse, com posterior redução em 24 horas, mostrando um perfil diferente 

do encontrado perifericamente que permanece elevado neste período.  

Wong e colaboradores (Wong; Rettori; et al., 1996) demonstraram que 6 

horas após a endotoxemia causada por administração i.p. de LPS, ocorre um 

aumento tanto de mRNA para NOSi quanto de nitrato no líquido cefalorraquidiano. 

As concentrações de nitrato no líquido cefalorraquidiano devem estar relacionadas 

com a produção do NO pela atividade enzimática das oxido nítrico sintases (NOS) 

em regiões periventriculares e sua capacidade de difundir pelas membranas 

celulares chegando até as cavidades ventriculares (Wong; Rettori; et al., 1996). 

Estudo feito em secções hipotalâmicas in vitro, mostrou aumento da secreção 

de AVP com a adição de doador de NO e diminuição com o uso de inibidores da 

NOS (Raber; Bloom, 1994). Um aumento transitório dose dependente da liberação 

deste hormônio também foi visto in vivo após administração i.c.v. de doador de NO 

ou L-arginina (substrato da NOS) em ratos (Ota et al., 1993; Cao et al., 1996). 

Estes estudos sugerem que o NO seria estimulatório para a secreção de AVP. 

Assim, a queda na produção central de NO em 24 horas após a CLP poderia ser, 

pelo menos parcialmente, responsável pela diminuição da secreção de AVP refletida 

nas concentrações plasmáticas basais deste hormônio neste período. 

No intuito de avaliar alterações na atividade das NOS hipotalâmicas, que 

podem refletir na produção do NO após indução de sepse, analisamos a produção 

de L-citrulina em hipotálamo ex-vivo de ratos pelo método modificado de Bredt e 

Synder (Bredt; Snyder, 1990). Observamos que ocorre um aumento na atividade da 

NOS total em 6 e 24 horas após a CLP, e este aumento é causado quase que 

exclusivamente pela atividade da NOS constitutiva. 

Em 24 horas ocorre um aumento nas atividades das NOS induzidas, mas 

devido às diferenças nas grandezas em relação as NOS constitutivas (50 a 100 

vezes), as primeiras parecem não influenciar de maneira significativa nas atividades 

das NOS totais, como fica mais evidente na observação da figura 15 dos resultados, 

em que as atividades das NOS estão apresentadas juntas em um gráfico de mesma 

escala. 

Este aumento nas atividades das NOS totais, ex vivo, em 24 horas não 

implica na maior produção de NO no SNC, já que, como mencionado anteriormente, 

este estudo foi realizado em condições ideais de substratos, temperatura, e 

ausência de muitas outras substâncias contidas no SNC que poderiam interferir na 
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produção do NO. O aumento das atividades, observadas neste estudo, nos permite 

apenas inferir que as enzimas NOS estão presentes em suas formas viáveis na 

região hipotalâmica. 

A aparente discrepância entre a redução da produção de NO observada pela 

queda na concentração de nitrato no líquido cefalorraquidiano e a manutenção da 

elevada atividade observada em 24 horas, no estudo ex vivo, pode ser explicada 

pelas condições que a NOS está sendo exposta durante a fisiopatologia da sepse no 

SNC do animal.  

Para que as diferentes isoformas das NOS exerçam suas atividades e 

consequente produção do NO é necessário a presença de alguns cofatores como 

oxigênio (O2), nicotinamida-adenina-dinucleotídeo-fostato-hidrogênio (NADPH), 

flavinas e biopterinas. As isoformas ditas constitutivas (NOSn e NOSe) ainda 

dependem da presença de íons Cálcio (Ca2+) para exercer sua atividade. 

A presença de quantidades apropriadas do substrato L-arginina (aminoácido 

semi-essencial produzido no organismo, em quantidade insuficiente) e a ausência de 

substâncias inibidoras, com capacidade de se ligarem aos sítios ativos e inibirem a 

síntese enzimática, ainda são pré-requisitos para a produção de NO pelas enzimas 

(Wang; Marsden, 1995). 

Como já descrito anteriormente a sepse pode progredir para a sepse grave e 

choque séptico, onde ocorrem as anormalidades circulatórias como: depleção do 

volume intravascular, vasodilatação periférica, depressão miocárdica e aumento do 

metabolismo. Estas anormalidades circulatórias levam ao desequilíbrio entre a 

necessidade e a demanda de oxigênio, resultando em hipóxia global ou choque a 

qual reflete na gravidade da doença (Takala et al., 2002; Silva et al., 2004). 

Esta diminuição na disponibilidade de oxigênio que ocorre na fase tardia 

poderia contribuir em parte para uma diminuição da atividade enzimática no SNC (in 

vivo) e menor produção de NO central em 24 horas. Outra possibilidade é a 

deficiência de L-arginina, como substrato para a NOS, pelo fato do mesmo ser 

consumido durante as fases iniciais da sepse e a dificuldade de reposição devido à 

ineficiência do sistema circulatório nas fases mais tardias da sepse como é vista em 

animais em 24 horas. Assim, o experimento com o hipotálamo ex vivo pode não 

refletir exatamente o que estaria acontecendo na fase tardia da sepse in vivo. 

Finalmente o monóxido de carbono (CO) vem sendo descrito como um 

provável modulador da atividade da NOS e formação da NO intracelular, pela sua 
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capacidade de se ligar ao grupamento heme das NOS e inibir suas atividades 

(White; Marletta, 1992). 

O CO é produzido endogenamente pela ação da enzima heme oxigenase 

(HO) que através da clivagem do grupamento heme, produz CO, biliverdina e ferro. 

Esta enzima apresenta-se em mamíferos sob três isoformas: HO-1, HO-2 e HO-3, 

sendo as duas primeiras expressas em diversos tecidos, incluindo o SNC, podendo 

atuar nas neurotransmissões pela produção de CO (Maines, 1996; Snyder; 

Baranano, 2001; Boehning; Snyder, 2003; Gomes et al., 2010). 

Também foi visto que o NO exógeno/endógeno tem a capacidade de 

aumentar a expressão do gene HO-1 e consequentemente a produção e liberação 

de CO (Wagner et al., 1997; Vesely et al., 1998; Thorup et al., 1999). 

Tendo em vista estes achados, sugerimos que o aumento da produção central 

de NO em 6 horas após a CLP serviria, pelo menos em parte, como estímulo para a 

expressão da HO-1 e consequente aumento das concentrações de CO nas horas 

subsequentes. Este aumento de CO inibiria as enzimas NOS contidas nas regiões 

periventriculares, incluindo as do hipotálamo. Esta inibição diminuiria a produção de 

NO e sua consequente migração através das membranas até as cavidades 

ventriculares, o que refletiria na queda da concentração de nitrato no líquido 

cefalorraquidiano observado 24 horas após a indução da sepse por CLP. 

Finalmente esta diminuição da produção central de NO, diminuiria a 

estimulação dos núcleos hipotalâmicos como o SON e PVN, promovendo a redução 

da síntese e posterior liberação de AVP refletindo na queda das concentrações 

plasmáticas deste hormônio, como observado em 24h. 

 

Em síntese, nossos resultados demonstraram que a sepse provocou: 

a) Aumento nas concentrações plasmáticas de AVP em 2 e 6 horas após 

CLP, retornando a níveis basais em 24 horas; 

b) Diminuição das concentrações de sódio sérico em 6 e 24 horas após CLP; 

c) Diminuição das concentrações de proteína plasmática em 2, 6 e 24 horas 

após CLP; 

d) Aumento dos hematócritos em 2, 6 e 24 horas após CLP; 

e) Aumento das concentrações de IL-1 plasmáticas em 6 e 24 horas após 

CLP, sendo nesta última em menor intensidade; 
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f) Aumento das concentrações de nitrato, no plasma em 6 e 24 horas e no 

líquido cefalorraquidiano apenas em 6 honas. 

g) Aumento nas atividades hipotalamicas ex vivo das NOS totais e 

constitutivas em 6 e 24 horas após a CLP e levemente das NOS induzidas em 0 e 

24 horas após a CLP (entretanto os resultados obtidos nos ensaios ex vivo pode não 

refletir o que está acontecendo exatamente in vivo). 
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6. Conclusão 

As atividades das NOS observadas no hipotálamo ex vivo dos ratos sépticos, 

indicam a presença de formas viáveis das enzimas, sendo a isoforma constitutiva a 

mais relevante para a produção de NO nesta região. Já a concentração de nitrato 

basal no LCR observada 24 horas após a CLP, difere da de nitrato plasmático que 

está elevada no mesmo período, sugerindo um perfil diferenciado da produção de 

NO central em relação a periférica, e que este pode estar relacionado à secreção 

bifásica de AVP observada na sepse. 
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Tabela 2. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre as concentrações de vasopressina plasmática. Dados expressos em pg 
AVP/mL. Média (M), erro padrão da média (EPM) e número de animais por grupo (n) dos dados representados na figura 4. 
 

Tempo 
(h) 

Grupos 

OF CLP 

M ± EPM n M ± EPM n 

2 7,64 ± 1,45 11 6,16 ± 0,89 10 

6 8,04 ± 1,36 10 5,35 ± 1,05 14 

24 7,42 ± 1,41 9 7,15 ± 2,15 10 

 
 
Tabela 3. Efeito do estímulo séptico sobre o conteúdo da vasopressina neurohipofisária. Dados expressos em pg AVP/ µg 
Proteína. Média (M), erro padrão da média (EPM) e número de animais por grupo (n) dos dados representados na figura 5.  
 

Tempo 
(h) 

Grupos 

OF CLP 

M ± EPM n M ± EPM n 

2 0,74 ± 0,23 10 2,86 ± 0,40 8 

6 0,60 ± 0,12 12 3,15 ± 1,11 9 

24 0,63 ± 0,05 6 0,65 ± 0,65 7 
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Tabela 4. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre a concentração do sódio sérico. Dados expressos em meq/L. Média (M), erro 
padrão da média (EPM) e número de animais por grupo (n) dos dados representados na figura 6.  
 

Tempo 
(h) 

Grupos 

OF CLP 

M ± EPM n M ± EPM n 

0 142,25 ± 2,60 8 141,88 ± 2,47 8 

2 138,75 ± 0,71 8 136,89 ± 2,47 9 

6 137,50 ± 0,93 8 135,09 ± 2,34 11 

24 143,43 ± 1,90 7 138,73 ± 2,15 11 

 
 
Tabela 5. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre o hematócrito. Dados expressos em %. Média (M), erro padrão da média 
(EPM) e número de animais por grupo (n) dos dados representados na figura 7.  
 

Tempo 
(h) 

Grupos 

OF CLP 

M ± EPM n M ± EPM n 

0 44,69 ± 3,20 8 45,00 ± 3,12 8 

2 50,81 ± 1,77 8 58,56 ± 3,62 9 

6 47,50 ± 1,56 9 57,59 ± 3,71 11 

24 38,94 ± 0,86 8 50,20 ± 2,96 10 
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Tabela 6. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre as concentrações de proteína plasmática. Dados expressos em g/dL. Média 
(M), erro padrão da média (EPM) e número de animais por grupo (n) dos dados representados na figura 8.  
 

Tempo 
(h) 

Grupos 

OF CLP 

M ± EPM n M ± EPM n 

0 4,24 ± 0,12 8 4,52 ± 0,18 10 

2 4,06 ± 0,12 6 3,52 ± 0,25 10 

6 3,94 ± 0,20 10 3,12 ± 0,28 11 

24 4,44 ± 0,23 8 3,40 ± 0,26 8 

 
 
Tabela 7. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre as concentrações de Interleucina 1β (IL-1β) plasmática. Dados expressos em 
pg/mL.  Média (M), erro padrão da média (EPM) e número de animais por grupo (n) dos dados representados na figura 9. 
 

Tempo 
(h) 

Grupos 

OF CLP 

M ± EPM n M ± EPM n 

0 0,00 ± 0,00 8 0,00 ± 0,00 8 

2 0,00 ± 0,00 8 78,09 ± 129,44 10 

6 68,75 ± 86,95 10 639,18 ± 435,92 12 

24 0,00 ± 0,00 8 429,77 ± 228,02 12 
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Tabela 8. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre as concentrações de nitrato plasmático. Dados expressos em µM. Média (M), 
erro padrão da média (EPM) e número de animais por grupo (n) dos dados representados na figura 10.  
 

Tempo 
(h) 

Grupos 

OF CLP 

M ± EPM n M ± EPM n 

0 20,21 ± 9,03 14 18,71 ± 8,87 15 

2 21,75 ± 9,64 15 22,31 ± 9,27 18 

6 19,56 ± 9,49 15 72,26 ± 55,58 22 

24 44,76 ± 16,87 14 90,25 ± 47,95 16 

 
 
Tabela 9. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre as concentrações de nitrato no fluido cerebroespinhal. Dados expressos em 
µM. Média (M), erro padrão da média (EPM) e número de animais por grupo (n) dos dados representados na figura 11. 
 

Tempo 
(h) 

Grupos 

OF CLP 

M ± EPM n M ± EPM n 

0 12,37 ± 3,48 9 12,45 ± 2,64 9 

2 10,83 ± 3,11 9 13,84 ± 7,02 10 

6 10,19 ± 1,91 9 23,22 ± 11,43 10 

24 12,11 ± 2,61 9 16,35 ± 5,46 5 
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Tabela 10. Efeito do estímulo séptico por CLP sobre a atividade das NOS no hipotálamo. Dados expressos em pM [C14]-L-
citrulina/mg de proteína/min. Média (M), erro padrão da média (EPM) e número de animais por grupo (n) dos dados representados 
nas figuras 12, 13, 14 e 15. 
 

Tempo 
(h) 

Grupos 

Total Constitutiva Induzivel 

OF CLP OF CLP OF CLP 

M ± EPM n M ± EPM n M ± EPM n M ± EPM n M ± EPM n M ± EPM n 

0,1 1,12 ± 0,22 9 0,98 ± 0,11 9 1,10 ± 0,22 9 0,96 ± 0,12 9 0,012 ± 0,003 9 0,020 ± 0,011 13 

2 1,13 ± 0,21 12 1,10 ± 0,23 14 1,05 ± 0,28 12 1,07 ± 0,23 14 0,013 ± 0,005 8 0,010 ± 0,003 8 

6 1,23 ± 0,43 16 1,61 ± 0,29 13 1,24 ± 0,41 15 1,58 ± 0,30 13 0,020 ± 0,009 10 0,015 ± 0,006 12 

24 1,16 ± 0,05 7 1,45 ± 0,15 7 1,10 ± 0,02 5 1,41 ± 0,17 7 0,018 ± 0,007 10 0,024 ± 0,002 6 
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Observações: 

Os dados de AVP plasmática no tempo 0 hora, não foram apresentados pelo 

motivo dos mesmos apresentarem concentrações plasmáticas elevadas tanto nos 

animais submetidos à CLP quanto à OF.  

Este aumento já foi visto em trabalhos anteriores em nosso laboratório e foi 

atribuído ao estresse, dano tecidual e ativação de osmorreceptores viscerais. Este 

aumento acentuado, de certa forma, mascara e dificulta a análise dos resultados 

referente ao verdadeiro foco do estudo que no caso foi a sepse. 

Dados semelhantes a este aumento das concentrações plasmáticas de AVP 

encontrados por nós, foram relatados em humanos após 3 minutos da abertura e 

manipulação intraperitoneal (Melville; Forsling; et al., 1985). A elevação dos níveis 

de AVP seria causada provavelmente pela ativação do sistema autonômico pela 

manipulação do peritônio (Melville; Frizis; et al., 1985) e/ou pela desidratação local e 

ativação de osmorreceptores viscerais que induzem a liberação de vasopressina via 

vagal no momento do procedimento cirúrgico (Bourque et al., 1994). 
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