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RESUMO 

AZEVEDO-MEDEIROS, C. F. Avaliação do papel da xantina oxidoredutase 

gastroentérica no efeito hipotensor do nitrito de sódio. 2021. 65f. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

2021. 

 

Os efeitos anti-hipertensivos do nitrito de sódio têm sido confirmados em vários 

estudos. Entretanto, os mecanismos bioquímicos responsáveis por esses efeitos 

benéficos ainda não estão completamente esclarecidos. Vias enzimáticas são 

apontadas como capazes de promover a redução do nitrito a NO. Por exemplo, 

durante situação de hipóxia e baixo pH a Xantina Oxidoredutase (XOR), converte 

nitrito a NO que pode e pode estar envolvida no efeito anti-hipertensivo exercido 

pelo nitrito.  Diante disso, o objetivo do presente estudo é avaliar e comparar o efeito 

da administração de nitrito de sódio em diferentes porções do trato gastrointestinal, 

bem como investigar se esses efeitos seriam dependentes da distribuição da XOR 

nesses tecidos. Para isso, ratos wistar foram inicialmente pré-tratados com veículo 

ou alopurinol, e submetidos a um procedimento cirúrgico para avaliação da pressão 

arterial média e da participação da XOR. Hipertensão foi induzida pelaadministração 

de 60mg/kg do inibidor de NO sintases (L-NAME).Em seguida, foi realizada uma 

curva dose-resposta com as doses de 1, 5 e 15mg/kg de nitrito de sódio ou volume 

correspondente de veículo, para avaliar os efeitos do nitrito nas três porções do trato 

gastrointestinal (gástrica, entérica proximal e entérica distal). Ao final do protocolo, 

foram coletados os plasmas para análises bioquímicas. Os resultados obtidos nesse 

trabalho mostram que o nitrito de sódio, surpreendentemente, produziu efeito 

hipotensor muito mais pronunciado na via entérica proximal do que nas vias entérica 

distal e gástrica. Possivelmente, esse efeito hipotensor mais pronunciado, se deva 
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aos níveis mais elevados de nitrito e S-nitrosotióis plasmáticos, em comparação aos 

outros grupos. O pré-tratamento com o alopurinol foi capaz de abolir o efeito 

hipotensor do nitrito na via gástrica, porém, na via entérica proximal e distal o 

alopurinol não foi capaz de reduzir significativamente o efeito do nitrito. Isto sugere 

que a XOR, embora esteja mais expressa no intestino delgado proximal, não seja 

relevante para desempenhar os efeitos do nitrito. Já os resultados após o pré-

tratamento com o alopurinol, sugerem que a XOR seja fundamental para os efeitos 

do nitrito no estômago. Ao avaliar a atividade da XOR nos três tecidos, verificou-se 

que há uma atividade muito mais elevada dessa enzima na porção proximal do 

intestino delgado, seguida da porção distal, em comparação ao estômago; e que na 

presença do alopurinol essa atividade foi reduzida aproximadamente pela metade 

em todos os tecidos avaliados. Concluímos haver participação diferenciada entre os 

órgãos digestivos altos com relação aos efeitos do nitrito. 

 

Palavras-chave: Nitrito, xantina oxidoredutase, nitrosotióis, alopurinol. 
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ABSTRACT 

AZEVEDO-MEDEIROS, C. F. Evaluation of the role of gastroenteric xanthine 

oxidoreductase in the hypotensive effect of sodium nitrite. 2021. 65f. Dissertação 

(Mestrado) – Ribeirao Preto Medical School, University of Sao Paulo, 2021. 

 

The antihypertensive effects of sodium nitrite have been confirmed in several 

studies. However, the biochemical mechanisms responsible for these beneficial 

effects are still not completely understood. Enzymatic pathways are identified as 

capable of promoting the reduction of nitrite to NO. For example, during hypoxia and 

low pH, Xanthine Oxidoreductase (XOR) converts nitrite to NO which can and may 

be involved in the antihypertensive effect exerted by nitrite. Therefore, the aim of the 

present study is to evaluate and compare the effect of the administration of sodium 

nitrite in different portions of the gastrointestinal tract, as well as to investigate 

whether these effects would be dependent on the distribution of XOR in these 

tissues. For this, Wistar rats were initially pretreated with a vehicle or allopurinol, and 

underwent a surgical procedure to assess mean arterial pressure and XOR 

participation. Hypertension was induced by the administration of 60mg/kg of NO 

synthases inhibitor (L-NAME). Then, a dose-response curve was performed with the 

doses of 1, 5 and 15mg/kg of sodium nitrite or corresponding volume of vehicle, to 

evaluate the effects of nitrite in the three portions of the gastrointestinal tract (gastric, 

enteric proximal and enteric distal). At the end of the protocol, plasma samples were 

collected for biochemical analysis. The results obtained in this work show that 

sodium nitrite surprisingly produced an antihypertensive effect much more 

pronounced in the proximal enteric route than in the distal and gastric enteric routes. 

Possibly, this more pronounced hypotensive effect is due to the higher levels of nitrite 

and plasma S-nitrosothiols concentrations as compared to the other groups. 
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Pretreatment with allopurinol was able to abolish the hypotensive effect of nitrite in 

the gastric route. However, in the proximal and distal enteric route, allopurinol was 

not able to significantly reduce the effect of nitrite. These results suggest that XOR, 

although more expressed in the proximal small intestine, is not relevant to the effects 

of nitrite. The results after pre-treatment with allopurinol, on the other hand, suggest 

that XOR is fundamental for the effects of nitrite in the stomach. When evaluating the 

activity of XOR in the three tissues, it was found that there is a much higher activity of 

this enzyme in the proximal portion of the small intestine, followed by the distal 

portion, compared to the stomach; and that in the presence of allopurinol, this activity 

was reduced by approximately half in all evaluated tissues. We conclude that there is 

a differentiated participation between the upper digestive organs in relation to the 

effects of nitrite. 

 

Keywords: Nitrite, xanthine oxidoreductase, nitrosothiols, allopurinol. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Hipertensão arterial sistêmica: Epidemiologia e fatores de risco 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença crônica, de alta prevalência 

no mundo, sendo um dos principais fatores associados ao aumento do risco de 

doenças cardiovasculares (DCV) (World Health Organization 2017). De origem e 

caráter multifatorial, a HAS é caracterizada por valores elevados e sustentados de 

pressão arterial (Malachias et al. 2016)e clinicamente definida pela apresentação de 

valores da pressão arterial sistólica igual ou acima de 140 mmHg e/ou pressão 

arterial diastólica igual ou acima 90 mmHg (Williams et al. 2018). 

A HAS pode ser classificada como primária ou essencial e secundária. A 

hipertensão secundária acomete entre 5-10% dos casos e há uma causa definida, 

como uma doença renal ou endócrina, e ainda uso de medicamentos como agentes 

imunossupressores, anti-inflamatórios não esteroidais, dentre outros (Mulvany 

2012). Já a hipertensão do tipo essencial, acomete cerca de 90-95% dos casos, e 

suas causas não são bem definidas (MULVANY, 2011).  

Estima-se que 17,9 milhões de pessoas morreram de DCV em 2016 e que mais 

de 1,13 bilhões de pessoas no mundo sofrem com pressão arterial elevada (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2020). No Brasil, cerca de 32,5% da população adulta 

possui hipertensão arterial, e mais de 60% dos idosos. Diversos fatores de riscos 

estão associados ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como a HAS, 

dentre eles:idade, sexo, etnia, obesidade, sedentarismo, excesso do consumo de 

álcool e ingestão de sal, além de fatores genéticos e socioeconômicos (Malachias et 

al. 2016). 

A HAS está associada a diversos fatores, dentre eles podemos destacar a 

redução da produção e da biodisponibilidade de óxido nítrico (NO). Dessa, forma, o 
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NO exerce um papel fundamental no controle da função vascular e da pressão 

arterial (Ignarro et al. 1987; Lundberg et al. 2015). 

 

1.2. Óxido Nítrico: Síntese e papel na homeostase vascular 

O NO é considerado um importante mediador endógeno vasoativo, porém seu 

papel e importância biológica permaneceram por muito tempo desconhecidos. Foi 

então na década de 1980 que essa molécula foi descoberta como fator relaxante do 

endotélio e demonstrado seu papel fundamental no controle do tônus vascular e 

regulação da pressão arterial (Cooke, MD & Dzau, MD 1997; Furchgott & Zawadski 

1980; Ignarro et al. 1987; Palmer et al. 1987). Na via clássica de formação, o NO é 

sintetizado a partir da L-arginina pela ação de uma família de enzimas, as NO 

sintases (NOS) (Epstein et al. 1993; van Faassen et al. 2009). As NOS são 

encontradas em três isoformas diferentes: a neuronal (nNOS), induzida (iNOS) e a 

endotelial (eNOS) (Epstein et al. 1993) 

Em um vaso sanguíneo saudável, em resposta ao aumento das concentrações 

intracelulares de Ca2+ decorrente do estresse de cisalhamento ou fluxo sanguíneo, 

há a ativação da eNOS levando a formação de NO e L- citrulina a partir de L- 

arginina, no endotélio. Para que essa síntese ocorra, além de utilizar a L-arginina 

como substrato, a eNOS precisa da presença de O2, e dos cofatores NADPH e 

tetrahidrobiopterina reduzida (BH4). O NO se difunde para as células musculares 

lisas vasculares e se ligar ao heme reduzido (Fe2+) da guanilil ciclase solúvel (GCs), 

ativando essa enzima. Um vez ativada, cataliza a conversão de guanosina trifosfato 

(GTP) em monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), que por sua vez vai ativar a 

proteína quinase depende de GMPc (PKG). A PKG, por sua vez, por diferentes 
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mecanismos, diminui a concentração de cálcio intracelular levando a vasodilatação 

(Farah et al. 2018; Lundberg et al. 2015). 

Diversos estudos relatam a deficiência de NO no quadro clínico da hipertensão 

arterial devido a redução da sua síntese e biodisponibilidade (Gkaliagkousi et al. 

2009). A disfunção endotelial é encontrada em diversas doenças cardiovasculares. 

Nesse processo ocorre a redução da formação e biodisponibilidade de NO, causada 

pelo estresse oxidativo, desacoplamento da eNOS, e também pelo aumento do 

dimetilarginina assimétrica (ADMA) que é um inibidor endógeno da NOS, dentre 

outros fatores.  Quando o cofator BH4 é oxidado a dihidrobiopterina (BH2), a 

eNOSse desaclopa e ao em vez de produzir NO, ela gera superóxido (O2
-), que por 

sua vez reage com NO gerando peroxinitrito (ONOO-), limitando ainda mais a 

biodisponibilidade de NO. Além disso, as espécies reativas de oxigênio formadas 

podem oxidar o grupo heme em GCs (Fe 2+→Fe 3+), tornando-o insensível à 

ativação por NO (Farah et al. 2018; Lundberg et al. 2015). 

Dessa forma, cada vez mais têm sido buscadas estratégias farmacológicas 

capazes de restabelecer a vias de síntese do NO. 

 

1.3. Síntese de NO por uma via independente da NOS: Via nitrato-nitrito-NO 

Durante algum tempo, os metabólitos formados a partir da oxidação do NO eram 

considerados inertes, porém, evidências mostram que os ânions nitrito (NO2
−) e 

nitrato (NO3
−) podem ser endogenamente reciclados a NO por meio de uma via 

alternativa, denominada de nitrato-nitrito-NO (Gladwin et al. 2005; Lundberg et al. 

1994). Nessa via, esquematizada na Figura 1, o nitrato que advém da dieta é 

rapidamente absorvido no trato gastrointestinal, e uma vez na circulação, parte 

desse nitrato circulante é excretado na urina e em torno de 25% é reabsorvido e 
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concentrado nas glândulas salivares (Lundberg & Govoni 2004). O nitrato é então 

secretado na cavidade oral e reduzido a nitrito por meio da ação de enzimas nitrato 

redutases, de bactérias comensais. Em seguida, esse nitrito é deglutido e ao entrar 

em contato com o meio ácido do estômago sofre uma redução e são formados NO e 

outras espécies nitrosantes (Lundberg et al. 1994). No intestino,o nitrato e nitrito 

restante são absorvidos, chegam a circulação e por meio da ação de redutases são 

convertidos a NO no sangue e nos tecidos (Gladwin et al. 2005; Lundberg et al. 

2008b). 

 

Figura 1 O ciclo entero-salivar do nitrato. O nitrato é absorvido no intestino delgado, e uma vez 

na circulação, parte desse nitrato circulante é reabsorvido e concentrado nas glândulas salivares.Na 

cavidade oral é reduzido a nitrito por meio da ação de enzimas nitrato redutases, de bactérias 

comensais. No estômago, ao entrar em contato com o meio ácido do estômago sofre uma redução e 

são formados NO e outras espécies nitrosantes. O nitrito, por meio da ação de nitrito redutases, 

pode ser convertidos a NO no sangue e nos tecidos. Adaptado de Lundberg et al. 2008. 

 

Diversos estudos demonstraram a importância do ambiente ácido do estômago 

para a formação de NO e espécies nitrosantes a partir do nitrito. Como abordado 
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anteriormente, na cavidade oral o nitrato é convertido a nitrito, e ao ser deglutido e 

entrar em contato com o ambiente ácido do estômago, ocorre a formação de ácido 

nitroso (HNO2). O HNO2, por sua vez se decompõe e são formadas espécies 

bioatívas de nitrogênio, especialmente o NO+ e N2O3 (Richardson et al. 2002). Estas 

espécies nitrosantes, estão envolvidas na formação de nitrosotióis por serem 

potentes agentes nitrosantes, com capacidade de reagir com grupos tiólicos de 

cisteínas, atacando o ânion tiolato reduzido (RS-) formando o produto S-nitrosilado e 

nitrito (Björne et al. 2005; Broniowska & Hogg 2012; Wink et al. 1994). 

 

1.4. Efeito anti-hipertensivo do nitrito de sódio 

Ao longo dos últimos anos, estudos sugerem que o nitrito de sódio tem potencial 

terapêutico para o tratamento de doenças cardiovasculares, incluindo a HAS 

(Lundberg & Weitzberg 2010). O efeito anti-hipertensivo do nitrito de sódio tem sido 

descrito em diferentes modelos experimentais, entre eles, modelos de hipertensão 

induzidos em ratos (Amaral et al. 2013; Kanematsu et al. 2008; Montenegro et al. 

2011; Pinheiro et al. 2012a). Podemos destacar o modelo de hipertensão induzida 

por L-NAME (L-nitro-arginina-metil-éster), que ao inibir de forma não seletiva as NO 

sintases (NOS), induz a hipertensão por inibir a síntese de óxido nítrico. Nesse 

modelo, alguns trabalhos demonstraram que a administração de doses crescentes 

de nitrito de sódiofoi capaz de promover uma redução da pressão arterial dos ratos 

hipertensos (Amaral et al. 2013; Montenegro et al. 2014; Pinheiro et al. 2012a). 

Adicionalmente, os efeitos anti-hipertensivos do nitrito de sódio têm sido 

associados á produção endógena de nitrosotióis. No seguinte estudo, observou-se 

que o tratamento oral com nitrito de sódio pode formar NO e espécies nitrosiladas, 

principalmente S-nitrosotióis, que podem explicar em parte os efeitos anti-
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hipertensivo do nitrito de sódio (Pinheiro et al. 2015; Sanches-Lopes et al. 2020). 

Ademais, também foi demonstrado um melhora na função cardíaca de ratos 

hipertensos, após o tratamento com nitrito, associado ao aumento de nitrosotiois 

(Neto-Neves et al. 2019) 

Entretanto, os mecanismos por meio dos quais o nitrito produz esse efeito 

benéfico durante a hipertensão ainda não estão completamente esclarecidos.  Tem 

sido demonstrado o papel do pH  ácido do estomago  na conversão do nitrito a NO e 

formação de espécies nitrosiladas, principalmente S-nitrosotióis, que podem atuar 

diretamente como doadores de NO ou exercer seus efeitos pela S-nitrosilação. Essa 

sugestão é fundamentada em estudo mostrando que o efeito anti-hipertensivo do 

nitrito de sódio foi consideravelmente reduzido, devido ao aumento do pH gástrico  

induzido por inibidor de bomba de prótons (IBP), o omeprazol (Benjamin et al. 1994; 

Lundberg et al. 1994). 

 

1.5. Xantina oxidoretutase e sua atividade nitrito-redutase 

O nitrito que é gerado a partir da redução do nitrato no ciclo entero-salivar e 

também pela oxidação do NO endógeno, no sangue e nos tecidos, contribui, por 

meio da conversão em NO, para a regulação do fluxo sanguíneo e da pressão 

arterial (Lundberg et al. 2008a). Diversos trabalhos apontam o papel de vias 

enzimáticas na bioativação do nitrito. Estudos sugerem que enzimas são capazes de 

promover a redução do nitrito a NO, a exemplo da deoxihemoglobina, mioglobina, 

xantina oxidoredutase, aldeído oxidase, e que estas por sua vez estão envolvidas no 

efeito anti-hipertensivo e vasodilatador promovido pelo nitrito (Lundberg et al. 2009; 

van Faassen et al. 2009; Weitzberg et al. 2010). 
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Um dos primeiros trabalhos que aborda a atividade nitrito redutase da XOR, 

mostrou, por meio de um protocolo por quimioluminescência de ozônio em um 

analisador de NO, que em um ambiente em hipóxia havia a produção de NO na 

presença da XOR e de NADH (Millar et al. 1998). E a partir dessa descoberta foram 

realizados diversos estudos com o intuito de elucidar os mecanismos por trás dessa 

atividade.  

Alguns estudos vêm mostrando a participação da XOR nos efeitos promovidos 

pelo nitrito de sódio. Foi avaliado o efeito agudo do nitrito na presença de oxypurinol 

(inibidor da XOR) em ratos não anestesiados com hipertensão induzida por L-NAME. 

Nesse trabalho realizaram a infusão de nitrito em diferentes doses e observou-se 

que na presença do oxypurinol esse efeito é reduzido significativamente em todas as 

doses testadas (Montenegro et al. 2014). Já em anéis de aorta de ratos hipertensos, 

verificou-se que o relaxamento vascular induzido pelo nitrito foi significativamente 

atenuado, quando os anéis foram pré-incubados com o oxypurinol (Oliveira-Paula et 

al. 2016).  

A XOR é uma molibdoflavina, responsável por catalisar as reações de 

degradação de purinas, oxidando a hipoxantina a xantina e em seqüência, a xantina 

em ácido úrico. Essa enzima possui duas isoformas intermutáveis: a xantina 

desidrogenase (XDH), que é expressa primariamente, e usa como substrato 

anicotinamida adenina dinucleotídeo oxidada (NAD+), e a xantina oxidase (XO) que 

usa o oxigênio (O2) como substrato (Cantu-Medellin & Kelley 2013; Hille et al. 2011).  

Como mostrado na Figura 2, em sua estrutura são encontrados quatro centros 

redox: um cofator molibdênio (Mo-co), onde ocorre a redução das purinas; um 

cofatorflavina adenina dinucleotídeo (FAD), no qual ocorre a redução do NAD+ e do 

O2; e um domínio com dois grupos ferrodoxina 2Fe-2S, onde ocorre o fluxo dos 
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elétrons entre o Mo-co e o FAD (Cantu-Medellin & Kelley 2013).Em condições de 

normóxia, ph elevado e baixas concentrações de NADH,a XDH converte a xantina 

em ácido úrico, no cofator molibdênio em estado oxidado, utilizando o O2 como 

doador de elétrons. Além disso, como subprodutos desta reação são formados 

espécies reativas de oxigênio (EROs): superóxido (O2
-) e peróxido de hidrogênio 

(H202) (Cantu-Medellin & Kelley 2013). No entanto, a XDH pode ser convertida a XO 

de forma irreversível por proteólise, devido a condições inflamatórias, hipóxia, ou de 

forma reversível pela oxidação dos grupos tiois nos resíduos de cisteína no Mo-co e 

FAD(Battelli et al. 2016a).Portanto, em condições de pH elevado, hipóxia e níveis 

elevados de NADPH o fator molibidênio em estado reduzido tem sua afinidade por 

nitrito aumentada e passa a reduzir o nitrito em NO utilizando o NADPH como 

doador de elétrons, reduzindo as quantidades de EROs formadas (Cantu-Medellin & 

Kelley 2013). 

Estudos realizados em roedores mostram evidencias de que a XOR está mais 

expressa na porção proximal, o duodeno, em comparação a porção distal do que no 

jejuno,do intestino delgado(Kurosaki et al. 1995; Mohamedali et al. 1993; Yun et al. 

2017).  

 



27 

 

 

Figura 2 Estrutura e atividade nitrito redutase da XOR. Em condições específicas de queda de pH, 

hipóxia e elevação dos níveis celulares de NADH, a XOR tem sua afinidade por nitrito aumentada. A 

medida em que essas alterações ocorrem, é criando um ambiente onde o Mo-co assume um estado 

mais reduzido. Nessas condições o NO2- passa a competir efetivamente por elétrons no Mo-co e ser 

reduzido a NO. Adaptado de Cantu-Medellin; Kelley. 2013. 
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1. HIPÓTESE 

Baseado no exposto acima, a hipótese do estudo é que o nitrito de sódio 

exerce diferentes níveis de efeito anti-hipertensivo quando administrado em 

diferentes porções do trato gastrointestinal, e que estes efeitos são dependentes da 

distribuição da XOR nesses tecidos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

Avaliar e comparar o efeito hipotensor do nitrito de sódio nas três diferentes porções 

do trato gastrointestinal (estômago, intestino delgado proximal e intestino delgado 

distal) e a possível participação da XOR nesses efeitos. 

2.2. Específicos 

2.2.1. Comparar o efeito hipotensor do nitrito de sódio administrado no estômago ou 

entericamente na porção proximal ou distal do intestino delgadode ratos hipertensos 

anestesiados. 

2.2.2. Comparar o efeito hipotensor do nitrito de sódio administrado no estômago ou 

entericamente na porção proximal ou distal do intestino delgado, de ratos 

hipertensos anestesiados, pré-tratados com o inibidor da XOR, alopurinol. 

2.2.3. Avaliar o pH do estômago de ratos pré-tratados com veículo ou alopurinol. 

2.2.4. Avaliar a expressão e a atividade da XOR em amostras de tecido de 

estômago, intestino delgado proximal e distal de ratos controles e hipertensos, 

tratados veículo e pré-tratados com alopurinol. 

2.2.5. Avaliar as concentrações de nitrato, nitrito e S-nitrosotióis em amostras de 

plasma de ratos hipertensos, tratados com nitrito de sódio ou veículo e pré-tratados 

com alopurinol. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Animais 

Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal, da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade Estadual de São 

Paulo,sob número de protocolo 0213/2019. Para a realização dos protocolos 

experimentais foram utilizados ratos Wistar machos (280–350gramas), provenientes 

da ANILAB Animais de Laboratório- Paulínea – SP, os quais foram mantidos em 

caixas sob condições controladas de temperatura (22 a 25 °C), em ciclo claro/escuro 

de 12 horas com acesso livre a ração e água.  

 

3.2. Avaliação da pressão arterial invasiva 

Os animais foram anestesiados com uretana (1,2-g/kg, i.p.) (Guimarães et al. 

2019; Underwood et al. 2019), e submetidos a um procedimento cirúrgico e para 

canulação da artéria carótida esquerda e aquisição dos registros de pressão arterial 

de forma invasiva.Um catéter de polietileno (PE-50) foi implantado e fixado na 

artéria, e conectado a um transdutor de pressão arterial (ADInstruments), cujo sinal 

foi amplificado e registrado através de um sistema de aquisição de dados (PowerLab 

8/35), possibilitando a monitoração da pressão arterial continuamente. 

 

3.3. Hipertensão Arterial Aguda Induzida por L-NAME 

O efeito anti-hipertensivo do nitrito de sódio foi avaliado em um modelo 

experimental de hipertensão aguda induzida pelo L-NAME. O L-NAME induz a 

hipertensão por inibir as NOS e reduzir a síntese de NO(Cooke, MD & Dzau, MD 

1997). Um catéter de polietileno (PE-60) foi implantado e fixado na veia jugular 

interna esquerda para administração do L-NAME (60mg/kg, i.v.). A dose de L-NAME 
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foi escolhida de acordo com ensaios previamente realizados no laboratório, que 

mostraram que essa dose é efetiva na indução e manutenção dos níveis pressóricos 

elevados ao logo do protocolo experimental. 

 

3.4. Protocolo experimental: Avaliação dos efeitos anti-hipertensivos do nitrito 

de sódio durante hipertensão arterial induzida por L-NAME 

Nesse protocolo avaliamos se o tratamento agudo com nitrito de sódio poderia 

atenuar o aumento da pressão arterial de ratos induzida por L-NAME. O tratamento 

com o nitrito foi administrado via cateter, posicionado em três diferentes segmentos 

do trato gastrointestinal (estômago, duodeno e jejuno). Os ratos foram divididos 

randomicamente nos grupos apresentados na Figura 3, painel A. Após a realização 

do procedimento cirúrgico, os ratos foram submetidos a um período de estabilização 

(10min) para a obtenção dos valores pressóricos basais. Após 15 minutos a 

hipertensão foi induzida pelo L-NAME. Logo após, foi realizada uma curva dose-

resposta nas doses de 1, 5 e 15 mg/kg de nitrito de sódio ou veículo com intervalos 

de 10 minutos entre as doses(Fig. 3B). Além disso, para avaliar a participação da 

XOR no efeito hipotensor do nitrito de sódio, realizamos os mesmos protocolos em 

animais que foram pré-tratados com um inibidor da XOR, o alopurinol. Os animais 

receberam duas doses de alopurinol (100mg/kg, por gavagem). A primeira 

administração foi realizada 18h antes da realização do protocolo experimental, e a 

segunda, 2h antes do início do experimento. Em seguida, os mesmos protocolos 

foram realizados de acordo com o grupo de tratamento. No fim da administração das 

três doses de nitrito de sódio, os animais foram eutanasiados, e realizada a coleta 

do sangue venoso e amostras de tecido (estômago, intestino delgado proximal e 

distal) para a realização das análises bioquímicas. As doses de nitrito de sódio foram 
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escolhidas conforme ensaios previamente realizados em nosso laboratório, que 

mostraram que a maior dose administrada de nitrito de sódio (15mg/kg) produz 

expressivo efeito hipotensor (Montenegro et al. 2012; Pinheiro et al. 2015).  

 

Figura 3 Ilustração (A) dos grupos experimentais e (B)do protocolo experimental. 

. 

 

3.5. Aferição do pH gástrico 

Com o objetivo de avaliar se o pré-tratamento com alopurinol é capaz de alterar o 

pH estomacal dos ratos submetidos, foi realizada a  aferição do pH de ratos pré-

tratados com com veículo ou alopurinol. Foi utilizado um medidor de pH (Jenway, 
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3510) previamente calibrado e seu eletrodo foi inserido diretamente no lúmen do 

estômago dos ratos enquanto anestesiados. 

 

3.6. Determinação das concentrações plasmáticas de nitrato 

Para quantificação de nitrato, as amostras foram analisadas pelo método de 

quimiluminescência através de ozônio (Laver et al. 2008).20 μl de amostra do 

plasma foram injetadas,em duplicatas em sistema fechado contendo solução ácida 

de cloreto de vanádio (63mM) a 95ºC. O nitrato presente na amostra sofre uma 

reduçãoa NO que é conduzido pelo gás nitrogênio até o analisador de NO (Sievers 

28Oi). O NO formado reage com o ozônio resultando em quimiluminescência, ou 

seja, quanto mais é formado NO, maior a intensidade da quimiluminescência. Os 

dados obtidos foram analisados pelo programa OriginPro 8.5. 

 

3.7. Determinação das concentrações plasmáticas de nitrito e espécies 

nitrosiladas 

Para realizar a quantificação de nitrito e espécies nitrosiladas, as amostras 

também foram analisadas pelo método de quimiluminescência através de 

ozônio(MacArthur et al. 2007; Pelletier et al. 2006). 20 μl de amostra do plasma 

foram injetadas, em duplicatas, em solução redutora de triiodeto (67mM Iodeto de 

potássio e 30mM Iodo em ácido acético glacial). O nitrito da amostra é reduzido a 

NO que é carreado pelo gás nitrogênio até o analisador de NO (EcoMedics CLD 

88sp). Já para as dosagens de espécies nitrosiladas, os plasmas foram aliquotados 

(450 μl) em 2 microtubos âmbar. No primeiro tubo a solução de sulfanilamida (5% 

em HCl 1M) foi adicionada à amostra na proporção de 10% do volume final da 

solução. Após 3 minutos de reação 400 μl da amostra foi injetada em um sistema 
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fechado contendo solução de triiodeto acidificado (PELLETIER et al., 2006). No 

segundo tubo âmbar contendo a amostra foi adicionado a solução de HgCl2 (2%), 

aguardando 2 min seguido da adição de sulfanilamida ácida (5% em HCl 1M). Após 

mais 3 min, 400 μl da amostra foi injetada como descrito anteriormente. As espécies 

nitrosadas da amostra são reduzidas a NO que é carreado pelo gás nitrogênio até o 

analisador de NO (EcoMedics CLD 88sp). A aquisição dos dados, bem como as 

análises, foram realizadas através do software eDAQ Chart. 

 

3.8. Western-blotting 

Para avaliação dos níveis de expressão da XOR no intestino e no estômago, as 

amostras desses tecidos foram lisadas em tampão RIPA na presença de inibidor de 

proteases.O método de Bradford foi utilizado para a dosagem da concentração de 

proteínas. As amostras foram aplicadas em gel de poliacrilamida10% e após a 

corrida, os géis passaram por transferência úmida durante 1h e 30 minutos. Após a 

transferência, as membranas foram incubadas com os anticorpos primários anti-

XOR (Abcam, ab231316; 1:500) e anti-β-actina (Sigma, MAB1501; 1:4000). A 

incubação foi realizada overnight (aproximadamente 16h) em agitação vertical e sob 

refrigeração (4º C).Após o período de incubação, as membranas foram lavadas com 

TBST e em seguida incubadas com anticorpo secundário anti-rabbit (XOR) e anti-

mouse (βactina). Após a segunda incubação, as membranas foram lavadas para 

então serem reveladas por quimiluminescência. A densitometria das bandas foi 

quantificada com auxílio do programa ImageJ. 

 

 

3.9. Ensaio de Atividade Enzimática da XOR 
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A atividade da XOR, no estômago e nos intestinos proximal e distaldos ratos 

hipertensos e controle, foi avaliada por fluorimetria utilizando o kit de ensaio 

Amplex® RedXanthine/Xanthine Oxidase. No ensaio, a xantina oxidase catalisa a 

oxidação da xantina, em ácido úrico e superóxido (O2
-). O superóxido degrada-se 

espontaneamente em peróxido de hidrogênio (H2O2), que por sua vez reage com 

HRP para gerar o produto de oxidação vermelho-fluorescente, resorufin. A 

fluorescência produzida pelo resorufin é proporcional à atividade da XOR na amostra 

(Meijer et al. 2018). 

 

3.10. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os dados foram representados em Média ± EPM. Os resultados da PAM e FC 

foram analisados pela análise de variância de duas vias (TWO WAY-ANOVA), 

seguida da análise de múltiplas comparações de Tukey. As análises foram 

realizadas utilizando o software GraphPadPrim8. Foram consideradas diferenças 

estatisticamente significantes o valor de probabilidade menor que 5% (p<0,05). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Efeito da administração aguda de nitrito de sódio sobre a pressão arterial 

média 

A fim de observar os efeitos anti-hipertensivos do nitrito de sódio, em diferentes 

porções do trato gastrointestinal, foi induzida uma hipertensão arterial aguda com o 

agente L-NAME. Os valores médios da pressão arterial média (PAM) são 

semelhantes, em todos os grupos experimentais, no período basal (BL) de avaliação 

da pressão (p>0,05; Fig 4A). A administração de L-NAME, produziu um aumento dos 

níveis pressóricos, sem diferenças entre os grupos,e esse aumento foi mantido 

durante todo o protocolo nos ratos que receberam veículo(p<0,05; Fig 4A). O nitrito 

de sódio na dose de 1mg/kg, foi capaz de promover uma redução significativa da 

PAM apenas ao ser administrado no intestino delgado proximal (p<0,05; Fig 4A). Já 

nas doses de 5 e 15 mg/kg de nitrito de sódio é possível observar que houve uma 

redução significante em todos as vias de administração, porém na via entérica 

proximal essa redução da PAM foi  maior em comparação com as vias entérica distal 

e  gástrica. Os deltas calculados da PAM (diferença entre a pressão obtida após 

cada dose de nitrito e a pressão obtida após o tratamento com o L-NAME) nas 

doses de 1, 5 e 15mg/kg foram respectivamente de -0.44 ± 0.45, -0.68 ± 0.82 e -2.48 

± 1.01 no grupo veículo, -8.78 ± 2.32,-21.25 ± 5.90, -39.05 ± 5.59 no grupo gástrico, 

-34.21 ± 5.38, -65.25 ± 1.75 -74.73 ± 1.38 no grupo entérico proximal, e por fim -7.12 

± 0.94, -26.61 ± 3.15, -57.70 ± 6.49 no grupo entérico distal. A partir desses dados 

observamos que o efeito hipotensor do nitrito de sódio foi mais robusto no grupo 

entérico proximal (p<0,05; Fig 4B). 
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Figura 4 Efeito da administração aguda do veículo ( ) ou nitrito de sódio no estômago ( ), intestino 

delgado proximal ( ) e intestino delgado distal ( ) de ratos anestesiados. (A) Pressão arterial média 

em resposta a doses crescentes de nitrito de sódio. (B) Delta da pressão arterial média após 

administração das três doses de nitrito de sódio. Os dados são apresentados como médias  ± SEM 

(n=6 por grupo). *P < 0.05 vs o grupo veículo. # P <0.05 proximal vs distal. $ P <0.05 proximal vs 

gástrico. 
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4.2. Comparação do efeito da administração aguda de nitrito de sódio sobre a 

pressão arterial média em ratos pré-tratados com alopurinol 

O mesmo protocolo de avaliação do efeito anti-hipertensivo do nitrito de sódio, 

nas três vias de administração, foi realizado em animais pré-tratados com alopurinol, 

para avaliar a participação da XOR nesses efeitos. È possível observar que os ratos 

pré-tratados com o alopurinol, e que receberam o nitrido de sódio pela via gástrica, 

tiveram os efeitos hipotensores do nitrito abolidos (p<0,05; Fig 5A). No grupo pré-

tratado com alopurinol e que recebeu o nitrito de sódio pela via entérica proximal, 

nota-se que o inibidor da XOR não foi capaz de alterar significativamente o efeito 

hipotensor do nitrito (p<0,05; Fig 5C), bem como, apenas atenuou parcialmente a 

resposta anti-hipertensiva do nitrito no grupo tratado pela via entérica distal(p<0,05; 

Fig 3E). Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes na 

freqüência cardíaca entre os grupos de ratos tratados (p<0,05; Fig 5B,D,F). 
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Figura 5 Comparação do efeito da administração aguda do veículo ( ) ou nitrito de sódio no 

estômago ( ), intestino delgado proximal ( ) e intestino delgado distal ( ) de ratos pré-tratados 

com veículo ou com alopurinol ( ). (A, C e E) Pressão arterial média e (B, D e F) freqüência 

cardíaca em resposta a doses crescentes de nitrito de sódio. Os dados são apresentados como 

médias  ± SEM (n=6 por grupo). *P < 0.05 vs o grupo veículo. #P <0.05 gastrico versus alopurinol + 

gástrico. 

 

4.3. Atividade e expressão da XOR em diferentes porções do trato 

gastrointestinal. 
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A fim de investigar a participação da XOR no efeito anti-hipertensivo do nitrito, foi 

avaliada a atividade da XOR no estômago, intestino delgado proximal e distal de 

ratos controle e tratados. Inicialmente avaliamos a atividade e a expressão da XOR 

nos tecidos de ratos controle. Curiosamente observamos que há uma atividade mais 

elevada no intestino delgado, em comparação ao estômago, sendo muito maior no 

intestino delgado proximal (p<0,05; Fig 6A). Nos resultados de expressão, é possível 

observar quea XOR está mais expressa na porção proximal do intestino delgado em 

comparação a porção distal, e ao estômago, o que pode explicar uma maior 

atividade dessa enzima nesse tecido (p<0,05; Fig6C). 

 

Figura 6 (A) Atividade da xantina oxidoredutase no estômago, intestino delgado proximal e intestino 

delgado distal de ratos controle (n=5 por grupo). (B) Gel de Western blotting representativo mostrando 

a expressão da xantina oxidoredutase no (s) estômago (s), intestino delgado proximal (p) e intestino 

delgado distal (d) de ratos. (C) Gráfico de barras mostrando a quantificação densitométrica dos 

dados. A Β-actina foi usada como proteína de normalização. Os dados são apresentados como 

médias ± SEM (n = 1 por grupo). #p<0,05 em relação ao estômago. $ p<0,05 proximal versus distal. 

 

Nos animais pré-tratados com o veículo, a atividade da XOR é estatisticamente 

significante maior na porção proximal (442,56 ± 18,83 mU/mg) e distal (175,29 ± 
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8.44 mU/mg) do intestino delgado, em comparação ao estômago (42.04 ± 6,43 

mU/mg) (p<0,05; Fig7A). Além disso, na presença do alopurinol, é observada uma 

redução, estatisticamente significante da atividade da XOR, no estômago (11,59 ± 

2,63 mU/mg), intestino delgado proximal (191,77 ± 16,57 mU/mg) e distal (100,36 ± 

21.62 mU/mg), em comparação aos tecidos pré-tratados com veículo (p<0,05; 

Fig5A). Com a finalidade de comprovar que houve de fato a inibição da XOR, o 

mesmo ensaio foi realizado utilizando um inibidor mais novo e seletivo da XOR, 

Febuxostate in vitro (50nM). As amostras foram incubadas in vitro com o 

Febuxostate e como resultado, foi constatado o mesmo perfil de resposta observado 

nas amostras de animais pré-tratados com alopurinol (p<0,05; Fig7B). Houve uma 

redução, estatisticamente significante, da atividade da XOR no estômago (6,61 ± 

0,94 mU/mg), intestino delgado proximal (61,00 ± 13,56 mU/mg) e distal (31,26 ± 

12,99 mU/mg) de amostras incubadas com o febuxostate, em comparação as 

respectivas amostras de ratos veículos (p<0,05; Fig7B). 

 

 

Figura 7 Atividade da XOR em diferentes porções do trato gastrointestinal de ratos tratado com nitrito. 

(A) Atividade de XOR no estômago, intestino delgado proximal e intestino delgado distal de ratos pré-

tratados com veículo ou alopurinol, e em (B) amostras de tecidos de ratos incubadas com veículo ou 

febuxostate. Os dados são apresentados como médias  ± SEM (n=6 por grupo). *P < 0,05 versus o 

grupo de veículo. #P <0.05 Estômago versus proximal. $P <0.05 Proximal versus distal.  
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4.4. Avaliação do pH do estômago de ratos pré-tratados com veículo ou 

alopurinol 

Para avaliar se o pré-tratamento com o alopurinol seria capaz de alterar o pH do 

estômago dos animais, foi aferido o pH estomacal dos animais submetidos ao pré-

tratamento com veículo ou com alopurinol.  Podemos observar na Figura 6 que não 

há diferença entre os grupos veículo (3,09 ± 0,21, n=8) em comparação  ao grupo 

pré-tratados com alopurinol (2,89 ± 0,21), (p<0,05; Fig 8). 

 

 

Figura 8 Avaliação do pH do estômago de ratos pré-tratados com veículo ou alopurinol. Os dados são 

apresentados como médias  ± SEM (n=7 por grupo). 

 

 

4.5. Aumento das concentrações de nitrito e nitrato plasmático após o 

tratamento agudo com nitrito de sódio 

Avaliamos as concentrações de nitrito e nitrato plasmáticos, para comparar se os 

tratamentos promoveriam alterações dos níveis circulantes desses metabólitos do 

NO, conforme o local de administração do nitrito. Após o tratamento agudo com 

nitritono estomago ou intestino proximal e distal, houve um aumento estatisticamente 

significante dos níveis plasmáticos de nitrito e nitrato nos grupos tratados via: 
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gástrica, entérica proximal e entérica distal, em comparação aos animais que 

receberam o veículo (p<0,05; Fig. 9A,B,C). Porém, não foram encontradas 

diferenças, estatisticamente significantes,nos níveis de nitrito e nitrato no plasma dos 

três grupos de ratos pré-tratados com o alopurinol, em comparação os que 

receberam nitrito de sódio. 

 

 

Figura 9 Alteração das concentrações de nitrito e nitrato plasmático após o tratamento agudo com 

nitrito de sódio ou veículo. Concentrações de nitrito e nitrato no plasma de ratos submetidos ao 

tratamento agudo com veículo ou nitrito de sódio via estômago (A e D), intestino delgado proximal (B 

e E) e intestino delgado distal (C e F), pré-tratados com veículo ou alopurinol. Os dados são 

apresentados como médias ± SEM (n= 5-6 por grupo). *P < 0.05 vs o grupo veículo. 

 

4.6. Aumento de espécies nitrosiladas totais (RXNO), nitrosotióis (RSNO) e 

nitrosaminas (RNNO) no plasma de ratos submetidos ao tratamento agudo 

com nitrito de sódio 
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Também foram determinadas as concentrações plasmáticas de RXNO, RSNO e 

RNNO dos ratos submetidos ao tratamento. Após o tratamento nos diferentes locais 

houve um aumento significante, dos níveis plasmáticos de RXNO e RNNO, nos 

grupos tratados com nitrito sozinho, em comparação aos animais tratados com 

veículo (p<0,05; Fig.10).Porém, houve um menor aumento em relação aos controles 

nos grupos em que o nitrito foi usado junto com o alopurinol. No que se refere às 

concentrações plasmáticas de RSNO, houve um aumento significativo nos ratos que 

receberam o tratamento via entérico proximal (p<0,05; Fig. 10E). 

 

 

Figura 10 Concentrações de espécies nitrosiladas totais (RXNO), nitrosotióis (RSNO) e  nitrosaminas 

(RNNO) no plasma de ratos submetidos ao tratamento agudo com nitrito de sódio ou veículo via 
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estômago (A, D e G), intestino delgado proximal (B, E e H) e intestino delgado distal (C, F e I), pré-

tratados com veículo ou alopurinol. Os dados são apresentados como médias ± SEM (n= 5-6 por 

grupo). *P < 0.05 vs o grupo veículo. 
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5. DISCUSSÃO 

Consideramos muito interessantes os resultados obtidos nesse trabalho, os 

quais mostram que o nitrito de sódio foi capaz de promover um efeito hipotensor 

mais proeminente quando administrado pela via entérica proximal, especialmente 

em comparação quando administrado no estômago. Muitos estudos prévios já 

haviam demonstrado os efeitos anti-hipertensivos do nitrito por via oral (Kanematsu 

et al. 2008; Montenegro et al. 2011; Oliveira-Paula et al. 2016; Pinheiro et al. 2012a), 

porém em nenhum outro estudo havia sido testada a capacidade dessa substância 

em promover seus efeitos anti-hipertensivos também em diferentes porções do 

intestino delgado. Notamos que o nitrito, na dose de 1mg/kg, no grupo entérico 

proximal, já foi capaz de reduzir significativamente os níveis pressóricos dos ratos 

hipertensos, o que não aconteceu nas outras vias (Pinheiro et al. 2012b). 

Para investigar o possível mecanismo envolvido no efeito hipotensor mais  

pronunciado quando administrado na via entérica proximal, avaliamos a atividade e 

expressão da XOR nos três tecidos (estômago, intestino delgado proximal e distal).O 

resultado da atividade da XOR e o os resultados da expressão protéica da XOR 

demonstraram que há uma maior atividade e expressão dessa enzima na porção 

proximal do intestino delgado em comparação com a porção distal e com o 

estômago. Isto sugere que o efeito hipotensor no grupo entérico proximal poderia ter 

sido mais pronunciado devido à possível atividade desta enzima, que está mais 

expressa e ativa nesse tecido. 

Esses resultados estão de acordo com os dados já disponíveis na literatura, 

os quais mostram que a XOR está muito mais expressa na parte superior do 

intestino de ratos em comparação a parte inferior e ao estômago (Yun et al. 2017). 

Além disso, ao avaliar a atividade dessa enzima em diferentes tecidos de 
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camundongos, observou-se que essa enzima estava muito mais ativa no duodeno 

em comparação ao jejuno, e nestas duas porções do intestino em comparação ao 

estômago desses animais (Kurosaki et al. 1995). 

A fim de confirmar a participação da XOR no efeito hipotensor do nitrito de 

sódio, os ratos foram pré-tratados com o alopurinol, que é uma droga 

reconhecidamente inibidora da XOR (Battelli et al. 2016b). No que se refere às 

alterações na PAM, o pré-tratamento com o alopurinol foi capaz de abolir o efeito 

hipotensor do nitrito na via gástrica, porém na via entérica proximal e distal o 

alopurinol não foi capaz de reduzir significativamente o efeito do nitrito. Esses 

resultados sugerem que embora a XOR esteja mais expressa no intestino delgado, 

especialmente na porção proximal, esta não parece desempenhar um papel 

relevante nas respostas ao nitrito nesse tecido, já que a inibição com o alopurinol 

não foi capaz de alterar a resposta ao nitrito. Tudo isto aconteceu apesar de ter sido 

observada uma redução de mais de 50% da atividade nos diferentes tecidos após o 

pré-tratamento com o alopurinol. 

Em contrapartida, a XOR parece ser fundamental para os efeitos do nitrito no 

estômago, já que a inibição dessa enzima aboliu os efeitos do nitrito na via gástrica. 

Esses dados são consistentes com outros estudos da literatura que mostram que a 

XOR tem propriedade nitrito redutase que é eficaz em condições de pH ácido ou de 

hipóxia, porém muito pouco em condições de normoxia ou hiperoxia) (Cantu-

Medellin and Kelley 2013; Battelli et al. 2016). No nosso caso, o ambiente ácido do 

estômago pode ter facilitado a redução do nitrito a NO pela XOR gástrica, muito 

mais do que no intestino proximal, pois o ambiente é ácido no primeiro, enquanto 

que tende a ser alcalino no último. Isto poderia explicar como o tratamento com 

alopurinol bloqueou os efeitos do nitrito sobre a pressão arterial quando 
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administrado no estômago, e muito pouco quando administrado no intestino 

proximal. 

Observamos que inibir a XOR com o alopurinol atenuou os aumentos de 

concentrações de nitrito e de RXNO no plasma após administração de nitrito por via 

oral, pois esta (XOR), ao ser inibida, reduziria menos o nitrito a NO, 

conseqüentemente gerando menores quantidades de espécies nitrosantes e levando 

a menores aumentos de RXNO no plasma. Outros fatores podem ter contribuído 

para menores aumentos das concentrações de nitrito e RXNO no plasma quando o 

nitrito é administrado no estômago. Temos que também considerar que o nitrito 

administrado no estômago pode levar a uma rápida formação de NO (um gás) que 

pode ser eliminado por eructação (Gladwin et al. 2005), e nós não controlamos as 

quantidades de NO eventualmente eliminadas desta maneira neste estudo. 

Entretanto, espera-se uma perda maior de NO quando o nitrito é administrado 

diretamente neste órgão digestivo. 

Após o tratamento com o nitrito observamos maiores aumentos das 

concentrações plasmáticas de nitrito e RXNO quando o mesmo foi administrado na 

porção proximal do intestino em comparação as demais vias, e o alopurinol não foi 

capaz de afetar esses aumentos. Isto poderia explicar o efeito hipotensor mais 

pronunciado do nitrito quando administrado no intestino proximal em comparação 

com os outros dois locais anatômicos comparados. Quando o nitrito foi administrado 

diretamente no estômago, observamos que há um aumento das concentrações de 

nitrito e RXNO que estão de acordo as entradas na literatura (Pinheiro et al. 2015; 

Sanches-Lopes et al. 2020), porém após o pré-tratamento com o alopurinol, há uma 

atenuação dos aumentos das concentrações circulantes dessas espécies, o que 
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está de acordo com o efeito pressórico abolido quando o nitrito foi administrado por 

esta via.  

Diante dos resultados observados, podemos supor que a porção proximal do 

intestino delgado ofereça melhores condições para absorver o nitrito e RXNO do que 

o estômago. Isto poderia explicar ao menos em parte a maior diminuição da PAM no 

grupo em que no nitrito foi administrado no intestino proximal em comparação ao 

gurpo no qual o nitrito foi administrado diretamente no estômago. Ou seja, os 

maiores aumentos de concentrações plasmáticas de nitrito e RXNO no grupo 

proximal em comparação aos demais grupos explicaria como a administração de 

nitrito produz efeito hipotensor mais intenso neste grupo em relação aos outros 

grupos, pois, obviamente, quanto maiores os aumentos das concentrações 

circulantes de nitrito e de RXNO, maiores as quedas de pressão arterial induzidas 

pela administração de nitrito. 

Outro aspecto importante desse estudo é que observamos que, nos animais 

pré-tratados com alopurinol e que receberam nitrito no estômago, houve menores 

aumentos também das concentrações de nitrito no plasma. Em estudo realizado por 

Amaral e colaboradores, foi observado que o TEMPOL facilitaria os efeitos anti-

hipertensivos do nitrito administrado por via oral, provavelmente devido ao aumento 

das concentrações de nitrito no plasma facilitados pelo TEMPOL. Isso 

provavelmente ocorreu porque o TEMPOL pode propiciar um ambiente mais redutor 

no estômago,levando a maiores aumentos da formação de NO a partir do nitrito 

quando comparado a uma condição controle (sem TEMPOL). Em ambientes ácidos, 

o nitrito é protonado e isto leva a formação de HNO2 (Benjamin et al. 1994), o qual é 

encontrado em sua forma não-dissociada em condições de pH baixo, sendo portanto 

mais lipossolúvel, tendo assim maior facilidade para atravessar a parede gástrica e 
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adentrar a circulação sanguínea do que o próprio nitrito (Amaral et al. 2013). 

Podemos sugerir, portanto, que o nitrito pode ser mais rapidamente absorvido sob a 

forma de HNO2, sendo então rapidamente convertido a nitrito ao chegar na corrente 

sanguínea, cujo pH não é mais ácido (sendo fisiologicamente normal entre 7,35 e 

7,45) (Samouilov et al. 2007). Resumidamente, podemos imaginar que, durante o 

processo de formação de NO a partir do nitrito, por meio da atividade da XOR, 

ocorre a formação intermediária de ácido nitroso no ambiente ácido, que é mais 

rapidamente absorvido do que o nitrito. Portanto, o alopurinol, ao inibir a XOR, inibe 

a formação de HNO2 e conseqüentemente, o aumento das concentrações de nitrito 

no plasma, já que não vai ocorrer a absorção facilitada do nitrito sob a forma de 

HNO2. Isso poderia justificar os menores aumentos do nitrito nos animais pré-

tratados com alopurinol do grupo gástrico. 

Com relação aos efeitos do nitrito administrado nas porções distais do 

intestino, podemos observar que houve um comportamento intermediário com 

relação aos efeitos observados ao se administrar nitrito no estômago versus no 

intestino proximal. A interpretação destes resultados é um pouco mais complexa, 

mas sugere que o nitrito também pode ter seus efeitos quando administrado por esta 

via, por meio do aumento de nitrito e RXNO. 

Os achados relatados neste estudo podem ter muitas implicações fisiológicas 

e farmacológicas. Primeiramente, usualmente se pensa que o nitrito administrado 

por via oral vai produzir seus efeitos por ser absorvido para a circulação, 

aumentando a formação de NO nos tecidos (Lundberg et al. 1994). Isto não parece 

ser totalmente verdadeiro, pois observamos sérias interferências, tanto do pH 

gástrico quanto da atividade XOR, facilitada em ambiente ácido, para a redução do 

nitrito a NO. Nossos resultados ajudam a entender melhor a relevância destes dois 
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fatores muito importantes para a formação de NO a partir do nitrito que chega até o 

estômago e outras porções do aparelho digestivo. Estes achados seguramente 

devem ser relevantes também para a análise dos efeitos da administração de nitrato, 

uma vez que o nitrato é reduzido a nitrito na cavidade oral, aumentando a 

quantidade de nitrito que chega até o estômago. 

Enfim, nossos achados ressaltam a importância não só do pH gástrico ácido 

para a formação de NO e de outras espécies nitrosantes no estômago (aumentado 

as concentrações circulantes de RXNO e de nitrosotióis) (Lundberg et al. 1994; 

McKnight et al. 1997), mas também da atividade de XOR, favorecida pelo pH ácido, 

culminando nos efeitos anti-hipertensivos do nitrito de sódio. Assim, se a formação 

de NO e outras espécies nitrosantes no estômago depende de ambos, pH ácido e 

atividade XOR, poderíamos suspeitar que pacientes que fazem uso crônico de 

alopurinol (um inibidor da XOR amplamente utilizado por pacientes com 

hiperuricemia) teriam prejuízo deste mecanismo fisiológico gástrico, talvez com 

conseqüências negativas para sua saúde cardiovascular. Isto poderia ser 

especialmente relevante para pacientes com doenças cardiovasculares.  
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6. CONCLUSÕES 

Diante do exposto e dos resultados obtidos, podemos concluir que a XOR 

parece ser fundamental para os efeitos do nitrito no estômago, onde a acidez pode 

facilitar sua atividade nitrito redutase. A redução da PAM é muito mais pronunciada 

na porção proximal, já que oferece melhores condições de absorção do nitrito e dos 

nitrosotióis, do que o estômago. Isso explica pelo menos em parte a maior 

diminuição da pressão arterial no grupo entérico proximal, em comparação aos 

demais.Além disso, inibir a XOR com o alopurinol atenuou a redução de nitrito a NO, 

levando a menores aumentos de nitrosotióis no plasma, e conseqüentemente menor 

redução da PAM no grupo gástrico, em comparação ao grupo entérico proximal e 

distal.  
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