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RESUMO 

 

PEREIRA, C.A. Efeitos do tratamento crônico com fluoxetina na 

reatividade da artéria mesentérica de resistência e no leito arterial 

mesentérico isolado de ratos. 2014. 113 f. Dissertação (Mestrado) - 

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

Preto, 2014. 

 

 

A fluoxetina, fármaco inibidor seletivo da recaptação de serotonina (ISRS), tem 

sido amplamente utilizada no tratamento da depressão. Este antidepressivo 

possui diversos efeitos sobre o sistema cardiovascular podendo alterar a 

função cardíaca e a inibição da função de diversos receptores e canais iônicos 

diretamente envolvidos na regulação do tônus vasomotor. Crestani et al. (2011) 

demonstraram que ratos tratados cronicamente com fluoxetina exibem 

aumento da pressão arterial e redução do componente simpático do 

baroreflexo. Estes resultados sugerem aumento do tônus vasomotor e 

desequilíbrio de fatores responsáveis por sua regulação. A hipótese do trabalho 

é que o tratamento crônico com fluoxetina aumentará a reatividade vascular a 

estímulos contráteis e diminuirá para estímulos relaxantes. Portanto o objetivo 

do presente trabalho foi investigar se o tratamento crônico com fluoxetina 

promove alterações de reatividade no leito mesentérico arterial isolado de ratos 

e em artérias mesentéricas isoladas. Foram utilizados ratos Wistar (230-270 gr) 

divididos em 2 grupos: (I) veículo (água por 21 dias) e (II) fluoxetina crônico 

(fluoxetina 10 mg/kg/dia por 21 dias na água de beber). Protocolos de 

reatividade vascular da artéria mesentérica de resistência e do leito arterial 

mesentérico (LAM), de expressão gênica e proteica de componentes das vias 

de sinalização envolvidos nestas respostas foram realizados. O tratamento 

crônico com fluoxetina promoveu redução da resposta contrátil a fenilefrina. 

Este resultado foi associado a uma menor expressão de tirosina hidroxilase e 

recaptação de noradrenalina nas terminações simpáticas do LAM. A 

sinalização da ERK1/2 também foi diminuída. Em contraste, houve aumento da 

resposta contrátil ao cloreto de potássio, sem alteração da contração a 

estimulação elétrica periarterial. O tratamento com fluoxetina promoveu ainda 

aumento de óxido nítrico (NO), maior fosforilação do resíduo serina1177 da 

eNOS e sensibilidade dos canais para K+ ativados por ATP (KATP). Em 

conclusão, a fluoxetina promove redução da resposta contrátil no LAM devido 

ao aumento de NO e participação de canais para K+. Além disso, a regulação 

negativa da liberação de noradrenalina e da sinalização da ERK1/2 pode 

contribuir para a menor resposta contrátil no músculo liso vascular. O aumento 

da resposta relaxante na artéria mesentérica de resistência pode ser mediado 



 

 

pelo aumento de NO, maior fosforilação da eNOS e ativação de canais para 

KATP .  

 

Palavras-chave: fluoxetina, tratamento crônico, leito mesentérico, artéria 

mesentérica. 



 

 

ABSTRACT 

 

PEREIRA, C.A. Effects of chronic treatment with fluoxetine on the 

reactivity of mesenteric resistance arteries and mesenteric arterial bed 

isolated from rats. 2014. 113 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

Fluoxetine, a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) drug, has been 

widely used in the treatment of depression. This antidepressant has several 

effects on the cardiovascular system and may alter cardiac function and also 

inhibits the function of several receptors and ion channels directly involved in 

the regulation of vasomotor tone. Crestani et al. (2011) reported that rats 

chronically treated with fluoxetine exhibit increased blood pressure and reduced 

sympathetic component of the baroreflex. These results suggest increased 

vasomotor tone and imbalance of factors responsible for its regulation. We 

hypothesize that the chronic treatment with fluoxetine will increase vascular 

reactivity to contractile stimulus and will reduce to relaxant stimulus. Therefore 

the objective of this study was to investigate whether chronic treatment with 

fluoxetine promotes changes on the reactivity of isolated mesenteric arterial bed 

and resistance mesenteric arteries from rats. Wistar rats (230-270 g) were used 

and divided in two groups: (I) vehicle (water for 21 days) and (II) chronic 

fluoxetine (fluoxetine 10 mg/ kg/ day for 21 days in drinking water). Protocols of 

vascular reactivity were performed on resistance mesenteric arteries and 

mesenteric arterial bed (MAB). In addition, gene and protein expression of the 

signaling pathways involved in these responses was evaluated. Chronic 

treatment with fluoxetine decreased contractile response to phenylephrine. This 

result was associated with reduced tyrosine hydroxylase expression as well as 

noradrenaline (NA) reuptake in MAB sympathetic nerve endings. Similarly, ERK 

1/2 signaling was decreased. In contrast, fluoxetine treatment increased 

contractile response to potassium chloride (KCl) without changing the electric 

field stimulation-(EFS)-induced contraction. Fluoxetine treatment also increased 

nitric oxide (NO), the phosphorylation levels of eNOS at serine1177 residue and 

KATP channels sensitivity. In conclusion, fluoxetine promotes reduction of the 

contractile response in MAB due to increase in NO and K+ channels 

contribution. In addition, negative regulation of NA release and ERK 1/2 

signaling may contribute to decrease smooth muscle contractile response. 

Increased resistance mesenteric artery relaxant response may be mediated by 

increased NO, eNOS phosphorylation and KATP channels activation. 

 

Key words: fluoxetine, chronic treatment, mesenteric bed, mesenteric artery 
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kPa    Quilopascal 

LAM    Leito Arterial Mesentérico 

L-NAME   L-arginina metil éster  
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INTRODUÇÃO 

 

A fluoxetina (Prozac®) foi o primeiro fármaco da nova geração de 

antidepressivos a ser aprovado pela Food and Drug Admininstration (FDA) em 

1987. 

É classificada como medicamento inibidor seletivo da recaptação de 

serotonina (ISRS) e é indicada no tratamento da depressão, associada ou não 

com ansiedade, da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) 

e do transtorno disfórico pré-menstrual (TDPM), incluindo tensão pré-menstrual 

(TPM), irritabilidade e disforia (ANVISA, 2006). Como ocorre com outros ISRS, 

a fluoxetina pode produzir uma série de reações adversas; dentre as principais 

a perda de apetite e, consequentemente, a perda de peso (Stark e Hardison, 

1985), o que tem estimulado seu uso para outros fins, como o emagrecimento 

(Levine, Rosenblatt e Bosomworth, 1987).  

Segundo a ANVISA, há indícios de abuso e uso inadequado da 

fluoxetina para outras finalidades. Somente em 2009, segundo o relatório do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), foram 

consumidas 3,5 toneladas de fluoxetina no Brasil. Em 2011, a média nacional 

de consumo foi de 22 mg/per capita (Mota et al., 2012). 

Levantamento realizado por Moraes et al. (2006) em farmácias de 

manipulação em Florianópolis descreve que a fluoxetina representa mais de 

50% da produção e consumo total dos antidepressivos, seguida de sertralina e 

de paroxetina.   

Carlini et al. (2009) relatam que a prescrição deste medicamento tem 

sido associada em sua grande maioria a anfetaminas anoréticas e outras dez 

substâncias ativas utilizadas em fórmulas para o efeito da perda de peso. 

Estudo de Carneiro et al. (2008) relata que entre os pacientes que 

receberam anorexígenos, 91,8% receberam prescrições para uso concomitante 

de outra substância, sendo que a fluoxetina e o clordiazepóxido (um ansiolítico) 

foram os medicamentos mais associados aos anorexígenos. Mota et al. (2012) 

também observaram uma alta correlação entre o uso de fluoxetina e o 

consumo de moderadores de apetite. 
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Dentre os ISRS, a fluoxetina é o fármaco com mais informações 

disponíveis na literatura (Wong et al., 1995).  

Diversos efeitos adversos têm sido associados ao seu uso. Lee et al. 

(2010) observaram que quase 47% dos pacientes tratados com ISRS 

apresentaram disfunção sexual e, dentre estes, o índice foi de 46,2% para os 

tratados com fluoxetina. Secreção inadequada do hormônio anti-diurético 

(ADH) e hiponatremia também foram relatados em pacientes idosos que 

fizeram uso crônico de anti-depressivos, sendo a fluoxetina responsável por 

75% dos casos (Liu et al., 1996). Efeitos colaterais dos ISRS como hipotensão 

ortostática, sedação, arritmia e confusão podem ainda aumentar o risco de 

quedas e fraturas de quadril (Pacher e Ungvari, 2001). A interrupção precoce 

do tratamento com ISRS pode levar a um quadro denominado síndrome de 

descontinuação, caracterizado por sintomas como irritabilidade, insônia, 

distúrbios gastrointestinais, tremores, letargia, entre outros (Haddad, 2001). 

Em relação ao sistema cardiovascular, já foi descrito que pacientes com 

idade superior a 65 anos em uso crônico de ISRS parecem ser mais 

susceptíveis a acidente vascular cerebral (Hung et al., 2012). Além disso, o 

tratamento com ISRS (sertralina, citalopram, paroxetina, e fluoxetina) durante a 

gestação pode aumentar em aproximadamente 10% o risco de hipertensão 

gestacional e pré-eclampsia (Toh et al., 2009). Quando utilizados no final da 

gestação, os ISRS podem aumentar duas vezes o risco de desenvolvimento de 

hipertensão pulmonar persistente no recém-nascido (Kieler et al., 2012).  

A fluoxetina pode interferir na redução da contratilidade e frequência 

cardíacas bem como na condução átrio-ventricular por possuir um efeito 

inotrópico negativo, bloqueando o efluxo de potássio (K+) (Paker et al., 1999) e 

inibindo canais para cálcio (Ca2+) do tipo-L (Pacher and Kecskemeti, 2004). 

Efeitos colaterais arritmogênicos da fluoxetina, como taquicardias 

ventriculares, foram associados à inibição farmacológica do canal para K+ 

HERG [human ether-a-go-go-related gene, gene que codifica uma proteína 

conhecida como Kv11.1, e que funciona como a subunidade alfa dos canais 

para K+ (Pacher and Kecskemeti, 2004), o qual desempenha importante papel 

na repolarização do potencial de ação cardíaco (Thomas et al., 2002). 
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Rajamani et al. (2006), por meio de estudo eletrofisiológico, observaram 

inibição do HERG pela fluoxetina e seu metabólito, a norfluoxetina. 

A inibição do HERG também pode levar a uma condição potencialmente 

fatal conhecida como síndrome do QT longo (SQTL), com a ocorrência de 

episódios de síncope, parada cardíaca e morte súbita (Cubeddu, 2009). Curtis 

et al. (2003) observaram que 13,6% dos pacientes tratados com fluoxetina 

apresentaram episódios de prolongamento QT.  

A variabilidade da frequência cardíaca, um índice para medir a 

modulação autonômica cardíaca, está diminuída em ratos saudáveis e com 

insuficiência cardíaca congestiva tratados cronicamente com fluoxetina (Henze 

et al., 2012), o que pode  comprometer o ritmo cardíaco levando a episódios de 

arritmias e risco de morte súbita. 

A administração aguda intracerebroventricular de fluoxetina em ratos 

promove, por efeitos centrais, aumento do tônus simpático e liberação de 

vasopressina, resultando no aumento de pressão arterial (Lazartigues et al., 

2000). Spasojevic et al. (2012) observaram que o tratamento crônico com 

fluoxetina aumenta a expressão gênica da tirosina hidroxilase e da dopamina β-

hidroxilase, promovendo uma maior síntese de noradrenalina no coração, e na 

medula adrenal (Spasojevic et al., 2010), o que pode aumentar o risco de 

desenvolvimento de doença cardiovascular e de infarto do miocárdio (Tata et 

al., 2005). 

Crestani et al. (2011), investigando os efeitos da administração crônica 

de fluoxetina em ratos (21 dias administração), demonstraram o 

desenvolvimento de aumento significativo de pressão arterial, associada a 

alterações na atividade do barorreflexo, como redução da taquicardia reflexa e 

aumento da bradicardia reflexa. Os autores também observaram que o 

tratamento crônico com fluoxetina induz alterações das respostas 

pressoras/depressoras induzidas pela administração de agentes vasoativos. 

Por exemplo, as alterações de pressão arterial induzidas pela administração 

sistêmica de agonista alfa(1)-adrenérgico – fenilefrina – ou de doador de óxido 

nítrico – nitroprussiato de sódio – estão reduzidas em ratos tratados 

cronicamente com fluoxetina, indicando que fluoxetina induz alterações não 
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somente nos mecanismos que controlam o tônus vascular, mas também na 

própria vasculatura. 

Este fármaco também inibe a função de diversos receptores e canais 

iônicos, como receptores 5-HT2C (Ni & Miledi, 1997), 5-HT3 (Fan, 1994), 

receptores nicotínicos (Maggi et al., 1998), canais para sódio (Na+) e K+ 

dependentes de voltagem (Pancrazio et al., 1998; Perchenet et al., 2001; 

Thomas et al.,2002) e canais para cloreto (Cl-) (Maertens et al., 1999), os quais 

estão diretamente envolvidos na regulação do tônus vasomotor. 

O tônus vasomotor exerce um papel importante na homeostasia do 

sistema cardiovascular, sofrendo grande influência de neurotransmissores 

liberados pelas terminações nervosas (Kawasaki et al., 2011), das células 

endoteliais (Furchgott e Vanhoutte, 1989), de hormônios circulantes (Nasjletti e 

Malik, 1982), de metabólitos gerados localmente (Mcintyre, Bohr e Dominiczak, 

1999), bem como de fatores liberados por células sanguíneas e células do 

sistema imune (Aldhahi e Hamdy, 2003). 

Três principais tipos de inervação são descritos na artéria mesentérica: 

nervos adrenérgicos, nervos nitrérgicos e nervos que contém CGRP (calcitonin 

gene-related peptide; peptídeo relacionado ao gene da calcitonina). Nas 

inervações adrenérgicas a liberação de noradrenalina (NA) é mediada por 

exocitose em um processo dependente de Ca2+. Por estas terminações são 

ainda liberados co-neurotransmissores como o NPY (neuropeptídeo Y) e ATP 

(trifosfato de adenosina) (Donoso, Steiner e Huidobro-Toro, 1997). 

As inervações nitrérgicas são moduladas por corticóides (Aras-Lopez et 

al., 2009), prostaciclina (Ferrer, Salaices e Balfagon, 2004), entre outros 

fatores, e o processo de formação de óxido nítrico (NO) é dependente da 

interação cálcio-calmodulina. O NO é formado a partir do metabolismo da L-

arginina, através da catalisação pela enzima óxido nítrico sintase (NOS) em NO 

e L-citrulina. Existem três isoformas de NOS, sendo duas constitutivas e uma 

induzível (Moncada e Higgs, 2006). Elas são classificadas em NOS-1 ou óxido 

nítrico sintase neuronal; NOS-2 ou óxido nítrico sintase induzível; e NOS-3 ou 

óxido nítrico sintase endotelial.  
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O CGRP, assim como a maioria dos neurotransmissores, também é 

liberado por exocitose e, uma vez liberado, tem ação via receptores próprios. 

Sua liberação sofre modulação por fatores hormonais (Balfagon et al., 2004), 

endoteliais (Ralevic, 2002) e neuronais (Brain e Grant, 2004), mas também tem 

sido descrita regulação própria por feedback negativo estimulando receptores 

pré-sinápticos CGRP (Nuki et al., 1994). 

As células endoteliais, em resposta a estímulos mecânicos ou 

mediadores neuro-humorais, também liberam fatores que controlam o tônus 

vasomotor e que podem ser tanto vasodilatadores (Moncada, Radomski e 

Palmer, 1988) como vasoconstritores (Furchgott e Vanhoutte, 1989). Em 

condições fisiológicas existe um equilíbrio da liberação destes fatores.  

Dentre os principais fatores relaxantes que são liberados pelo endotélio 

ou EDRFs - do inglês, Endothelial-Derived Relaxing Factor – estão o NO, a 

prostaciclina e o EDHF (Endothelium-Derived Hyperpolarizing Factor ou Fator 

Hiperpolarizante Derivado do Endotélio). Dentre os principais fatores contráteis 

estão a prostaglandina H2 (PGH2), tromboxana A2, angiotensina II (Ang II), 

endotelina-1 (ET-1) e ânion superóxido e outras espécies reativas de oxigênio 

(ERO) (Feletou e Vanhoutte, 1999). 

Após sua produção, o NO difunde-se pela parede do endotélio chegando 

às células do músculo liso vascular estimulando a enzima guanilato ciclase 

solúvel (GCs). Esta enzima aumenta os níveis intracelulares de monofosfato 

cíclico de guanosina (GMPc) que ativam quinases dependentes de GMPc 

(PKG), as quais promovem relaxamento pela redução do Ca2+ intracelular ou 

pela hiperpolarização da célula muscular via ativação de canais para K+ 

(Vanhoutte, 1989).    

Dentre os mecanismos que estimulam a produção de NO estão os 

estímulos mecânicos, como fluxo e tensão de cisalhamento (shear stress), e a 

ativação de receptores para agentes vasodilatadores como a acetilcolina (ACh) 

e a bradicinina que promovem aumento do Ca2+ intracelular nas células 

endoteliais. 
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Além do NO, outro fator importante para o relaxamento da musculatura 

lisa principalmente em vasos de resistência é o EDHF (Cohen e Vanhoutte, 

1995), que promove ativação de canais para K+ causando hiperpolarização das 

células musculares e inibição de canais para Ca2+ dependentes de voltagem 

(Hecker, 2000).  

A prostaciclina também promove relaxamento vascular através da 

ativação de receptores presentes nas células do músculo liso aumentando os 

níveis de monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) e GMPc (Hecker, 2000). 

Entretanto, sua contribuição para a vasodilatação mediada pelo endotélio é 

relativamente pequena.  

A prostaciclina é formada a partir do ácido araquidônico (AA), 

encontrado principalmente em fosfolipídios de membrana e liberado devido a 

estímulos químicos e/ou mecânicos, o qual sofre ação de enzimas como 

fosfolipase A2 e ciclooxigenases (COX) (Moncada et al., 1976). PGH2 e 

tromboxana A2, prostanóides vasoconstritores, também são produtos do AA. 

Seus efeitos contráteis são minimizados pela liberação de NO, EDHF e 

prostaciclina (Moncada e Vane, 1978).  

Ribback et al. (2012) demonstraram que, in vitro, a fluoxetina apresenta 

propriedades vasorelaxantes que são parcialmente endotélio-dependentes e 

que envolvem ativação da via NO-GMPc ou de canais para K+, podendo 

diminuir a resposta a agonistas adrenérgicos e levar a episódios de hipotensão 

prolongada. Pode ainda levar à diminuição da resistência vascular devido ao 

bloqueio da entrada de Ca2+ extracelular e/ou sua sinalização, promovendo a 

dilatação de artérias isoladas de músculo liso esquelético (Pacher et al., 1999) 

e de pequenas artérias cerebrais (Ungvari et al., 1999), por exemplo.  

Embora estes dados indiquem efeitos cardiovasculares não desejáveis 

associados ao tratamento com fluoxetina, as ações desta droga no sistema 

cardiovascular ainda não são completamente compreendidas. Enquanto há 

diversos estudos demonstrando os efeitos agudos da fluoxetina na vasculatura, 

os estudos acerca dos efeitos crônicos desta droga ainda são escassos. 
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Em função de seu mecanismo de ação, a fluoxetina aumenta a 

disponibilidade de serotonina (5-HT) na fenda sináptica. Portanto, os efeitos da 

fluoxetina no sistema cardiovascular podem estar diretamente relacionados às 

ações desencadeadas pelo aumento de 5-HT.  

A serotonina, também conhecida como 5-hidroxitriptamina (5-HT), foi 

isolada e caracterizada em 1948 por Maurice Rapport e Irvine Page (Rapport et 

al., 1948a–c). Em 1937, o cientista italiano Vittorio Erspamer extraiu uma 

substância que promovia contração de células do músculo liso ou células 

enterocromafins do trato gastrointestinal denominando-a de enteramina 

(Erspamer & Asero, 1952). Em 1952, eles demonstraram que a enteramina e a 

serotonina eram a mesma substância (Reid & Rand, 1952). Seu nome deu-se 

pela junção das palavras serum, originada do Latim e tonic, originada do Grego 

devido a seu papel vasoconstritor então conhecido.  

É uma amina biogênica similar a adrenalina, dopamina e histamina. Sua 

via de produção ocorre primeiramente pela hidroxilação do aminoácido 

essencial triptofano que é convertido em 5-hidroxitriptofano (5-HTP) pela 

enzima triptofano hidroxilase. A seguir, 5-HTP é descarboxilado pela triptofano 

descarboxilase sendo convertido em 5-HT. A triptofano hidroxilase é 

considerada enzima limitante desta via (Clark et al., 1954). 

No sistema nervoso central (SNC), a 5-HT é sintetizada e armazenada 

nos neurônios pré-sinápticos (neurônios serotoninérgicos, glândula pineal, e 

neurônios catecolaminérgicos). Situa-se em nove grupos de corpos celulares 

isolados na ponte e mesencéfalo (Dahlstrom & Fuxe, 1964). Os núcleos da 

Rafe projetam fibras serotoninérgicas ascendentes para o cérebro anterior e 

fibras descendentes que se estendem para a medula espinhal (Dahlstrom & 

Fuxe, 1964). No SNC, o sistema serotonérgico que envia projeções para o 

núcleo rostral participa da regulação da temperatura, do apetite, dos ciclos de 

sono, êmese e do comportamento sexual. Projeções para os núcleos caudal 

participam do controle da nocicepção e do tônus motor. 

Fora do SNC, a 5-HT é sintetizada principalmente em células 

enterocromafins e, em menor quantidade, nas plaquetas. As plaquetas 

possuem pouca habilidade em sintetizar 5-HT, entretanto são o maior sítio de 

armazenamento desta amina. Estudos mais recentes indicam a existência de 
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um sistema serotonérgico (secreção, captação e metabolismo) também em 

vasos sanguíneos, no coração, nos rins e na glândula adrenal (Ni et al., 2008), 

tecidos estes que interferem na regulação da pressão arterial (Linder et al., 

2009).   

A concentração de 5-HT depende da taxa de síntese e metabolização, 

que é realizada principalmente pela monoaminaoxidase (MAO). Esta enzima 

apresenta duas isoformas, a MAO-A e a MAO-B (McIssac & Page, 1959), 

sendo a 5-HT principalmente metabolizada pela MAO-A (Sandler et al., 1981) 

que promove sua conversão em ácido 5-hidroxi-indolacético (5-HIAA). 

Glicuronidação e sulfatação também fazem parte do metabolismo da 5-HT no 

fígado, pulmão, rins e cérebro (Tyce, 1990). Há ainda um mecanismo 

alternativo de metabolização da 5-HT sendo convertida em melatonina na 

glândula pineal. 

Dois mecanismos controlam a atividade da 5-HT na fenda sináptica: a 

ligação da 5-HT a auto-receptores, promovendo regulação negativa de sua 

liberação (Cerrito & Raiteri, 1979); e um transportador altamente seletivo na 

membrana pré-sináptica, a SERT (serotonin transporter; transportador de 5-

HT), que faz a remoção da 5-HT da fenda sináptica para o interior do neurônio 

pré-sináptico e vesículas.  

O mecanismo básico de funcionamento da SERT é o transporte de Na+, 

Cl- e 5-HT em troca de K+ (Ni e Watts, 2006). Este transportador determina a 

intensidade e a duração da sinalização sobre o receptor serotonérgico pós-

sináptico. Há outros possíveis mecanismos de captação da 5-HT ainda poucos 

conhecidos (Watts e Davis, 2011). 

Atualmente, os receptores de 5-HT são classificados em sete tipos 

principais (5-HT1 – 7) que estão acoplados a proteína G, com exceção ao 

receptor 5-HT3 e seus subtipos que são canais iônicos. 

O receptor 5-HT1A é encontrado principalmente no sistema nervoso 

central e sua ativação promove redução da pressão arterial. O receptor 5-HT1B 

está localizado no músculo liso promovendo contração, no terminal pré-

sináptico simpático promovendo inibição da liberação de noradrenalina, em 

gânglios simpáticos inibindo a transmissão nervosa e no sistema nervoso 
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central reduzindo a pressão arterial. Os receptores 5-HT1D e 5-HT1F se 

localizam no músculo liso e promovem contração. O receptor 5-HT2A está 

localizado nas plaquetas promovendo agregação e liberação de 5-HT, no 

músculo liso promovendo vasoconstrição, na glândula adrenal promovendo 

liberação de adrenalina, no coração promovendo taquicardia e contração, e 

também presente no sistema nervoso central. O receptor 5-HT2B está localizado 

no endotélio promovendo relaxamento, no músculo liso promovendo contração 

e nas válvulas cardíacas promovendo proliferação. O receptor 5-HT3 está 

localizado no nervo vago promovendo bradicardia e também nos gânglios. O 

receptor 5-HT4 localiza-se nos cardiomiócitos e promove contração. E o 

receptor 5-HT7(a-d) localiza-se no músculo liso promovendo relaxamento e nos 

cardiomiócitos promovendo contração (Watts et al., 2012). 

É evidente que a ativação de receptores serotonérgicos tem tanto efeitos 

que levam à diminuição da pressão arterial (diminuição do débito cardíaco, 

vasodilatação e diminuição da neurotransmissão simpática) (Nebigil e 

Maroteaux, 2001), como efeitos que levam ao aumento da pressão arterial 

(ativação cardíaca ou aumento da frequência cardíaca e força de contração, 

vasoconstrição e aumento da atividade simpática) (Saxena e Villalón, 1991). 

Receptores 5-HT1 e 5-HT2 contribuem para a regulação da pressão 

arterial através da modulação do tônus vasomotor via alteração do fluxo 

simpático por neurônios serotoninérgicos centrais (Skop & Brown, 1996). Este 

efeito pode ainda ser observado através de ação em outros receptores 

serotonérgicos e em vasos (artérias e veias) de diferentes calibres (Watts et al., 

2012).  

A 5-HT promove dois efeitos distintos sobre o tônus vascular e a pressão 

arterial. In vivo a 5-HT promove diminuição da pressão arterial, enquanto in 

vitro promove vasoconstrição que parece ser principalmente mediada pelo 

receptor 5-HT2A, embora a participação de receptores 5-HT1B/1D tenha sido 

sugerida (Gilmore e Michael, 2011). 

David et al. (2012; 2013) demonstraram que a infusão crônica de 5-HT 

em ratos saudáveis e ratos hipertensos DOCA-salt (Deoxycorticosterone 

acetate e sodium chloride), durante 7 ou 30 dias, resulta em queda sustentada 
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da pressão arterial devido a uma possível redução da resistência periférica 

total. 

No coração, a 5-HT também parece exercer um papel importante. 

Culturas de células de cardiomiócitos foram capazes de sintetizar 5-HT (Nebigil 

et al., 2003) e SERT (Sari e Zhou, 2003). Camundongos nocautes para a 

triptofano hidroxilase (TPH) apresentam atividade cardíaca anormal (Côté et 

al., 2003). 

Na hipertensão arterial tem sido observada uma hiperresponsividade dos 

vasos sanguíneos à 5-HT, com aumento da eficácia e potência desta amina e 

diminuição do limiar para causar vasoconstrição (Brenner et al., 2007). Além da 

hipertensão arterial, a regulação positiva de receptores 5-HT2B também pode 

ocasionar esta hiperresponsividade e ainda hipertrofia cardíaca (Watts et al., 

1995).  

Patrick Davis et al. (2011) demonstraram que, em camundongos 

nocautes para SERT, há redução da magnitude da queda de pressão arterial 

induzida pela 5-HT e uma resposta vasoconstritora potencializada, 

demonstrando a participação deste transportador na diminuição da pressão 

arterial. 

Os efeitos da 5-HT na diminuição ou aumento da pressão arterial são 

complexos, dependentes da espécie e necessitam de mais estudos para 

melhor entendimento.  
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HIPÓTESE 

 

A hipótese do trabalho é que o tratamento crônico com fluoxetina 

aumentará a reatividade vascular para estímulos contráteis e diminuirá a 

reatividade vascular a estímulos relaxantes. 
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OBJETIVO 

 

O objetivo do presente trabalho é investigar se o tratamento crônico com 

fluoxetina promove alterações de reatividade na artéria mesentérica de 

resistência e no leito mesentérico arterial isolado de ratos. 

  

Objetivos Específicos 

 

Investigar se o tratamento crônico com fluoxetina promove: 

 

o alterações na reatividade do leito arterial mesentérico (LAM) para drogas 

vasoconstritoras  

o alterações na reatividade da artéria mesentérica de resistência para drogas  

vasodilatadoras dependentes ou não de endotélio. 

o alterações nas respostas desencadeadas pela estimulação de terminações 

nervosas simpáticas, através da estimulação elétrica periarterial do LAM 

o mudanças na expressão gênica e proteica de componentes das vias de 

sinalização recrutadas pelos agentes vasoativos acima mencionados  
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MATERIAL E MÉTODOS 

Animais 

 Os procedimentos experimentais foram realizados segundo protocolo nº 

013/2013 aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da 

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

estão de acordo com as normas da Sociedade Brasileira de Ciência em 

Animais de Laboratório (SBCAL). 

Ratos Wistar, pesando inicialmente 230-250 gramas, foram utilizados 

nos protocolos experimentais. Os animais foram alojados em caixas de plástico 

em uma sala com temperatura controlada a 25ºC no Biotério do Departamento 

de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo. Eles foram mantidos sob ciclo claro-escuro, 12:12 horas (luzes 

acesas, entre 6:00 e 18:00 h) e tinham acesso à água e comida ad libitum. 

Tratamento com fluoxetina 

A fluoxetina na dose de 10 mg/Kg/dia (Alper, 1992; Lino-De-Oliveira et 

al., 2001) foi administrada na água de beber e trocada diariamente. As garrafas 

foram isoladas da luz para evitar degradação/oxidação da droga. Os animais 

foram divididos aleatoriamente em dois grupos: (I) veículo crônico, água por 21 

dias, (II) fluoxetina crônico, fluoxetina 10 mg/kg/dia por 21 dias.  

Determinação da Pressão Arterial e Frequência Cardíaca 

Os animais (n = 20) foram anestesiados com cetamina (50 mg/kg)/ 

xilazina (10 mg/kg) via i.p. Um  cateter de polietileno (PE-10, 0,61 mm diâmetro 

externo, 0,28 mm diâmetro interno, Clay-Adams) foi introduzido na artéria 

femoral direita para medida direta da pressão arterial. Os cateteres foram 

conduzidos subcutaneamente pelo dorso do animal, exteriorizados na região 
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cervical posterior, preenchidos com solução salina e, por fim, as incisões foram 

suturadas. Após 24 horas de recuperação pós-operatória, com os animais 

conscientes e permitida mobilidade espontânea, o cateter arterial foi conectado 

a um transdutor de pressão (Deltran® Disposable Pressure Transducer, 6069, 

Utah Medical) acoplado a um amplificador e conectado a um computador 

equipado com placa conversora analógico-digital. Após 15-20 minutos de 

estabilização dos parâmetros hemodinâmicos, os valores de pressão arterial 

(PA) e frequência cardíaca (FC) foram registrados durante 30 minutos. 

 

Reatividade vascular do Leito Arterial Mesentérico Isolado (LAM) 

Preparação de leito arterial mesentérico isolado 

O animal foi anestesiado com cetamina (50 mg/kg) associada a xilazina 

(10 mg/kg), i.p., submetido à laparotomia mediana e, em seguida, exposta a 

arcada mesentérica. Os ramos pancreático-duodenal, íleo-cólico e cólico-direito 

da artéria mesentérica superior foram ligados (Mcgregor, 1965). O intestino 

delgado foi ligado e seccionado à altura do jejuno proximal e do íleo distal. A 

artéria mesentérica superior foi isolada e canulada com tubo PE-50 (3,5 cm) 

contendo solução de Krebs heparinizada. Em seguida, o animal foi sacrificado 

por rompimento do diafragma e, então, o intestino delgado foi separado do leito 

vascular, cortando-se rente a borda intestinal, sendo a preparação lavada 

cuidadosamente com 10 mL de solução de Krebs. Em seguida, o leito arterial 

mesentérico, já isolado, foi colocado numa cuba aquecida (volume de 10 mL) e 

conectado a um sistema de perfusão, com solução de Krebs [em mM (NaCl 

120; KCl 4,7; KH2PO4 1,17; MgCl2 1,43; NaHCO3 25; Glicose 11; EDTA 0,03; 

CaCl2 3,0)] a fluxo constante de 4 mL/min, a temperatura de 37ºC e aeração 

com mistura gasosa carbogênica (95% O2 e 5% CO2). O sistema de perfusão 

foi conectado a um transdutor de pressão (Deltran® Disposable Pressure 

Transducer, 6069, Utah Medical) e a um sistema de aquisição de dados 

(AECAD 04F), para o registro contínuo da pressão de perfusão mesentérica. 
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Após um período de estabilização da preparação de 30 minutos foram iniciadas 

as etapas para determinação das curvas dose-resposta. 

Avaliação da Resposta vasoconstritora à Fenilefrina  

Após o período de estabilização de 30 minutos as preparações foram 

perfundidas com doses crescentes de fenilefrina (Fe, 300 pmol, 1, 3, 10, 30, 

100, 300 nmol, 1, 3 e 10 μmol) gerando uma curva dose-resposta, com 

intervalos de 5 minutos, após o retorno da pressão de perfusão basal, entre 

cada dose. 

Efeito do bloqueio da síntese de óxido nítrico sobre a resposta contrátil à 

Fenilefrina 

Para avaliar o papel do NO na modulação da resposta contrátil a Fe no 

leito arterial mesentérico isolado, as preparações foram perfundidas com nitro 

L-arginina metil éster (L-NAME) (100 µM) (Xavier et al., 2004), um inibidor não 

seletivo da síntese de NO, por 30 minutos após o período de estabilização. A 

preparação foi então perfundida com doses crescentes de Fe (300 pmol, 1, 3, 

10, 30, 100, 300 ηmol, 1, 3 e 10 μmol) gerando uma curva dose-resposta com 

intervalos de 5 minutos, após o retorno da pressão de perfusão basal, entre 

cada dose. 

Efeito do bloqueio inespecífico dos canais para K+ sobre a resposta 

contrátil à Fenilefrina 

Para avaliar o papel dos canais para K+ na modulação da resposta 

contrátil a Fe no leito arterial mesentérico isolado as preparações foram 

perfundidas com tetraetilamônio (TEA) (2 mM) (Xavier et al., 2004), bloqueador 

inespecífico dos canais para K+, por 30 minutos após o período de 

estabilização. A preparação foi então perfundida com doses crescentes de Fe 

(300 pmol, 1, 3, 10, 30, 100, 300 ηmol, 1, 3 e 10 μmol) gerando uma curva 
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dose-resposta com intervalos de 5 minutos após o retorno da pressão de 

perfusão basal entre cada dose. 

Efeito do bloqueio da ciclooxigenase sobre a resposta contrátil à 

Fenilefrina 

Para avaliar o papel dos produtos da COX na modulação da resposta 

contrátil a Fe no leito arterial mesentérico isolado as preparações foram 

perfundidas com indometacina (10 µM) (Xavier et al., 2004), um inibidor não 

seletivo da COX, por 30 minutos após o período de estabilização. A preparação 

foi então perfundida com doses crescentes de Fe (300 pmol, 1, 3, 10, 30, 100, 

300 ηmol, 1, 3 e 10 μmol) gerando uma curva dose-resposta com intervalos de 

5 minutos após o retorno da pressão de perfusão basal entre cada dose. 

Avaliação da Resposta vasoconstritora ao Cloreto de Potássio 

Após o período de estabilização de 30 minutos as preparações foram 

perfundidas com concentrações crescentes de KCl (30, 45 e 60 mM) gerando 

uma curva concentração-resposta cumulativa com intervalos de 5 minutos 

entre cada concentração para estabilização da resposta contrátil. 

Efeito do bloqueio alfa1-adrenérgico sobre a resposta contrátil ao Cloreto 

de Potássio 

Para avaliar a contribuição da ativação de receptores alfa1-adrenérgicos 

na resposta contrátil ao KCl no leito arterial mesentérico isolado, as 

preparações foram perfundidas com prazosina (10 nM) (Anwar et al., 2012), um 

antagonista alfa1-adrenérgico, por 30 minutos após o período de estabilização. 

A preparação foi então perfundida com concentrações crescentes de KCl (30, 

45 e 60 mM) gerando uma curva concentração-resposta cumulativa com 

intervalos de 5 minutos entre cada concentração para estabilização da resposta 

contrátil. 
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Estimulação Elétrica dos Nervos Periarteriais da Artéria Mesentérica 

(EEP) 

Um eletrodo bipolar de fios de aço foi colocado ao redor da artéria 

mesentérica, estimulando a parede do vaso e os nervos periarteriais. Este 

eletrodo foi conectado a um estimulador corrente (AVS Avs-100C4-USB), 

liberando pulsos retangulares de 5 ms de duração, 34 V de amplitude, e cada 

trem de estímulo teve duração de 20 segundos (Faria e Salgado, 1992). As 

frequências dos estímulos (em Hz) variaram de 7 a 30 Hz para obtenção da 

curva frequência-resposta vasoconstritora (7, 10, 12, 15, 20, 25 e 30 Hz) (Faria 

e Salgado, 1992). Os intervalos para cada trem de estímulos foram de 3 

minutos. 

Efeito do bloqueio da recaptação de noradrenalina sobre a resposta 

contrátil à Estimulação Elétrica Periarterial 

Para avaliar o papel da recaptação noradrenérgica sobre a modulação 

da resposta contrátil a EEP no leito arterial mesentérico isolado, as 

preparações foram perfundidas com desipramina (10 nM) (Su e Kubo, 1984), 

um bloqueador da recaptação de noradrenalina, por 30 minutos após o período 

de estabilização. A preparação recebeu então estímulos elétricos para 

obtenção da curva frequência-resposta vasoconstritora (7, 10, 12, 15, 20, 25 e 

30 Hz) (Faria e Salgado, 1992). Os intervalos para cada trem de estímulos 

foram de 3 minutos. 

Reatividade vascular da Artéria Mesentérica Isolada 

Preparação da Artéria Mesentérica Isolada 

Para estudar a reatividade vascular em artérias mesentéricas de 

resistência, foi utilizado o método descrito por MULVANY & HALPERN (1977). 

Os animais foram sacrificados em câmara de CO2. O leito mesentérico foi 

removido, segmentos arteriais de artérias mesentéricas de terceiro ramo 
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medindo aproximadamente 2 mm de longitude foram montados em um 

miógrafo para pequenos vasos (Danish Myo Tech, modelo 620M, A/S, Aarhus, 

Dinamarca) onde foram introduzidos dois fios de tungstênio (25 µm de 

diâmetro) através do lúmem dos segmentos de artéria mesentérica. Um dos 

fios estava acoplado a um transdutor de tensão e o outro a um micrômetro que 

permitia o estiramento da artéria. Este miógrafo estava conectado a um 

sistema de aquisição de dados (Danish Myo Tech Powerlab 8-30/P) e este a 

um computador. Uma vez montadas, as artérias foram mantidas em solução 

Krebs Henseleit [em mM: (NaCl 130; KCl 4,7; KH2PO4 1,18; MgSO4 1,17; 

NaHCO3 14,9; Glicose 5,5; EDTA 0,03; CaCl2 1,6)], a uma temperatura 

constante de 37ºC e gaseificada com mistura carbogênica (95% O2 e 5% CO2), 

pH 7,4. As preparações de artéria mesentérica foram normalizadas até 

atingirem uma tensão de 13,3 kPa e permaneceram em repouso durante 30 

minutos para estabilização. Em seguida, as artérias foram contraídas com 

solução Krebs contendo alta concentração de Potássio (K+ 120 mM) para 

avaliar a capacidade contrátil dos segmentos. Após o retorno das artérias a sua 

tensão basal, determinou-se a presença de endotélio funcional através da 

capacidade da acetilcolina (10-5 M) produzir relaxamento em artérias 

previamente contraídas com fenilefrina (10-6 M). Para a remoção do endotélio 

foi utilizado um fio de cabelo humano e realizada fricção mecânica a parede 

endotelial. Foram considerados segmentos com endotélio funcional aqueles 

que apresentaram relaxamento maior que 80% em resposta a acetilcolina. 

Após novo período de estabilização, foram iniciadas as curvas concentração-

resposta. 

Avaliação da Resposta vasoconstritora à Fenilefrina 

Após a realização do teste de viabilidade da preparação e funcionalidade 

do endotélio, as preparações foram estimuladas com concentrações crescentes 

de Fe (10-10 a 3x10-5 M) gerando uma curva concentração-resposta cumulativa. 
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Avaliação da Resposta vasoconstritora à Fenilefrina na ausência do 

endotélio 

Após a realização do teste de viabilidade da preparação e funcionalidade 

do endotélio (ausência), as preparações foram estimuladas com concentrações 

crescentes de Fe (10-10 a 3x10-5 M) gerando uma curva concentração-resposta 

cumulativa. 

Avaliação da Resposta vasodilatadora à Acetilcolina 

Após a realização do teste de viabilidade da preparação e funcionalidade 

do endotélio, as preparações foram estimuladas com Fe (10-6 a 3x10-6 M) para 

produzir pré-contração (ou aumento da tensão basal). Após 15 minutos do 

início da pré-contração, a artéria mesentérica foi estimulada com 

concentrações crescentes de ACh (10-10 a 3x10-5 M) gerando uma curva 

concentração-resposta cumulativa. 

Avaliação da Resposta vasodilatadora ao Nitroprussiato de Sódio 

Após a realização do teste de viabilidade da preparação e funcionalidade 

do endotélio (ausência), as preparações foram estimuladas com Fe (10-6 a 

3x10-6 M) para produzir pré-contração (ou aumento da tensão basal). Após 15 

minutos do início da pré-contração, a artéria mesentérica foi estimulada com 

concentrações crescentes de NPS (10-12 a 10-5 M) gerando uma curva 

concentração-resposta cumulativa. 

Avaliação da Resposta vasodilatadora ao estimulador da guanilato ciclase 

solúvel  

Após a realização do teste de viabilidade da preparação e funcionalidade 

do endotélio as preparações foram estimuladas com Fe (10-6 a 3x10-6 M) para 

produzir pré-contração (medida como aumento da tensão basal). Após 15 

minutos do início da pré-contração, a artéria mesentérica foi estimulada com 
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concentrações crescentes de BAY 41-2272 (10-10 a 10-6 M) gerando uma curva 

concentração-resposta cumulativa. 

Avaliação da Resposta vasodilatadora ao 8-bromo GMPc 

Após a realização do teste de viabilidade da preparação e funcionalidade 

do endotélio as preparações foram estimuladas com Fe (10-6 a 3x10-6 M) para 

produzir pré-contração (ou aumento da tensão basal). Após 15 minutos do 

início da pré-contração, a artéria mesentérica foi estimulada com 

concentrações crescentes de 8-bromo GMPc (10-10 a 10-4 M) gerando uma 

curva concentração-resposta cumulativa. 

Avaliação da Resposta vasodilatadora ao agonista para canal de potássio 

ativado por ATP 

Após a realização do teste de viabilidade da preparação e funcionalidade 

do endotélio, as preparações foram estimuladas com Fe (10-6 a 3x10-6 M) para 

produzir pré-contração (ou aumento da tensão basal). Após 15 minutos do 

início da pré-contração, a artéria mesentérica foi estimulada com 

concentrações crescentes de pinacidil (10-10 a 10-4 M) gerando uma curva 

concentração-resposta cumulativa. 

 

Miógrafo de Pressão 

Para realização da técnica que permite análise de reatividade vascular 

em artérias pressurizadas, foram utilizadas artérias mesentéricas de terceiro 

ramo, segmentos de aproximadamente 2 mm, montadas num miógrafo de 

pressão (Danishy Mio Tech, Modelo 110P e 111P, A/S, Aarshus, Dinamarca). 

As extremidades das artérias foram canuladas com micropipetas de vidro e 

fixadas com um fio de sutura de nylon. Em seguida, o comprimento da artéria 

foi ajustado aumentando a pressão intraluminar até aproximadamente 140 
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mmHg, até que as paredes estivessem paralelas e sem estiramento. Com este 

procedimento foi possível verificar se a artéria estava adequadamente 

pressurizada. A pressão foi ajustada a 70 mmHg e as artérias permaneceram 

por um período de estabilização de 60 minutos em solução Krebs Henseleit 

[em mM: (NaCl 130; KCl 4,7; KH2PO4 1,18; MgSO4 1,17; NaHCO3 14,9; Glicose 

5,5; EDTA 0,03; CaCl2 1,6)],  gaseificada com mistura carbogênica (95% O2 e 

5% CO2) e mantida a temperatura 37º C. Após o período de estabilização, a 

pressão intraluminal foi reduzida para 3 mmHg e uma curva de pressão-

diâmetro entre 3 e 140 mmHg foi obtida através de aumentos na pressão 

intraluminar de 10-20 mmHg em intervalos de 3 minutos. Para cada valor de 

pressão intraluminar, ao final dos 3 minutos, foram medidos o diâmetro interno 

(Di) e externo (De) do vaso. Ao final do protocolo experimental, a pressão 

intraluminal foi reduzida para 3 mmHg e as artérias receberam uma solução 

Krebs sem Cálcio (Krebs 0 Ca2+ ) [em mM: (NaCl 130; KCl 4,7; KH2PO4 1,18; 

MgSO4 1,17; NaHCO3 14,9; Glicose 5,5; EDTA 0,03; EGTA 10)] na qual foram 

mantidas por um período de estabilização de 40 minutos (nestes 40 minutos 

foram feitas 4 lavagens com a solução 0 Ca2+). A solução Krebs 0 Ca2+, 

utilizada para determinar as propriedades passivas do vaso, foi preparada 

omitindo o CaCl2 e adicionando EGTA 10 mM. Novamente foi realizada a curva 

de pressão-diâmetro com os mesmos parâmetros descritos acima. 

Cálculos das propriedades mecânicas e estruturais 

As medidas de diâmetro interno e externo (Di e De) em condições 

passivas (solução Krebs sem Cálcio, 0 Ca2+) foram utilizadas para o cálculo 

dos seguintes parâmetros estruturais e mecânicos arteriais: 

1. Espessura da parede (EP) 

   
(            )
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2. Área de Secção Transversal (AST) 

     
 

 
  (     

        
 
)  

3. Relação Parede/Lúmen (P/L) 

     
(           )

(        )
 

4. Strain (ε). Representa a variação nas dimensões de um corpo (deformação, 

ε) em consequência de uma dada tensão aplicada. 

   
(           )

(     )
 

Onde: D00Ca é o diâmetro a 3 mmHg e Di0Ca é o diâmetro interno 

observado para um dado valor de pressão intraluminar sob condições de 

completo relaxamento. O valor de D00CA foi medido a 3 mmHg porque é difícil 

determinar o diâmetro interno a valores inferiores de pressão intraluminar. 

5. Stress de parede (σ) – Tensão (medida por unidade de área) produzida na 

parede arterial frente a alterações da pressão intraluminar, do diâmetro 

interno e da espessura da parede. 

   
(         )

(   )
 

Onde: P é a pressão intraluminar (1 mmHg = 133,4 N / m2) e EP é a 

espessura da parede arterial para cada valor de pressão intraluminar em 

solução de Krebs 0 Ca2+.  

A rigidez arterial independente da geometria é determinada pelo módulo 

elástico de Young o qual pode ser expresso pela relação entre tensão e 
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deformação (E = Stress/ Strain). No caso de vasos sanguíneos, esta relação 

stress-strain exibe um comportamento curvilíneo. Assim torna-se mais 

apropriado o cálculo da relação tangencial ou módulo elástico incremental (Einc) 

o qual pode ser determinado pela inclinação (β) da curva stress-strain (Dobrin, 

1978). 

      
  

  
 

 O Einc foi calculado plotando os dados obtidos de stress e de strain para 

cada experimento utilizando a equação exponencial abaixo (SigmaPlot, SPSS 

Inc): 

          
   

Onde: σorig representa o stress de parede para o valor inicial de diâmetro 

(diâmetro a 3 mmHg). De acordo com a derivação das equações acima é 

possível obter-se que Einc = βσ. Para um dado valor de σ, Einc é diretamente 

proporcional a β. Um aumento de β implica um aumento de Einc, o qual 

representa um aumento da rigidez. 

Western blotting  

Extrato total  

O leito mesentérico, livre de tecido adiposo, foi imediatamente congelado 

em nitrogênio líquido, pulverizado e homogeneizado em tampão de lise gelado 

[Triton-X-100 1%, Tris 100mM (pH 7,4), pirofosfato de sódio 100 mM, fluoreto 

de sódio 100 mM, ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) 10 mM, ortovanadato 

de sódio 10 mM, fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) 2 mM e aprotinina 0,01 

mg/ml]. Os extratos teciduais foram centrifugados a 13000 rpm a 4°C por 20 

minutos para a remoção do material insolúvel. Após a centrifugação, o 
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conteúdo proteico total foi quantificado, utilizando o método de Bradford 

(BioRad) (Bradford, 1976). 

Após a determinação da concentração de proteínas pelo método de 

Bradford (descrito abaixo), as mesmas (40-100 µg) foram separadas por 

eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) e transferidas para 

membranas de nitrocelulose. Para comprovar a eficiência da transferência, os 

géis foram corados com azul de Coomassie e as membranas com vermelho de 

Ponceau 2%. Os sítios inespecíficos de ligação do anticorpo primário à 

membrana foram bloqueados pela incubação da membrana com solução BSA 

a 5% ou de acordo com as especificações do fabricante. A visualização das 

bandas foi obtida após reação com ECL (Amersham ECL Prime Western 

Blotting Detection Reagent) e a captura da imagem realizada em 

fotodocumentador ImageQuant 350 (GE Healthcare, Piscata Way, NJ, EUA). 

As imagens foram quantificadas pelo programa Image J®. Os anticorpos 

utilizados constam na tabela a seguir. 
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Tabela 1. Anticorpos utilizados 

Anticorpo Diluição Marca/catálogo Gel 

Anti- RhoA 1:500 
Abcam 

Ab68826 
16% 

Phospho- eNOS antibody 1:100 
Cell Signaling 

#9571 
8% 

e-NOS antibody 1:500 
Cell Signaling 

#9572 
8% 

nNOS antibody 1:300 
Cell Signaling 

#4234 
8% 

Anti-guanylyl cyclase alpha-1 1-1000 
Abcam 

Ab50358 
8% 

Anti-guanylate cyclase β 

antibody 
1-2000 

Sigma 

SAB4501344 
8% 

COX-1 antibody 1-1000 
Cell Signaling 

#4841 
10% 

Anti-PKC alpha-antibody 1-250 
Abcam 

Ab4124 
10% 

Anti-PKC alpha-(phospho 

S657 + Y658) antibody 
1-1000 

Abcam 

Ab23513 
10% 

Anti-phospho-Erk1/2 

(Thr202/Tyr204, 

Thr185/Tyr187) 

1-1000 
Millipore 

05-797R 
10% 

Anti-Erk1/2 (p44/p42) 

Antibody 
1-1000 

Millipore 

05-1152 

10% 

 

Rabbit polyclonal Secondary 

Antibody to Rat IgG - H&L 
1-3000 

Abcam 

ab6703 
---- 

Goat Anti-Mouse IgG H&L 

(HRP) 
1-3000 

Abcam 

(ab6789) 
---- 

β-Actin Antibody 

 
1-3000 

Cell Signaling 

#4967L 
---- 
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Dosagem de proteínas pelo método de Bradford 

Para determinação da concentração proteica nas amostras, seguimos o 

protocolo de Bradford. A cada experimento foi construída uma curva padrão 

com solução de albumina nas concentrações de 0,03125; 0,0625; 0,125; 0,25; 

0,50; 1,0 e 2,0 mg/mL. Para tanto, a cada 300 L do reagente de Bradford, 

foram adicionados 5 L de cada amostra ou ponto da curva-padrão. Quando 

necessário, a amostra foi diluída 1:5 ou 1:10. O branco foi determinado pela 

leitura de 5 L de água diluída em 300 L do reagente de Bradford. A 

absorbância foi lida a 595 ηm e para determinação proteica, subtraiu-se o valor 

da absorbância do branco de cada amostra e o resultado foi aplicado à 

equação de reta da curva padrão. O resultado foi expresso em μg proteína/μL. 

Fracionamento Celular 

As amostras de mesentério foram pulverizadas e homogeneizadas em 

300 µL de tampão A (Tris 50mM, pH 7,4, EDTA 2.5 mM, EGTA 5 mM, Na3VO4 

100 mM, 2:100, PMSF 100 mM, 1:100 e inibidor de proteases 1mg/ml, 1:1000, 

SIGMAFASTTM. Em seguida, as amostras ressuspendidas foram centrifugadas 

a 500 g, durante 15 min, a 4ºC, e o pellet (fração mitocondrial) foi então 

ressuspendido em tampão A. O sobrenadante foi centrifugado a 100.000 g, 

durante 1 h, a 4ºC, e o sobrenadante resultante foi considerado a fração 

citosólica. O precipitado (fração de membrana) foi ressuspendido em Tampão 

B (adição de Triton 1% em 50 μl de Tampão A). Após a centrifugação, o 

conteúdo proteico total foi quantificado, utilizando o método de Bradford 

(BioRad) (Bradford, 1976). 

Quimioluminescência 

Extrato total  

O leito mesentérico, livre de tecido adiposo, foi imediatamente congelado 

em nitrogênio líquido, pulverizado e homogeneizado em Tris HCl 20 mM (pH 
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7,4). Os extratos teciduais foram colocados na rotação por 2 horas e, em 

seguida, centrifugados a 5000 rpm a 4°C por 10 minutos para a remoção do 

material insolúvel. Após a centrifugação, o conteúdo proteico total foi 

quantificado, utilizando o método de Bradford (BioRad) (Bradford, 1976). 

Desproteinização 

Alíquotas de 25 μl do sobrenadante do homogenato foram 

desproteinizadas por incubação com 50 μl de etanol (95% ou absoluto) gelado, 

seguido de agitação (15 segundos), e mantidas por 30 minutos no freezer -

20ºC. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas em centrífuga 

refrigerada por 5 minutos a 10000 rpm a 4ºC. O sobrenadante foi separado e 

armazenado no freezer -20ºC para dosagem de nitrato. 

Dosagem de nitrato 

A determinação da concentração de nitrato foi feita pela técnica de 

quimioluminescência, óxido nítrico/ozônio, utilizando um analisador de óxido 

nítrico (NO) (Sievers® Nitric Oxide Analyzer 280, GE Analytical Instruments, 

Boulder, CO, USA). Alíquotas de 5 uL do sobrenadante do homogenato 

desproteinizado foram colocadas na câmara de reação do analisador contendo 

um agente redutor (0,8% de cloreto de vanádio em HCl 1N a 95ºC) que 

converte nitrato em NO, em quantidades equimolares. O NO foi arrastado para 

a câmara de quimioluminescência do analisador, reagindo com o ozônio (O3) e 

formando dióxido de nitrogênio (NO2). O NO2 apresenta-se numa forma instável 

e tem a capacidade de emitir fótons que se chocam contra uma superfície 

fotossensível de uma célula fotomultiplicadora. O fóton emitido pela reação é 

detectado e convertido em sinal elétrico. Essa corrente de elétrons é captada, 

amplificada e processada por um transdutor analógico-digital, dando origem a 

um traçado gráfico, em que a área sob a curva gerada (corrente X tempo) 

corresponde à concentração de nitrato na amostra, utilizando uma curva 

padrão preparada com nitrato de sódio nas concentrações (50, 25, 10, 5, 2.5 

μM). Os valores de nitrato foram expressos em μM/µg proteína. 
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Atividade da óxido nítrico sintase (NOS) 

Preparo do tampão de homogeneização/extração 

O leito mesentérico, livre de tecido adiposo, foi imediatamente congelado 

em nitrogênio líquido, pulverizado e homogeneizado em tampão (320 mM 

sacarose; 50 mM TRIS; 1 mM EDTA; 10 ug/ ml leptina; 10 µg/ml inibidor de 

soja tripsina; 4 µg/ml aprotinina; PMSF 1 mM [diluído em metanol]; 1 mM DTT 

pH 7.0 a 7.4) 

Preparo do controle positivo 

Para o controle positivo foi utilizado cerebelo de camundongo, dividido 

em duas partes, homogeneizados em 200 µl de tampão de extração e 

centrifugados por 10 minutos a 10000 RPM. 

Preparo da resina 

Em um béquer de 1 litro foram adicionados 400 ml de Dowex. A solução 

foi lavada três vezes com hidróxido de sódio (NaOH). O sobrenadante foi 

decantado e uma última lavagem foi feita com água destilada. Foram 

acrescentados 100 mM de Hepes e 10 mM de EDTA na proporção de 1 volume 

de resina para 1,5 volume desta solução. No dia do ensaio foram adicionados 

40 μl de citrulina (100 mM por ml de resina), e a mistura homogeneizada em 

agitador magnético. 

Preparo do tampão de ensaio 

Para 10 ml de tampão incompleto foram utilizados 4,9 ml de Hepes 20 

mM pH 7.4; 4,9 ml de Hepes 20 mM pH 7.4 com 100 mM de valina; 100 μl de 

CaCl2 125 mM. No dia do uso foram adicionados 1 mM de DTT (100 μl do 100 

mM); 1 mM de NADPH; 1 mM de BH4; arginina marcada com 14C. Ao tampão 

com inibidores foi adicionado 2 mM de L-NAME e aminoguanidina formando o 
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tampão completo. E para análise da NOS foi adicionado 2 mM de EGTA ao 

tampão completo. 

Ensaio 

As amostras foram homogeneizadas, centrifugadas por 10 minutos 

(10.000 rpm) e 40 μl do sobrenadante foram adicionados ao tampão de ensaio, 

cofatores e a arginina marcada. Esta solução foi dividida em duas partes: na 1ª 

foram adicionados os inibidores e na 2ª foi adicionado o EGTA. As soluções 

ficaram incubadas por 15 minutos, a 37º em banho-maria, sob agitação de 50 

rpm e com mistura carbogênica no sistema. A solução Dowex foi agitada 10 

minutos antes do uso com citrulina e então 1 ml  desta solução foi adicionado  

em cada tubo eppendorf. A resina foi adicionada e os tubos foram agitados, 

centrifugados por 10 minutos (10.000 rpm). O sobrenadante (400 μl) foi 

pipetado em tubos de cintilação com mais 3 ml de líquido de cintilação, agitado 

em vórtex e realizada a leitura em contador de radiação beta. A dosagem de 

proteínas total do sobrenadante (método de Bradford) foi realizada para 

correção do resultado (citrulina mg/proteína). 

Imunohistoquímica  

Preparação das lâminas 

As artérias mesentéricas foram isoladas e fixadas em paraformaldeído 

(4%) em tampão salina fosfato (PBS) por 24 horas e após foram incubadas em 

sacarose (30%) por mais 24 horas. Posteriormente os segmentos foram 

congelados em Optimal Cutting Temperature (OCT) e mantidos em freezer -

80º. Os cortes foram realizados em criostato numa espessura de 10 

micrômetros, 3 cortes por lâmina. 
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Imunohistoquímica para tirosina hidroxilase (TH) 

Lâminas gelatinizadas contendo secções coronais da artéria 

mesentérica de resistência foram submetidas inicialmente ao bloqueio da 

peroxidase endógena com solução de H2O2 0,03%, seguido pelo bloqueio das 

ligações inespecíficas com albumina bovina a 5%. Posteriormente, para 

visualização da imunorreatividade a TH, as lâminas foram incubadas por 12-14 

horas em câmara úmida e sob temperatura ambiente com o anticorpo primário 

anti-TH (MAB-318, Millipore, 1:1000 em tampão fosfato 0,1M contendo 2% de 

soro normal de cabra e 0,3% de Triton X-100) e, a seguir, incubadas com o 

segundo anticorpo biotinilado (goat anti-mouse, BA-9200, Vector, 1:200 em 

tampão fosfato 0,1M contendo 1,5% de soro normal de cabra e 0,3% de Triton 

X-100) por um período de 2 horas. Para a coloração, foi utilizado o complexo 

avidina-biotina-peroxidase (PK-6100, Vector, 1:1000), empregando-se 

diaminobenzidina (DAB, D-5637, Sigma) como cromógeno, cuja reação 

conferiu à marcação uma coloração marrom. Ao término destes procedimentos, 

os cortes secaram em temperatura ambiente, e a seguir foram desidratados 

com xileno e cobertos com o meio de montagem para microscopia. Secções 

representativas de 4 a 5 animais de cada condição experimental foram 

capturadas em alta resolução por uma câmera acoplada a um microscópio 

(Leica) e transmitidas a um computador dotado de um programa digitalizador 

(Leica Application Suite, versão 3.7). A quantificação foi realizada por meio do 

programa Image J, adotando-se o mesmo limiar de cor para as análises em 

todos os grupos. Os resultados foram expressos em área de partículas (µm2) 

corrigida pela área total do vaso. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média 

(epm). As respostas contráteis para o LAM estão representadas como a 

variação da pressão de perfusão (mmHg) a partir da pressão de perfusão 

basal. Já para artéria mesentérica isolada estão representadas como a força 

desenvolvida (mN) a partir do tônus basal. As respostas de relaxamento estão 

expressas como a porcentagem de relaxamento em relação aos níveis de pré-

contração induzidos pela fenilefrina. Curvas concentração-efeito e dose-

resposta foram submetidas à análise de regressão não-linear usando-se o 

programa Prism (GraphPad Prism 5.0; GraphPad Software Inc., San Diego,CA, 

USA). A potência dos agonistas e a resposta máxima estão expressas como 

pD2 (logaritmo negativo da concentração molar que produz 50% da resposta 

máxima [-log EC50]) e Emáx (efeito máximo produzido pelo agonista), 

respectivamente. Análises estatísticas dos valores de Emáx e pD2 [-log EC50] 

foram realizadas usando-se a regressão não-linear seguida pelo teste teste “t” 

de Student no caso de comparação de duas médias ou análise de variância de 

uma via (ANOVA) seguido do teste de múltiplas comparações Tukey-Kramer 

para o caso de comparação de mais de duas médias. O nível de significância 

mínima aceitável foi p < 0,05. 
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CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos indicam que a fluoxetina diminui a reatividade 

vascular para estímulos contráteis e aumenta para estímulos relaxantes. Estes 

mecanismos envolvem aumento de óxido nítrico, maior ativação direta de 

canais para potássio, regulação negativa da liberação e da recaptação de 

noradrenalina e uma menor atividade da ERK 1/2. 
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