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Resumo 



 
 

FEDOCE, A.G. 2019.79 p. Contribuição do IL1-RI na disfunção e remodelamento vascular na 
hipertensão por angiotensina II. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) – Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 
 
As concentrações circulantes e vasculares da interleucina (IL)-1β estão elevadas na hipertensão 
arterial (HA), e polimorfismos no receptor de interleucinas do tipo I (IL-1RI) estão associados 
a essa doença. A IL-1β promove ações diretas na vasculatura: disfunção endotelial em artérias 
mesentéricas de resistência (AMR), aumento da migração e proliferação de células musculares 
lisas vasculares, além da produção de espécies reativas de oxigênio (EROs). O papel exercido 
pelo IL-1RI no contexto da HA carece de elucidações. O presente trabalho testou a hipótese de 
que o IL-1RI promove disfunção endotelial e remodelamento vascular em decorrência da 
geração de EROs na hipertensão induzida por angiotensina II (ANGII). Este estudo avaliou se 
a ausência do IL-1RI seria capaz de prevenir o aumento da pressão arterial induzida por ANGII, 
disfunção endotelial, remodelamento vascular, geração de EROs e hipertrofia cardíaca. Nosso 
estudo demonstrou que a deleção do IL1-RI não foi capaz de prevenir o aumento da PA em 
camundongos nocautes submetidos a HA por ANGII. As concentrações circulantes de IL-1β 
estavam elevadas em animais hipertensos, sugerindo a contribuição desta citocina na cascata 
de sinalização mediada via IL1-RI. A ausência do IL-1RI foi capaz de prevenir a disfunção 
endotelial e diminuir o remodelamento vascular em AMR. O estresse oxidativo foi 
significativamente menor em animais nocautes para IL1-RI infundidos com ANGII. Em suma, 
os resultados encontrados indicam que o IL-1RI promove disfunção endotelial e 
remodelamento vascular em AMR na HA induzida por ANGII. Ademais, o aumento da geração 
de EROs é um mecanismo potencial nas mudanças funcionais e estruturais promovidas via IL-
1RI na HA induzida por infusão de ANGII.  
 
Palavras chave: Hipertensão arterial, IL-1β, IL-1RI, disfunção endotelial, remodelamento 
vascular, artérias mesentéricas de resistência.  
  



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 



 
 

FEDOCE, A.G., 2019. 79 p. IL-1-RI contribution to vascular dysfunction and remodeling in 
angiotensin II-induced hypertension. Dissertation (Master in Pharmacology) –Ribeirao Preto 
Medical School, University of Sao Paulo, Ribeirao Preto, 2019. 
 
Circulating and vascular wall concentrations of interleukin (IL)-1β are elevated in arterial 
hypertension (AH), and polymorphisms in the interleukin type I receptor (IL-1RI) are 
associated with this disease. IL-1β promotes direct actions in the vasculature: endothelial 
dysfunction in mesenteric arteries of resistance (AMR), increased migration and proliferation 
of vascular smooth muscle cells, and the production of reactive oxygen species (ROS). The role 
played by IL-1RI in the context of HA needs elucidation. O papel exercido pelo IL-1RI no 
contexto da HA carece de elucidações. The present study tested the hypothesis that IL-1RI 
promotes endothelial dysfunction and vascular remodeling due to the generation of ROS in 
angiotensin II (ANGII)-induced hypertension. This study determined whether the absence of 
IL-1RI would be able to prevent the increase of blood pressure (BP), endothelial dysfunction, 
vascular remodeling, ROS generation, and cardiac hypertrophy in ANGII-induced hypertensive 
mice. Our study demonstrated that IL1-RI deletion was not able to prevent the increase of PA 
in knockout mice subjected to HA by ANGII. Circulating concentrations of IL-1β were elevated 
in hypertensive animals, suggesting the contribution of this cytokine in the signaling cascade 
mediated via IL1-RI. The absence of IL-1RI was able to prevent endothelial dysfunction and 
decrease vascular remodeling in MRA. The oxidative stress was significantly lower in IL1-RI 
knockout animals infused with ANGII. In summary, the results indicate that IL-1RI promotes 
endothelial dysfunction and vascular remodeling in MRA in AH induced by ANGII. In 
addition, increased ROS generation is a potential mechanism in the functional and structural 
changes promoted via IL-1RI in AH by ANGII infusion. 
 
Key words:  

Arterial Hypertension, IL-1β, IL-1RI, endothelial dysfunction, vascular remodeling, mesenteric 

resistance arteries  
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1. INTRODUÇÃO  

  

1.1 Hipertensão arterial e artérias de resistência  

 

 A hipertensão arterial (HA) é considerada um grave problema de saúde pública no 

mundo, e afeta mais de 1,39 bilhão de pessoas, sendo a principal causa de morte prematura 

evitável e o principal risco para morbidade e mortalidade cardiovascular e renal (MILLS et al., 

2016; BLOCH, et al., 2016). Durante anos a HA foi classificada com a pressão arterial (PA) 

acima de 140/90mmHg (sistólica/diastólica), mas recentemente novas diretrizes da American 

Heart Association apontam 4 categorias a seguir: 

I. Normal- PA ≤ 120/80mmHg 

II. Elevada- PA ≤ 120-129/80mmHg 

III. Hipertensão de estágio I- PA ≥130-139/80-89mmHg 

IV. Hipertensão de estágio II- PA ≥ 140/90mmHg 

     A HA essencial ou primária, quando a causa não é identificável, corresponde a 90% dos 

casos. Ao passo que, a HA secundária, quando a causa é identificável, corresponde aos outros 

10% restantes dos casos. Embora a maioria das orientações sejam direcionadas a mudanças no 

estilo de vida e medicamentos anti-hipertensivos clássicos, uma pequena parcela dos pacientes 

com HA é resistente aos tratamentos convencionais. Desta forma, novos alvos terapêuticos para 

o tratamento da HA tornam-se imprescindíveis (YAXLEY et al., 2015; WHELTON et al., 

2017). 

De fato, um marcador primordial da HA é o aumento sustentado da resistência vascular 

periférica (RVP) (LUND-JOHANSEN, 1983). As artérias de resistência (AR) possuem lúmen 

≤ 300µm, e são essenciais para controlar as alterações da PA. O aumento da vasoconstrição 

dessas artérias na HA resulta em aumento da resistência vascular periférica (RVP) pela redução 

do diâmetro do lúmen vascular (SCHIFFRIN, 1992). 

Ao comparar AR com artérias de maior calibre (condutância), as AR possuem maior 

quantidade de células musculares lisas vasculares (CMLV) e quantidade escassa de elastina. 

Essas características estruturais das AR contribuem para maior contratilidade e resistência ao 

fluxo sanguíneo exercido na parede do vaso. Em contrapartida, as artérias de condutância 

possuem uma camada média com maior quantidade de elastina que CMLV, facilitando a 

complacência vascular e garantindo menor impedância em resposta as elevadas pressões do 

fluxo sanguíneo (BROWN et al., 2018).  
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De acordo com a lei de Poiseuille, a resistência ao fluxo é inversamente proporcional ao 

raio do vaso elevado à quarta potência. Sendo assim, ao diminuir o lúmen de artérias de pequeno 

calibre a resistência exercida será maior, resultando em um aumento da RVP. Desta forma, as 

AR desempenham um papel importante no desenvolvimento e progressão da HA. No qual 

alterações funcionais como a disfunção endotelial (DE), e alterações estruturais como o 

remodelamento vascular, resultam em alterações mecânicas vasculares, e progridem para 

complicações cardiovasculares e lesões em órgãos-alvo (SCHIFFRIN, 1992; 2004).  

 

1.2 Hipertensão arterial e remodelamento vascular em artérias de resistência  

 

Na HA, o remodelamento vascular é um processo crônico adaptativo com alterações 

estruturais nos vasos sanguíneos, que contribuem para o desenvolvimento e progressão da 

doença (RENNA et al., 2013). O remodelamento das AR é uma das primeiras manifestações 

das lesões de órgãos-alvo na hipertensão, seguido de DE e hipertrofia cardíaca (PARK et al., 

2001). Os processos desencadeantes do remodelamento arterial na HA incluem crescimento e 

migração celular, síntese ou degradação da matriz extracelular, apoptose, inflamação e fibrose.  

(RENNA et al., 2013; INTENGAN et al., 2001). 

O remodelamento das AR na HA envolve principalmente o remodelamento eutrófico e o 

hipertrófico interno, de acordo com a severidade da doença. Os parâmetros mais utilizados para 

caracterizar o tipo de remodelamento vascular são a área de secção transversal (AST) e a razão 

média/lúmen (M/L). A AST indica a quantidade de material depositado na parede do vaso; e a 

M/L indica a capacidade do vaso de contrair a uma dada pressão intravascular. O 

remodelamento eutrófico interno é o mais comum na HA essencial nos estágios iniciais, é 

caracterizado pela AST inalterada, com diminuição do diâmetro do lúmen e aumento da M/L. 

Neste tipo de remodelamento, as CMLV migram para se sobreporem ao lúmen arterial e criarem 

um rearranjo, para contribuir para a vasoconstrição. No remodelamento hipertrófico interno, 

característicos de processos mais severos na HA, é evidenciado o aumento da AST e M/L. As 

CMLV migram e se proliferam no intuito de aumentar a camada média, e aumentando a rigidez 

arterial. Assim, o remodelamento vascular, progride para alterações funcionais e mecânicas, e 

pode ocasionar rigidez arterial, com comprometimento das funções cardiovasculares e 

consequente progressão da HA (SCHFFRIN, 2001; HEAGERTY et al., 1993; DEMAY et al., 

2015). 

 



26 
 

1.3 Disfunção endotelial e estresse oxidativo via NAD(P)H oxidase na hipertensão arterial 

 

 A (DE) está diretamente envolvida com a HA e outras doenças como acidente vascular 

cerebral, doença arterial coronariana, insuficiência renal crônica, aterosclerose, trombose, 

diabetes, doenças auto-imunes, metástases e crescimento de tumor, infecções virais severas, 

entre outras (RAJENDRAN et al., 2013). 

 A DE é descrita como a redução da biodisponibilidade de fatores vasorelaxantes, em 

especial o óxido nítrico (NO), e o aumento de fatores contráteis derivados do endotélio, com 

prejuízo na vasodilatação dependente do endotélio. A DE também inclui um estado de ativação 

endotelial, caracterizado por aumento de fatores pró-inflamatórios, pró-coagulantes, 

proliferativos e maior estresse oxidativo (LERMAN et al., 1992; ANDERSON et al., 1999). 

NA HA, as células endoteliais expostas ao aumento do estresse de cisalhamento pelo fluxo 

sanguíneo convertem o estímulo mecânico exercido em estímulo intracelular e sinais 

bioquímicos (proliferação e migração, apoptose, permeabilidade, remodelamento, expressão 

gênica, etc.). Desta forma, a DE está presente em várias doenças, sendo um marcador que 

precede o desenvolvimento e indica a progressão da HA (LI et al.,2005).  

` O NO é um agente vasodilatador e um dos maiores reguladores do tono vascular, e 

desempenha papel anti-trombótico, anti-proliferativo, inibição da migração leucocitária, 

suprimindo a inflamação na parede vascular. Na HA a produção e biodisponibilidade de NO 

estão afetadas, contribuindo para DE e complicações cardiovasculares (MINSON, 2008). O NO 

pode ser sequestrado por EROs incluindo o ânion superóxido (O-2), resultando na formação de 

peroxinitrito (ONOO−), que por sua vez, diminui a atividade da sintase de óxido nítrico 

endotelial (eNOS), reduzindo a produção de NO. A maior geração de EROs promove também 

a ativação e a translocação nuclear do NFκ-B e transcrição de genes pró-inflamatórios, 

incluindo a sintase induzível de óxido nítrico (iNOS), que produz altas concentrações de NO, 

contribuindo para nitrosilação oxidativa, aumento de arginase com diminuição da produção de 

NO pela eNOS via aumento da arginase, resultando em DE e complicações cardiovasculares 

(OLIVEIRA-PAULA et al., 2014).  

As principais fontes de estresse oxidativo na vasculatura são provenientes da enzima 

fosfato de dinucleotídeo de adenina e nicotinamida [NAD(P)H] e suas subunidades oxidase 

(NOX), xantina oxidase, disfunção mitocondrial e do desacoplamento da eNOS (FERRONI et 

al., 2006). O O-2
 também causa a oxidação do 4-tetradihidrobiopterina (BH4), um co-fator para 

a síntese de NO (WEER, et al.,1998). 
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Além de reduzir a biodisponibilidade do NO, na HA também ocorre diminuição dos 

fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio (EDHF), dada sua importância no relaxamento 

vascular em AR (MORI et al., 2006; LI et al., 2007). O endotélio libera fatores de contração, 

ou fatores contráteis derivados do endotélio (EDCF, endothelium-derived contracting factor), 

como tromboxano A2, e prostaglandinas H2. As alterações na liberação e ação destes fatores 

contribuem para DE na HA. Além do mais, há ainda o aumento da síntese de outros agentes 

vasoconstritores como a endotelina-1 (ET-1) que induz contração vascular e contribui com a 

produção de EROs (KONUKOGLU et al., 2016).  

 As NOXs apresentam uma grande fonte para a produção de EROs vascular. As NOXs 

são proteínas transmembrana com subunidades reguladoras que catalisam a transferência de 

elétrons do NAD(P)H, e são importantes fontes de geração do O-2
 e peróxido de hidrogênio 

(H2O2) no sistema cardiovascular (TOUYZ et al., 2011). A desregulação das NOXs leva ao 

aumento de EROs e resulta em DE e remodelamento na HA. Na HA induzida por ANGII ocorre 

aumento da geração de EROs via NAD(P)H oxidase, demais modelos de hipertensão também 

exibem aumento significativo (RAJAGOPALAN et al., 1996).  Ao passo que animais 

deficientes em enzimas anti-oxidantes apresentam maior PA comparados aos animais com 

sistema intacto (MONTEZANO et al., 2014). Em humanos com HA, a capacidade de enzimas 

anti-oxidantes e vitaminas apresentam-se reduzidas, ao passo que indicadores plasmáticos de 

estresse oxidativo apresentam-se aumentados (LAI et al., 2008; GIUSTARINI et al., 2009).  

As NOXs 1, 2, 4 e 5 estão presentes no sistema cardiovascular, incluindo células 

endoteliais. A NOX 5 não está presente em roedores, não requer subunidades da NAD(P)H 

oxidase para sua atividade, e consegue gerar EROs em resposta ao aumento das concentrações 

de cálcio. Os agonistas ANGII e endotelina-1 conseguem estimular a produção de EROs em 

NOX 5. Camundongos transgênicos que expressam a NOX 5 humana em CMLV, apresentam 

DE e remodelamento vascular em AR na HA por infusão de ANGII (MONTEZANO et al., 

2017; MONTEZANO, et al., 2014).  

A NOX1 está presente no epitélio do cólon, cardiomiócitos, micróglia, células 

endoteliais e CMLV. As NOX 1, NOX 2 e NOX 4 são   estimuladas por estresse de 

cisalhamento, agentes vasoativos (ANGII) e fatores de crescimento (MONTEZANO et al., 

2014). Em especial, CMLV estimuladas com ANGII e interleucina (IL)-1β apresentam 

sinergismo na expressão de NOX 1, geração de EROs, migração e proliferação, fatores que 

contribuem para o remodelamento vascular (AGUADO et al., 2016). Em camundongos 

deficientes de NOX 1, é observado menor PA, menor expressão de receptor de angiotensina do 
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tipo 1 (AT1), geração de O-2, prevenção da DE, e estes efeitos são mediados pela 

biodisponibilidade de NO (MATSUNO et al., 2005).  

A NOX 2 está presente em células fagocitárias, fibroblastos na camada adventícia dos 

vasos sanguíneos, localizando-se entre células endoteliais e adventícia. Camundongos nocautes 

para NOX 2 apresentaram menor PA basal, hipertrofia arterial e redução da DE quando 

submetidos a HA dependente de ANGII (WANG et al., 2001; JUNG et al., 2004). Em geral, 

estudos apontam que a deleção dos genes da NOX1 e NOX2 em modelos de HA reduzem a 

PA, estresse oxidativo vascular, desacoplamento da eNOS, DE e remodelamento vascular 

(DRUMOND et al., 2014). 

A NOX 4 está presente principalmente em células vasculares, fibroblastos, adipócitos e 

células renais, produz O-2
 que é rapidamente dismutado a H2O2 (WU et al., 2010). Estudos 

apontam um efeito vasoprotetor da NOX 4, considerando que a super expressão de NOX 4 em 

camundongos promove maior vasorelaxamento dependente de endotélio em aortas (RAY et al., 

2011). De fato, ao utilizar camundongos nocautes para NOX 4 infundidos com ANGII, é 

observado maior expressão de IL-1β em aortas torácicas, hipertrofia vascular, diminuição de 

eNOS, redução de NO, e consequente DE. Em CMLV, o estímulo com IL-1β promove redução 

na expressão de NOX 4 e geração de H2O2, porém aumenta a expressão de NOX 1, com 

aumento da geração de O-2, migração e proliferação (AGUADO et al., 2016). Baseado nos 

estudos citados, é possível concluir que as NOXs desempenham um papel importante na 

geração de EROs e consequente DE e remodelamento vascular na HA dependente de ANGII. 

Todavia, é possível evidenciar em parte a participação da ANGII e IL-1β na geração do estresse 

oxidativo via NOXs, e nas alterações vasculares.  

 

1.4 Ativação do inflamassoma NLRP3 e liberação de IL-1β na hipertensão arterial 

 

Nas últimas décadas, tem-se demonstrado a importância da inflamação crônica de baixo 

grau como um importante mediador na iniciação e manutenção da elevação da PA 

(HARRISON, 2014). Os processos inflamatórios vasculares ocasionam DE, remodelamento 

vascular acompanhado de fibrose e rigidez arterial, contribuindo para a elevação da resistência 

vascular sistêmica e complicações cardiovasculares na hipertensão (MCMASTER, 2015). O 

sistema imune inato e adaptativo contribui para a inflamação de baixo grau, e desempenham 

um papel importante no desenvolvimento e progressão da hipertensão e lesão nos órgãos-alvo 

como os vasos sanguíneos, rins e coração (CAILLON et al., 2016). Todos os mecanismos 
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inflamatórios como adesão celular, expressão de quimiocinas, ativação de células imunes e 

infiltração, liberação de citocinas e estresse oxidativo, estão significativamente aumentados na 

HA (SCHIFFRIN, 2011).  

Os estímulos hipertensivos são diversos e incluem atividade aumentada do sistema 

nervoso simpático e atividade diminuída do sistema nervoso parassimpático. Ademais, agentes 

vasoativos como ANGII, endotelina-1 (ET-1) e aldosterona, e outros como a elevada ingestão 

de sal e suscetibilidade genética contribuem para o aumento inicial da PA (HARRISON et al., 

2014; CAILLON et al., 2016). Esse efeito “pré-hipertensivo” pode resultar em lesão tecidual 

de baixo grau nos vasos sanguíneos, rins e coração, ocorrendo a formação de padrões associados 

a danos celulares (damage-associated molecular patterns - DAMPs) e neoantígenos. A 

habilidade de ativar células do sistema imune depende da presença dos receptores de 

reconhecimento padrão (PRR), como os receptores do tipo toll (TLR) e NLR (NOD-like 

receptors – NLRs), que são capazes de detectar padrões moleculares associados a patógenos 

(pathogen-associated molecular patterns- PAMPs), mas também detectar DAMPs. O sistema 

imune inato contribui aumentando a inflamação e estresse oxidativo diretamente ou devido a 

ativação do sistema imune adaptativo, induzindo a liberação de citocinas pró-inflamatórias e 

auto-anticorpos. Os efeitos combinados com a ativação crônica persistente do sistema imune 

inato e adaptativo, inflamação, estresse oxidativo promovem a progressão da hipertensão e 

resultam em disfunção e fibrose vascular, lesão renal e cardiovascular (HARRISON et al., 

2014; CAILLON et al., 2016; BONFIM et al., 2017). 

Um dos PRRs que contribui para a inflamação crônica de baixo grau e consequente 

aumento da PA, é a plataforma molecular dos NLRs, o mais bem caracterizado é o NLR do tipo 

3 (NLRP3). A ativação do NLRP3 culmina na liberação das citocinas pró-inflamatórias IL-18 

e IL-1β. Vários eventos moleculares e celulares foram propostos como gatilhos para a ativação 

do NLRP3. Na hipertensão, certos DAMPs são considerados ativadores “clássicos” do 

inflamassoma NLRP3. Esses estímulos incluem, microcristais, cristais de urato monossódico, 

altos níveis de ATP extracelular provenientes de dano celular que aumentam o efluxo de K+, e 

EROs (SCHRODER et al., 2010; HE et al., 2016). 

 A ativação do NLRP3 ocorre em dois processos, a transcrição e a oligomerização. A 

interação de TLRs com PAMPs ou DAMPs, ou por receptor de citocinas com seus respectivos 

ligantes, promove a ativação do fator nuclear kappa B (NF-κB) e resulta no processo de 

transcrição de pró-IL-1α, pró-IL-1β e NLRP3. A pró-IL-18 é expressa constitutivamente com 

expressão aumentada após ativação celular. A segunda etapa envolve a detecção de DAMPS 
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pelo NLRP3 como gatilho para sua oligomerização e ativação dependente da interação com a 

outra proteína do complexo, a proteína partícula-símile associada à apoptose (ASC- apoptosis-

associated speck-like protein), e a protease pró-caspase 1 (TSCHOOP et al., 2011, LI et al., 

2014).  

O NLRP3 possui três domínios principais, uma região C-terminal de repetições ricas em 

leucina (LRR) sensível a PAMPs/DAMPs, um domínio central de ligação de nucleotídeos 

(NACHT) e um domínio de pirina N-terminal (PYD) (SCHRODER et al., 2010). A segunda 

etapa serve como gatilho para a ativação do complexo inflamassoma. O NLRP3 após detectar 

DAMPs e/ou PAMPs se oligomeriza de maneira dependente de trifosfato de adenosina (ATP), 

para interagir com o domínio PYD da ASC. O outro domínio da ASC, o domínio N-terminal 

de recrutamento de caspase (CARD-caspase recruitment domain), por sua vez recruta o CARD 

da pró-caspase 1. Após a ligação, a pró-caspase 1 se auto-cliva em caspase 1 ativa. A caspase 

1 ativa proteoliticamente a pró-IL-1β e a pró-IL-18 em suas formas ativas, a IL-1β e IL-18, 

contribuindo para a resposta inflamatória e dano celular por autofagia e piroptose. A ativação 

da caspase-1 também induz a piroptose por clivar a gasdermina D (SCHRODER et al., 2010, 

BROUGH et al., 2007). O processo de ativação do NLRP3 está ilustrado na figura 1.  

Além do mecanismo de proteção, o inflamassoma NLRP3 desempenha um papel crucial 

na patogênese de diversas doenças inflamatórias, autoimunes e metabólicas (MANGAN et al., 

2018). Recentemente, tem-se demonstrado que polimorfismos no gene associado a transcrição 

do NLRP3 resulta em maior susceptibilidade a HA essencial em humanos, bem como aumento 

na PA relacionado com aumento da idade (KUNNAS et al., 2015; OMMA et al., 2015). Em 

diversos modelos animais de HA, incluindo ratos espontaneamente hipertensos (SHR), modelo 

2 rins um clipe (2R-1C) e ratos Dahl sensíveis ao sal (DSS- Dahl-salt sensitive), a expressão de 

NLRP3, caspase-1 e IL-1β estavam aumentadas nos rins destes animais, e em aortas dos ratos 

SHR. Além do mais, o aumento da PA e lesão renal promovido pelos modelos de HA citados, 

e expressão de NLRP3, caspase-1 e IL-1β foram prevenidas ao utilizar nocautes para NLRP3 

ou ASC (HONG et al., 1997; WANG et al., 2012; KRISHNAN et al., 2016). Ademais, 

BRUDER-NASCIMENTO et al., demonstrou que a infusão crônica de aldosterona resulta no 

aumento da expressão e concentração circulante de IL-1β e DE em artérias mesentéricas de 

resistência (AMR) e que esses eventos são dependentes de células do sistema imune. Ao passo 

que, animais nocautes para IL-1RI, NLRP3 e caspase-1 foram protegidos destes eventos. Em 

adição, o tratamento com um antagonista do NLRP3, o MCC950, em camundongos submetidos 

ao modelo de HA com nefrectomia unilateral e tratamento com acetato de desoxicorticosterona 
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e cloreto de sódio (DOCA-sal), foi capaz de reduzir a pressão arterial, dano renal e expressão 

de citocinas pró-inflamatórias, incluindo a IL-1β (KRISHNAN et al., 2018). Desta forma, a 

ativação do inflamassoma NLRP3 e das citocinas liberadas mediante sua ativação, tornam-se 

possíveis alvos terapêuticos no tratamento da HA.  

Figura 1- Representação esquemática da ativação do inflamassoma NLRP3 e liberação das 

interleucinas IL-1β e IL-18. 

Fonte: Adaptado de SCHRODER et al., 2010.  

 

1.5 Sistema Renina-Angiotensina e IL-1β na hipertensão arterial 

 

 A ativação inapropriada do Sistema Renina-Angiotensina (SRA) resulta em HA, com 

consequente ativação da resposta imune com inflamação vascular e renal. As ações da ANGII 

via AT1, acoplado a proteína G, são responsáveis por promover retenção renal de sódio e 

vasoconstrição, contribuindo para lesão em órgão-alvo (RUDEMILLER et al., 2016). 

A injeção intracerebral de ANGII aumenta a PA e a expressão de citocinas pró-

inflamatórias como a IL-1β no baço pela ativação de nervos simpáticos (GANTA et al., 2005). 

Além do mais, as respostas da ANGII envolvem a mobilização e recrutamento de células do 
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sistema imune que por sua vez, resultam na infiltração de linfócitos T no sistema nervoso 

central, e resulta em uma exacerbada ativação de nervos simpáticos (MARVAR et al., 2010). 

 A ausência das ações de citocinas ou a inibição da proliferação de linfócitos é capaz de 

aumentar a taxa de sobrevivência e diminuir dano renal em modelo de HA dependente do SRA 

(MULLER et al., 2002). Em adição, camundongos com ausência de linfócitos são protegidos 

da HA por ANGII, com resposta vasodilatadora e natriurética preservada na HA por infusão de 

ANGII (CROWLEY et al., 2010).  

A ANG II e o estresse oxidativo promovem a ativação do NF-κB, estimulando a 

produção de NLRP3 e pró-IL-1β (ZAHRADKA et al., 2002; LI et al., 2014). Além disso, em 

CMLV estimuladas simultaneamente com ANGII e IL-β é observado sinergismo na atividade 

de NAD(P)H oxidase, expressão de NOX-1, produção de ânion superóxido O-2 e aumento da 

migração e proliferação celular (AGUADO et al., 2015). O estímulo com ANGII é capaz de 

aumentar as concentrações de IL-1β em monócitos de pacientes hipertensos, ao passo que a 

incubação prévia com antagonista AT1 é capaz de prevenir este aumento (LI et al., 2005). 

Assim, as ações combinadas da ANGII e IL-1β contribuem para eventos que culminam no 

aumento do estresse oxidativo, remodelamento e injúria vascular.   

 

1.6 Interleucinas do tipo 1 e seus respectivos receptores na hipertensão arterial 

 

 As IL-1α e IL-1β fazem parte da família de IL do tipo 1 (IL-1). A família de citocinas 

IL-1 engloba 11 proteínas oriundas de 11 genes distintos. A principal função das citocinas IL-

1 é controlar reações pró-inflamatórias frente a lesão tecidual causada por DAMPs ou PAMPs, 

sendo um dos principais mediadores da resposta imune inata e consequente resposta imune 

adaptativa (WEBER et al., 2012). 

 A IL-1α é expressa constitutivamente por diferentes tipos celulares, incluindo células 

endoteliais, CMLV e células do sistema imune. Um dos mecanismos mais clássicos para a 

maturação desta citocina envolve a protease de membrana, a calpaína, que é responsável por 

clivar pró-IL-1α em IL-1α. Ambas pró-IL-1α e IL-1α são igualmente ativas. Vale ressaltar que 

na maioria dos eventos celulares, as formas imatura e madura da IL-1α permanecem no citosol, 

a menos que ocorra morte celular para sua liberação (DINARELLO et al., 1993; DI PAOLO et 

al., 2016). Adicionalmente, frente a estímulos infecciosos ou pelo fator de necrose tumoral alfa 

(TNF-α), a IL-1α pode dar origem a IL-1α de membrana plasmática, susceptível a clivagem por 
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proteases extracelulares (granzima B, elastase), e atuar ativamente como IL-1α no meio extra-

celular. Porém, a calpaína é um fator limitante para a formação da IL-1α de membrana 

plasmática, pois pode clivá-la intracelularmente (DI PAOLO et al., 2016). A IL-1α é 

reconhecida como um mediador de respostas inflamatórias após injúria celular, principalmente 

as que acompanham necrose celular, na qual ocorre sua maior liberação (ENGLANG et al., 

2014).  

A IL-1β é considerada parte da resposta aguda à inflamação, ao se ligar em seu receptor 

do tipo IL-1RI para IL-1β desempenha ações nas células do sistema imune, e ações diretas na 

parede vascular (DINARELLO, 2002; KRISHNAN et al.,2014). Macrófagos e monócitos são 

as principais fontes de IL-1β, e outras também incluem células renais tubulares, CMLV e 

endoteliais, em decorrência de efeitos pró-hipertensivos (DINARELLO et al., 2013). A 

presença desses receptores em células constitutivas como parede dos vasos, contribuem para a 

inflamação vascular e renal na hipertensão (KRISHNAN et al., 2014).    

A IL-1β causa febre frente a determinadas condições inflamatórias, em especial a 

associada a patógenos. A IL-1β estimula a polarização de células T auxiliares 17 e 1, com a 

liberação de IL-6 e IL-17, sendo estas, citocinas e células imunes envolvidas na HA (LEE et 

al., 2004). A IL-1β exerce suas ações pró-inflamatórias via IL-1RI. Entretanto, existe a 

competição pelo receptor com o antagonista do receptor de interleucina 1 (IL-1Ra) e IL-1α. A 

afinidade dos ligantes para IL-1RI ocorre na seguinte sequência IL-1α > IL-1Ra > IL-1β. A IL-

1α, IL-1β e IL-1Ra, ligam-se ao IL-1RI, seguido do recrutamento da proteína acessória do 

receptor de IL (IL-1RAcP). A cascata pró-inflamatória da IL-1β e IL-1α pode ser interrompida 

pela competição da IL-1Ra pelo IL-1RI, impedindo a formação de um complexo com IL-

1RAcP (GARLANDA et al., 2005; WEBER et al., 2010; DINARELLO, 2011; KRISHNAN et 

al., 2014). 

A IL-1α e IL-1β ao se ligarem formam um complexo com IL-1RI e IL-1RAcP, e a 

cascata de sinalização é inicializada, promovendo o recrutamento de proteínas intracelulares 

para os domínios citoplasmáticos do receptor Toll/IL-1 (TIR) da IL-1RI e IL-1RIAcP. Esses 

domínios recrutam o gene de resposta primária de diferenciação mieloíde 88 (Myd88) e 

recrutam e fosforilam as proteínas quinases ativadas pelo receptor de IL-1 (IRAK): a IRAK-4, 

seguida por IRAK-1 e IRAK-2. A IRAK-1 e IRAK-2 recrutam o fator associado ao receptor de 

TNF 6 (TRAF6), que por sua vez, promove a ativação do NFκB. A ativação permite a 

translocação do NF-κB para o núcleo e a expressão de diversos genes inflamatórios, incluindo 
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o NLRP3, caspase-1, pró-IL-1α e pró-IL-1β (GARLANDA et al., 2005; WEBER et al., 2010; 

DINARELLO, 2011; KRISHNAN et al., 2014). 

A IL-1α e IL-1β podem também se ligar ao receptor de IL tipo II (IL-1RII), que por sua 

vez, recruta IL-1RIAcP, mas devido à ausência do domínio citoplasmático TIR, crucial para 

ligação com Myd88, a cascata de sinalização é interrompida. O IL-1RII é expresso em menor 

quantidade em determinados tipos celulares, a exemplo em CMLV, em comparação ao IL-1RI. 

A afinidade do IL-RII para seus ligantes é de acordo com a seguinte sequência: IL-1β > IL-1α 

> IL-1Ra. Além do receptor de membrana, existe a forma solúvel IL-1RII (sIL-1RII) que liga-

se a IL-1α e IL-1β circulante, e em adição aos efeitos do IL-1Ra que possui baixíssima afinidade 

pelo receptor IL-1RII, atuam de forma a inibir as ações da IL-1α e IL-1β. Em adição a sua ação 

neutralizante isolada, o sIL-1RII pode interagir com a forma solúvel do IL-1RAcP e resultar 

em um potente sequestrador de IL-1α e IL-1β. Recentemente, foi identificada a forma sIL-1RII 

no citosol, a qual pode ligar-se a pró-IL-1α com maior afinidade de forma a impedir sua 

clivagem pela calpaína. Entretanto, em condições de necrose, a caspase-1 cliva o sIL-1RII 

citoplasmático e permite a liberação e maturação da IL-1α (GARLANDA et al., 2005; WEBER, 

et al., 2010; DINARELLO, 2011; KRISHNAN et al., 2014). A figura 2 ilustra a representação 

esquemática das ações da IL-1α, IL-1β e IL-1Ra nos seus respectivos receptores. 

Ademais, a IL-1α e IL-1β podem ligar-se a outro tipo de receptor de membrana, o 

SIGIRR (single Ig IL-1–related receptor), que também é capaz de prevenir a cascata de 

sinalização por possuir alterações no domínio TIR. Entretanto, sua expressão em células do 

sistema imune é baixíssima, sendo mais expressa em células epiteliais do intestino, rim e 

pulmão (POLENTARUTTI et al., 2003).  

Ao considerar a HA essencial, os genes associados ao polimorfismo da IL-1α, e do IL-

1Ra não apresentaram susceptibilidade a HA em pacientes chineses. Em contrapartida, 

polimorfismo no gene da IL-1β demonstra associação com a susceptibilidade a HA (LI et al., 

2004). Estudos adicionais demonstram que polimorfismos nos genes responsáveis por IL-1Ra 

e IL-1β estão altamente associados com o desenvolvimento de complicações cardiovasculares 

como a síndrome coronariana aguda (SOYLU et al., 2008; FRAGOSO et al., 2010). 

No contexto de interação citocina-receptor, em modelos animais de HA dependentes de 

ANGII, as concentrações circulantes e vasculares de IL-1β encontram-se elevadas (BIVOL et 

al., 2018; REN et al., 2017). Ademais, em pacientes hipertensos, o aumento sérico de IL-1β 

correlaciona-se com o aumento da PA (DALEKOS et al., 1996). 
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A IL-1β está intimamente ligada com a inflamação vascular e exerce efeitos diretos na 

parede dos vasos como: DE, aumento da resposta contrátil em artérias sem endotélio, aumento 

da migração e proliferação de CMLV, resultando em remodelamento vascular, processos esses 

cruciais para as complicações da HA (KRISHNAN et al., 2014; ABDERRAZAK et al., 2015; 

AGUADO et al., 2015). Tais efeitos ocasionados pela IL-1β nos vasos sanguíneos 

desempenham um papel pró-hipertensivo, justificando a importância no desenvolvimento de 

estudos abordando-a como possível alvo terapêutico para proteção vascular na HA.  

A IL-1β e o estímulo com ANGII são capazes de aumentar a migração, proliferação, 

geração de EROs via NOX 1 em CMLV (AGUADO, et al., 2011). Em conjunto, o estímulo de 

IL-1β e ANGII também é responsável por aumentar a atividade e a expressão das 

metaloproteinases de matriz (MMP) do tipo 2 e 9, e consequente migração e proliferação de 

CMLV. Estes eventos cruciais para o remodelamento vascular, sugerem ser mediados via NFκ-

B, proteína-quinase ativada por mitógenos (MAPK) e c-Jun quinase N-terminal (JNK) (WANG 

et al., 2011; LIANG et al., 2007). 

A IL-1β além de contribuir para o remodelamento vascular, ao ligar-se no IL1-RI resulta 

em DE nas AMR in vitro. A DE é mediada pela produção de EROs, devido ao aumento da 

produção de O2- pela NAD(P)H oxidase e xantina oxidase. Contudo, a incubação dessas artérias 

com a enzima superóxido dismutase (SOD) ou a apocinina é capaz de reverter a DE (JIMÉNEZ-

ALTAYO et al., 2006, VALLEJO et al., 2014). Entretanto, estudos apontando a contribuição 

da IL-1β via IL-1RI e estresse oxidativo gerado na disfunção e remodelamento vascular na HA 

induzida por ANGII são necessários.  
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Figura 2- Representação das ações da IL-1α, IL-1β e IL-1Ra nos seus respectivos receptores. 

Fonte: Adaptado de GARLANDA et al., 2013. 
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2.0 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 

 A inflamação crônica de baixo grau configura um evento crucial para o 

desenvolvimento e progressão da HA. Em adição, estudos demonstram a participação dos 

componentes do sistema imune inato e adaptativo em eventos que antecedem a HA, entre eles, 

a DE e o remodelamento vascular. Entretanto, raros estudos enfatizaram o papel do IL-1RI na 

DE e remodelamento vascular de AMR no contexto da HA. Considerando a alta incidência de 

HA e as lesões em órgãos-alvos resultantes, torna-se de extrema importância a busca de novos 

alvos terapêuticos para o tratamento desta doença.  

As evidências descritas sugerem a participação do IL-1RI na HA, com consequente 

impacto na DE, remodelamento vascular e geração de EROs. Portanto, o presente estudo testou 

a hipótese de que a IL-1RI contribui para o estresse oxidativo, e promove DE e o 

remodelamento vascular na hipertensão induzida por ANGII. Sendo assim, utilizamos 

camundongos nocautes para o receptor IL-1RI como ferramenta para determinar as alterações 

estruturais e funcionais da vasculatura de animais hipertensos pela infusão de ANGII. A figura 

3 mostra um esquema representativo da hipótese deste estudo. 

  

 

  

 

 

Figura 3– Esquema representativo da hipótese deste estudo. 
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3.0 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o papel do IL-1RI na disfunção e remodelamento vascular e participação na geração 

de estresse oxidativo em modelo experimental de HA induzida por ANGII. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 Induzir o aumento da PA pela infusão de ANGII em camundongos, e avaliar se o IL-

1RI contribui para a alteração da PA. 

 Determinar se o IL-1RI é capaz de alterar a resposta contrátil à fenilefrina em AMR 

de camundongos submetidos a hipertensão por ANGII.  

 Avaliar se o IL-1RI contribui para a disfunção endotelial em AMR de camundongos 

submetidos a hipertensão por ANGII. 

 Analisar se o IL-1RI participa nas alterações mecânicas e estruturais de AMR em 

modelo de hipertensão por ANGII. 

 Determinar se camundongos submetidos a hipertensão por ANGII apresentam 

aumento das concentrações séricas de IL-1β.  

 Verificar se o IL-1RI contribui para o aumento da geração de EROs em AMR de 

camundongos infundidos com ANGII. 

 Avaliar se o IL-1RI contribui para hipertrofia de cardiomiócitos na HA por ANGII  
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4.MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Animais 

Todos os procedimentos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(Protocolo nº 179/2017), com os princípios éticos em experimentação animal adotados pelo 

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (ANEXO 1). 

Foram utilizados camundongos machos nocaute para o receptor IL-1RI (IL-1RI -/-) da 

linhagem C57BLKS/JL, provenientes do Biotério do Departamento de Imunologia. O grupo 

controle macho tipo selvagem (WT- Wild-Type) com linhagem C57BL/6J foram provenientes 

do Biotério Central da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(FMRP) - USP. Os camundongos nocautes são homozigotos para uma mutação no receptor IL-

1RI.  

 

4.2 Indução da hipertensão arterial 

Os camundongos IL-1RI -/- e WT, com 12 a 14 semanas de idade foram infundidos com 

ANGII (1µg/kg/min, por 14 dias) diluída em salina, por meio de implante subcutâneo de mini-

bomba osmótica (Alzet) (GOMOLAK et al., 2014). O implante foi conduzido com os animais 

sob anestesia com isoflurano (3%), e após o procedimento foi administrado tramadol 

(12,5mg/kg), em dose única, subcutâneo para garantir analgesia. Os animais foram divididos 

em quatro grupos experimentais: 1) WT + SHAM; 2) WT + ANGII; 3) IL-1RI -/- + SHAM; 4) 

IL-1RI -/- + ANGII. 

 

4.3 Avaliação da pressão arterial  

A avaliação da PA foi realizada pelo método não-invasivo e invasivo. O método não-

invasivo envolveu a realização da pletismografia de cauda com três dias de treinamento para 

habituação do camundongo. O manguito foi inserido de forma não-invasiva em torno da cauda 

para medida da PA, no qual o camundongo é acondicionado em um tubo de acrílico. O valor 

da pressão arterial sistólica (PAS) de cada animal foi obtido através da média aritmética de três 

medidas em um ciclo de treze medidas da PAS, a fim de obter o valor basal e monitoramento 

nas duas semanas de infusão com ANGII.  
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O método invasivo para avaliação da PA foi por canulação da artéria carótida. O cateter 

para detectar as oscilações na pressão arterial média (PAM) foi inserido na artéria carótida 

esquerda e preenchido com solução salina. A administração subcutânea de tramadol 

(12,5mg/kg), em dose única, foi realizada para promover analgesia pós-operatória. Seguido 2 

dias de recuperação da inserção da cânula, o cateter foi conectado a um transdutor de pressão 

para a transdução do sinal de pressão para um sinal elétrico através do sistema de aquisição de 

dados (Power Lab/8S, ADInstruments PTY Ltda, Austrália) acoplado a um computador (ZHAO 

et al., 2011). A PAM e frequência cardíaca (FC) foi registrada após adaptação do animal por 

10 minutos e ocorreu o registro das medidas mencionadas por mais 10 minutos. 

 

4.4 Avaliação da função vascular  

A fim de avaliar a reatividade de AMR foi utilizado o método descrito por Mulvany & 

Halpern (1977). Os camundongos foram anestesiados com isoflurano 3% por via inalatória, a 

cavidade peritoneal foi exposta e a eutanásia ocorreu por dessangramento pela secção da artéria 

aorta abdominal. Após verificar a ausência de sinais vitais, o procedimento para retirada do 

intestino foi realizado para obter a arcada mesentérica mantida em solução Krebs-Henseleit 

(SKH). Artérias mesentéricas de segunda ordem (2mm de comprimento, diâmetro interno 

menor que 300µm) foram isoladas, livres de tecido adiposo perivascular, e em seguida, dois 

fios de tungstênio de 25µM foram inseridos no lúmen das artérias. Um dos fios foi acoplado a 

um transdutor de tensão e o outro, a um micrômetro que permite o estiramento da artéria. A 

montagem no miógrafo de pequenos vasos, modelo 620M (Danish Myo Technology, 

Dinamarca) foi realizada para registro da tensão isométrica por sistema de aquisição de dados 

(Power Lab/8S) acoplado a um computador. 

 As AMR foram mantidas em SKH [(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) e mantida em pH 7,4. As 

preparações de AMR foram normalizadas até atingirem uma tensão de 13,3kPa e permaneceram 

em repouso durante 30 minutos para estabilização. Em seguida, as AMR foram estimuladas 

com solução de Krebs com alta concentração de cloreto de potássio (KCl, 120 mM) para avaliar 

a capacidade contrátil dos segmentos, e então, a viabilidade do vaso. Após o retorno das AMR 

à sua tensão basal, a presença de endotélio funcional foi determinada através do relaxamento 
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promovido pela acetilcolina (ACh) 10-4 M após a pré-contração com fenilefrina (Fe) 10-6 M, se 

mantendo estável por 5 minutos. As AMR com endotélio funcional foram as que apresentaram 

relaxamento maior que 80% em resposta a 10-4M de acetilcolina. Após lavagem e novo período 

de estabilização, foram iniciadas as curvas concentração-resposta. 

`  A resposta vasoconstritora foi avaliada utilizando-se curvas cumulativas concentração-

efeito para Fe (10-10 a 3x10-5 M) e os resultados foram expressos como porcentagem da 

contração máxima exercida pelo KCl 120mM. 

As curvas cumulativas concentração-efeito para avaliar a resposta vasodilatadora 

endotélio-dependente foram realizadas utilizando a ACh (10-10 a 3x10-5 M), após a pré-

contração com Fe (10-6 M).  

A resposta de relaxamento vascular independente do endotélio foi avaliada com o 

nitroprussiato de sódio (NPS) (10-10 a 3x10-5 M) após a pré-contração com Fe (10-6 M).  

Os resultados foram expressos em relação a porcentagem da pré-contração. A análise 

das curvas concentração-efeito considerou o efeito máximo produzido pelo agonista (Emax) e 

o logaritmo negativo da concentração que induz 50% do efeito máximo (pEC50). 

 

4.5 Análise mecânica arterial 

As propriedades estruturais e mecânicas de AMR de segunda ordem foram determinadas 

utilizando-se o miógrafo para vasos pressurizados (Danish Myo Tech, Dinamarca) conforme 

publicações anteriores (BRIONES et al., 2009). Após procedimentos padrões, as AMR foram 

canuladas em suas extremidades entre duas pipetas de vidro com fio de sutura de nylon. Após 

verificar a viabilidade do vaso com SKH com KCl 120mM, e manutenção de pressão ao 

ambiente externo, a pressão intraluminal de 80mmHg foi escolhida como parâmetro para 

avaliar as propriedades mecânicas. Os protocolos foram realizados em SKH sem cálcio, a fim 

de verificar as propriedades passivas do vaso pela obtenção do diâmetro externo (De) e diâmetro 

interno (Di) pelo software (MyoVIEW II, Danish Myo Tech, Dinamarca). A área de secção 

transversa foi obtida utilizando fórmulas descritas anteriormente (π/4) x (De2 - Di2), indicando 

a quantidade de material existente na parede vascular a uma dada pressão transmural. A razão 

média/lúmen (M/L) foi obtida pela fórmula (De- Di) /2Di, e indica a capacidade do vaso de 

contrair a uma determinada pressão transmural (MULVANY, 1999). 

 

 



45 
 

4.6 Análise estrutural das artérias mesentéricas de resistência 

` As AMR de segundo ramo foram obtidas como descrito no item 4.4, provenientes dos 

grupos descritos e foram acondicionadas em formol tamponado 10% durante 24 horas, seguido 

de transferência em álcool 70%. Os tecidos foram fixados, desidratados e emblocados em 

parafina. Os cortes de 4 µm de espessura foram dispostos em lâmina para microscopia. As 

lâminas foram coradas de acordo com a técnica de coloração com hematoxilina e eosina (HE) 

para exame microscópico. A análise da imagem foi realizada pelo software Image J, e obteve-

se os parâmetros M/L e AST.  

 

4.7 Dosagem sérica de IL-1β 

 A quantificação da concentração sérica de IL-1β foi detectada através do método 

imunoenzimático ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) com base na reação 

antígeno-anticorpo detectável na reação enzimática. As amostras de sangue dos grupos 

experimentais foram centrifugadas a 1500rpm a 4◦C por 15 min e armazenadas a -80◦C. Os 

protocolos foram seguidos de acordo com o manual do fabricante dos kits (R&D systems, 

USA). As amostras de soro 100μl foram pipetados em placa de 96 poços (fornecida pelo kit), 

seguido de incubação por 2 horas e 30 minutos a temperatura ambiente. Após a incubação, a 

placa foi lavada quatro vezes com solução de lavagem fornecida pelo kit e, posteriormente, 

foram adicionados 100μl de anticorpo biotinilado por 1 hora. Em seguida, foram realizadas 

mais quatro lavagens e 100μl do conjugado estreptavidinaperoxidase (diluído 400x) foram 

adicionados por poço, por 45 minutos em temperatura ambiente. Após esse período, mais quatro 

lavagens foram realizadas e adicionados 100μl do substrato tetrametilbenzidina (TMB) por 30 

minutos. Para finalizar, foram adicionados 50μl de “STOP solution” e realizada a leitura nos 

comprimentos de onda de 450-550 ƞm com o equipamento FlexStation® e o software 

SoftMax® Pro (Molecular Devices, Sunnyvale,Califórnia, EUA). 

 

4.8 Detecção de espécies reativas de oxigênio  

A quantificação de EROs, geração de O-2 foi mensurada por ensaio de 

quimioluminescência, utilizando a lucigenina como aceptor de elétrons e o NAD(P)H como 

substrato. Os resultados foram calculados pela subtração da luminescência após a adição de 

NAD(P)H pelo valor de luminescência na ausência do NAD(P)H (basal). 
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O leito mesentérico dos grupos de animais do estudo foram colocados em tubos de vidro 

contendo 950 μl de solução HANK´S [(em mM): NaCl 120, CaCl2 1,6, KCl 5, MgCl2 6H2O 1, 

NaH2PO4 0,5, Glicose 10, HEPES 10) e 5 μl de lucigenina (5 μM) para leitura basal da 

luminescência. Seguido da leitura basal, 50 μl de NAD(P)H (100 μM) foram adicionados ao 

tubo para leitura da geração de superóxido. Foi utilizado o luminômetro de microplaca (LB 690, 

Alemanha). A geração de ânion superóxido foi expressa em unidades relativas de luminescência 

(URL) (NAD(P)H – basal) e corrigida pela concentração proteica da amostra, a qual foi 

determinada pelo método de Lowry (LOWRY, 1951). 

 

4.9 Análise histológica do coração 

 Os corações obtidos durante a eutanásia dos animais foram perfundidos com SKH para 

retirada de sangue e, em seguida, com solução de KCl 1M para parada cardíaca em diástole. Os 

corações foram acondicionadas em formol tamponado 10% durante 48 horas, seguido de 

transferência em álcool 70%. Os tecidos foram fixados, desidratados e emblocados em parafina. 

Os cortes de 6 µm de espessura foram dispostos em lâmina para microscopia. As lâminas foram 

coradas de acordo com a técnica de coloração com HE para exame microscópico. A análise da 

imagem foi realizada pelo software Image J, e obteve-se a média da área do cardiomiócito.  

  

4.10 Análise estatística 

Os resultados dos experimentos foram analisados pelo teste de análise de variância de 

duas vias (ANOVA) de múltiplas comparações, seguido do pós-teste de Bonferroni. Os 

resultados de reatividade vascular, as curvas concentração-efeito individuais foram plotadas em 

uma curva sigmoide e determinadas por análise de regressão não-linear. Estas curvas, por sua 

vez, fornecem a pEC50 (definida como o logaritmo negativo dos valores de EC50 – concentração 

que produz 50% da resposta máxima) e a resposta máxima (Emáx). Os valores de pEC50 e de 

resposta máxima foram comparados por meio da análise de variância de duas vias (ANOVA) 

de múltiplas comparações, seguido do pós-teste de Bonferroni 

 O programa GraphPad Prism, versão 6.0 (GraphPad Software Inc, USA) foi utilizado 

para analisar estes parâmetros, e para a elaboração dos gráficos. Os resultados foram expressos 

como média ± erro padrão da média (E.P.M.). O nível de significância mínima aceitável foi de 

p<0,05.
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5.0 RESULTADOS 

5.1 Análise da pressão arterial e frequência cardíaca 

 

 A partir do sétimo dia de infusão de ANGII o aumento da PA foi constatado em animais 

do grupo WT + ANGII em comparação ao grupo WT + SHAM. Este aumento permaneceu 

sustentado até o décimo quarto dia de infusão (Figura 4-A). 

A deleção gênica do receptor IL-1RI não foi capaz de prevenir o aumento da PAS no 

sétimo dia de infusão com ANGII em comparação aos grupos SHAM (Figura 4A). Entretanto, 

no décimo quarto dia de infusão com ANGII, animais nocautes para IL-1RI apresentaram 

diminuição significativa da PAS em comparação ao grupo WT + ANGII (Figura 4A). Apesar 

desta diminuição, os níveis pressóricos ainda foram maiores do que em animais do grupo WT 

SHAM. 

A análise da PA pelo método de canulação da artéria carótida demonstrou o aumento na 

PAM dos animais após 14 dias de infusão com ANGII, nos WT, e em animais IL-1RI--/- em 

comparação aos respectivos grupos SHAM. Nenhuma diferença estatística significativa foi 

evidenciada entre os grupos WT + ANGII e IL-1RI-/- + ANGII (Figura 4-B).  

A FC dos animais após 14 dias de infusão com ANGII não diferiu em relação ao grupo 

WT em comparação ao grupo controle. A FC também não apresentou diferença significativa 

nos animais IL-1RI-/- + ANGII em comparação ao seu grupo controle (Figura 4-C).  
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4-A 

 

4-B 

 

4-C 

 

Figura 4- Medida da PA por pletismografia de cauda (A) e canulação direta da artéria carótida 

(B e C). (A) PAS em camundongos WT ou IL-1RI-/-, SHAM ou infundidos com ANGII, n=6-

7 (B) Pressão arterial média e (C) Frequência cardíaca, n=3-6. Os dados foram expressos como 

média ± EPM, *, p< 0,05 vs grupo SHAM, #, p< 0,05 vs WT + ANGII. 
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5.2 Avaliação da função vascular contrátil e vasodilatadora dependente e independente 

de endotélio 

A resposta vasoconstritora à Fe em AMR não diferiu entre os grupos do estudo (Figura 

5-A).  

Os animais WT infundidos com ANGII apresentaram diminuição na resposta máxima 

da ACh (relaxamento dependente do endotélio) em comparação ao seu grupo SHAM. O 

prejuízo da resposta de relaxamento dependente do endotélio em AMR foi prevenido em 

animais com a deleção gênica do receptor IL-1RI infundidos com ANGII (Figura 5-B). 

A infusão com ANGII não alterou a resposta vasodilatadora induzida por NPS 

(relaxamento independente de endotélio) nos grupos do estudo (Figura 5-C). 

Os valores de Emáx e pEC50 da figura 5 constam na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

5-A 

 

 

 Figura 5- Curvas concentração-resposta para (A) fenilefrina (Fe), (B) acetilcolina (ACh) e (C)    
nitroprussiato de sódio (NPS) em artérias mesentéricas isoladas de camundongos WT e IL-1RI-/- 
SHAM ou infundidos com ANGII. Cada ponto representa a média ± E.P.M. *, p<0,05 vs. respectivo 
grupo SHAM e IL-1RI-/- + ANGII.  N=7-12.  
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Tabela 1- Valores de Emáx e pEC50 das curvas concentração-efeito para o agonista contrátil 
Fe e para os agonistas vasodilatadores ACh e NPS em AMR dos animais WT e IL-1RI -/- 
SHAM ou infundidos com ANGII. 

Agonista contrátil WT SHAM WT ANGII IL-1RI -/- SHAM IL-1RI -/- ANGII 

Fe     

Emáx 144 ± 5 142 ± 4 148 ± 7  148 ± 5 

pEC50 6,04 ± 0,06 6,13 ± 0,05 6,29 ± 0,10 6,17 ± 0,07 

Agonista 

vasodilatador 
WT SHAM WT ANGII IL-1RI-/- SHAM IL-1RI -/- ANGII 

ACh     

Emáx 99 ± 8 75 ± 7* 99 ± 5 99 ± 6 

pEC50 7,66 ±  0,42 7,69 ± 1,01 6,85 ± 0,17 6,97 ± 0,44 

NPS     

Emáx 97 ± 5 100 ±  4 107 ± 8 103 ± 4 

pEC50 7,75 ± 0,17 8,00 ±  0,15 7,02 ± 0,19 7,08 ± 0,11 

Resultados representados como média ± EPM, *, p<0,05 vs. respectivo grupo SHAM. WT + 

SHAM n=12; WT + ANGII n= 12; IL-1RI -/- + SHAM n= 7; IL-1RI -/- + ANGII n= 12.  
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5.3 Análise estrutural e mecânica das artérias mesentéricas de resistência   

Ao realizar a análise estrutural, não houve diferença significativa entre os grupos do 

estudo na AST das AMR (Figura 6-A). 

A razão M/L foi maior nos animais WT + ANGII em comparação ao seu grupo SHAM. 

Ao passo que a ausência do IL-1RI em animais infundidos com ANGII preveniu o aumento da 

razão M/L. A preservação da AST com aumento da M/L indicou remodelamento eutrófico do 

tipo interno nos animais WT + ANGII. (Figura 6-B).   

A análise mecânica arterial não detectou diferença significativa nos grupos do estudo 

nos parâmetros AST e razão M/L nas AMR (Figura 6-D e 6-E).  
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Figura 6- Análise da estrutura vascular- Área de secção transversal (AST) (A) e razão Média/Lúmen 
(M/L) (B) em AMR dos grupos WT e IL-1R-/- + SHAM ou infundidos com ANGII. (C) Imagem 
representativa da análise estrutural das AMR em escala de 20µm. Análise da estrutura mecânica- 
AST (D) e M/L (E) em AMR a 80mmHg em solução de Krebs livre de cálcio em miógrafo 
pressurizado; WT e IL-1R-/- SHAM ou infundidos com ANGII. Cada ponto representa a média ± 
E.P.M. *, p<0,05 vs. WT + SHAM; **, p<0,05 vs IL-1R-/- + ANGII; N=3-5 
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5.4 Avaliação das concentrações séricas de IL-1β  

` O aumento pronunciado das concentrações séricas de IL-1β ocorreu em animais WT 

infundidos com ANGII comparado ao seu grupo SHAM. Entretanto, os animais IL-1RI -/- + 

ANGII não apresentaram aumento nas concentrações séricas de IL-1β comparado ao seu grupo 

SHAM.  (Figura 7). 

 

7- 

 

Figura 7- Concentrações de IL-1β no soro de animais WT e IL-1RI -/- SHAM ou infundidos 
com ANGII; n=3-5. Dados expressos como média ± E.P.M.; *, p< 0,05 vs respectivo grupo 
SHAM. 
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5.5 Detecção de espécies reativas de oxigênio  

 Os animais WT + ANGII apresentaram aumento significativo na geração de O-2
 em 

comparação ao seu grupo SHAM. Em contrapartida, o aumento na geração de EROs foi menor 

nos animais IL-1RI-/- + ANGII em comparação ao seu grupo SHAM (Figura 8).   

 

Figura 8- Detecção da geração de ânion superóxido em AMR de animais WT e IL-1RI -/- 

SHAM ou infundidos com ANGII, n=3-4. Dados expressos como média ± E.P.M., *, p< 0,05 

vs respectivo grupo SHAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-                                                                 



57 
 

5.6 Avaliação de hipertrofia dos cardiomiócitos  

 Os animais WT + ANGII apresentaram aumento significativo do tamanho dos 

cardiomiócitos em comparação ao seu grupo SHAM. Ao passo que os animais IL-1RI-/- 

infundidos com ANGII foram capazes de prevenir a hipertrofia dos cardiomiócitos (Figura 9-

A e B). 
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Figura 9- (A) Avaliação da hipertrofia dos cardiomiócitos nos corações de animais WT e IL-

1RI -/- SHAM ou infundidos com ANGII, n=5-7. 6-B. (B) Imagem representativa da hipertrofia 

dos cardiomiócitos, aumento de (40x). Dados expressos com ± EPM, *, p< 0,05 vs respectivo 

grupo SHAM e IL-1RI -/- + ANGII. 
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6.0 DISCUSSÃO  

 

Os experimentos realizados neste estudo investigaram um dos possíveis mecanismos 

que sugerem a participação do IL1-RI na DE, remodelamento vascular e geração de EROs na 

HA induzida por ANGII. Os principais achados do nosso estudo demonstraram que os animais 

com deleção gênica do IL-1RI foram prevenidos da DE, remodelamento vascular, produziram 

menor quantidade de EROs nas AMR, e foram capazes de reduzir a hipertrofia em 

cardiomiócitos em modelo animal de HA com infusão de ANGII.  

Diversos estudos demonstraram a participação do IL-1RI e da citocina IL-1β na HA. 

As alterações vasculares como a DE e o remodelamento vascular precedem o aumento da PA 

na HA (KRISHNAN et al., 2014). Ao utilizar anticorpos atuando como antagonista do IL-1RI 

ou para neutralização da IL-1β, foi observado redução da PA em diversos modelos de HA. Em 

modelo de hipertensão em camundongos com infusão de ANGII e DOCA-sal, o tratamento 

com anakinra (anticorpo anti-IL-1RI) resultou em diminuição da inflamação renal e PA (LING 

et al., 2016). Em camundongos hipertensos 2R-1C, a administração de anticorpo anti-IL-1β 

preveniu o aumento da PA e dano renal (WANG et al., 2014). A infusão de ANGII em 

camundongos com ausência de IL-1Ra gerou aumento na PA e dano renal comparado a animais 

do tipo selvagem. Os eventos observados indicam a exacerbação das ações da IL-1β, uma vez 

que a administração de anticorpo anti-IL-1β foi capaz de atenuar esses efeitos (KITAMURA et 

al., 2017). Em modelo de uninefrectomia seguida por infusão de ANGII por 28 dias, a utilização 

de nocaute para IL-1RI ou tratamento prévio com anakinra, resultou em atenuação da PA, com 

menor lesão renal, infiltrado de macrófagos no rim e hipertrofia cardíaca (ZHANG et al., 2017). 

A importância da neutralização das ações da IL-1β isolada ou via IL-1RI, também é 

refletida em um estudo clínico envolvendo pacientes com histórico de infarto agudo no 

miocárdio. O tratamento com canakinumab, anticorpo anti-IL-1β, possibilitou diminuição dos 

riscos cardiovasculares e das concentrações da proteína C reativa, um importante indicador 

inflamatório e intimamente relacionado as concentrações circulantes de IL-1β e IL-6. (RIDKER 

et al., 2017).   

Nosso conjunto de dados sugeriu a importância do IL-1RI no aumento da PA promovida 

por ANGII.  A ausência do receptor IL-1RI foi capaz de atenuar a PA durante 14 dias de infusão 

com ANGII por medida não invasiva. Porém, ao realizar medida invasiva da PA, a redução na 

PA não foi observada. O período de infusão de ANGII escolhido no presente trabalho foi de 14 

dias. Os estudos mencionados abrangem um maior período de infusão com ANGII ou utilizam 
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de outro modelo animal crônico de HA, fato este que poderia justificar alterações mais 

acentuadas na PA.  

As concentrações de IL-1β estão aumentadas em modelos de HA por ANGII e em 

humanos (BIVOL et al., 2008; DALEKOS et al., 1997; REN et al., 2017). Em especial, as 

concentrações circulantes de IL-1β estão elevadas pacientes com HA resistente em comparação 

a pacientes com HA e normotensos, e correlaciona-se com o aumento da rigidez arterial 

(BARBARO et al., 2015). Além disso, PEETERS et al., sugerem que o aumento das 

concentrações circulantes d IL-1Ra é um indicativo de uma resposta compensatória ao aumento 

da IL-1β, quando a detecção é baixa na HA (PEETERS et al., 2001). Ademais, a própria IL-1β 

ao se ligar no IL-1RI é capaz de promover o aumento da sua própria expressão via NFκ-B, bem 

como dos componentes da sua ativação, pró-caspase 1 e NLRP3 (KRISHNAN et al., 2014). 

Assim, no presente estudo as concentrações séricas de IL-1β encontraram-se elevadas em 

camundongos WT infundidos com ANGII e não apresentaram diferença no grupo IL-1RI 

nocaute, bem como os respectivos grupos SHAM.  Desta forma, o dado obtido corrobora com 

estudos mencionados, e indicou o aumento circulante e das ações da IL-1β via IL-1RI na HA 

por ANGII. 

 A inovação deste estudo está na tentativa de esclarecer o papel do IL-1RI na DE e 

remodelamento vascular, uma vez que os estudos mencionados anteriormente abordaram 

somente as ações do IL-1RI ou IL-1β em outros órgãos-alvos da HA. Nossos resultados 

mostraram que a resposta vasodilatora dependente de endotélio foi afetada em animais WT e 

prevenida nos IL-1RI nocaute infundidos com ANGII.  

De acordo com VALLEJO et al., a curta incubação concentração-dependente de IL-1β 

por duas horas em AMR resultou no aumento da produção de O-2 pela NAD(P)H oxidase. Ao 

passo que a incubação dessas artérias em concentração-dependente com anakinra foi capaz de 

prevenir a geração de O-2
  e a DE, demonstrando a importância do IL-1RI nas ações mediadas 

pela IL-1β. A incubação com tempol reverteu parcialmente a DE, enquanto a incubação com 

apocinina foi capaz de reverter completamente o prejuízo no relaxamento e o aumento na 

geração de O-2 induzidos pelaNAD(P)H. Embora, a concentração de nitrato esteja diminuída, e 

de iNOS e cicloxigenase (COX) estejam aumentadas em AMR incubadas com IL-1β, a inibição 

de iNOS e COX, não foi capaz de reverter a DE (VALLEJO et al., 2014).  

 Em paralelo a estes achados, as incubações de IL-1β em AMR por longo período de 

tempo, promoveu aumento na geração de O-2
 via xantina oxidase e resultou em DE. A DE e a 

geração de EROs foiparcialmente prevenida por incubação prévia com SOD e alopurinol. Em 
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contrapartida, a incubação prévia com apocinina ou inibidor da iNOS não foi capaz de prevenir 

estes eventos. Porém, também foi observado uma DE nas AMR incubadas com IL-1β, a qual 

foi prevenida pela adição dos agentes citados (JIMÉNEZ-ALTAYÓ et al., 2006). Por outro 

lado, BRIONES et al. demonstram que o aumento de COX e iNOS por longo período de 

incubação com a IL-1β contribuiu para DE em AMR de ratos idosos (BRIONES et al., 2005).   

Ao considerar o estresse oxidativo, a infusão de gevokizumab (anticorpo anti-IL-1β) no 

núcleo paraventricular de ratos DSS, foi capaz de reduzir a PA e a FC, a expressão de NOX-2 

e NOX-4, a produção de O-2, com normalização nas concentrações das citocinas IL-1β e IL-10 

no núcleo paraventricular (QI et al., 2016). Além disso, em CMLV estimuladas 

simultaneamente com ANGII e IL-1β foi observado sinergismo na atividade de NAD(P)H 

oxidase, expressão de NOX-1, produção de O-2 e aumento da migração e proliferação celular. 

(AGUADO et al.,2015). Ao estimular AMR com IL-1β ocorreu aumento na geração de O-2, ao 

passo que a incubação prévia com anakinra ou apocinina foi capaz de reverter esse estresse 

oxidativo (VALLEJO et al., 2014).  Na HA induzida por ANGII, WANG et al, demonstrou que 

o aumento na geração de O-2
  em AMR estaa diretamente relacionado a DE sem alteração na 

resposta contrátil, ao passo que a incubação prévia com tempol previniu essas alterações 

(WANG et al., 2006). Nosso estudo corrobora os achados na literatura e demonstrou maior 

produção de O-2 em AMR de camundongos WT infundidos com ANGII. Ao passo que os 

animais com ausência de IL-1RI foram capazes de atenuar o aumento na produção de O-2.  

Em paralelo aos resultados de função vascular obtidos, os animais WT infundidos com 

ANGII apresentaram remodelamento eutrófico interno nas AMR, com aumento da parede 

vascular e AST inalterada. Entretanto, os animais com deleção do IL-1RI infundidos com 

ANGII não apresentaram diferença significativa nos parâmetros observados. De fato, o 

remodelamento vascular é considerado a primeira manifestação de lesão de órgãos-alvos na 

HA, seguido de DE e hipertrofia cardíaca (RENNA et al., 2013). De acordo com a severidade 

da HA o tipo de remodelamento é alterado, na HA dependente de ANGII, o remodelamento 

eutrófico ou hipertrófico interno em AR é proeminente de acordo com a cronicidade do modelo 

(LI et al., 2006; INTENGAN et al., 2001). Em animais infundidos com ANGII, o 

remodelamento eutrófico interno foi evidenciado com o aumento da geração de O-2 em AMR, 

acompanhado de DE, eventos prevenidos com tratamento com apocinina (ZHOU et al., 2005; 

VIRDIS et al., 2004). Outros estudos também demonstraram o remodelamento do tipo eutrófico 

interno em modelo de infusão por ANGII (GRIFFIN et al., 1991; DE CIUCEIS et al., 2005). 

Ao considerar o remodelamento vascular, estudos abrangeram somente o NLRP3, que é o 
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responsável pelo processo de maturação da IL-1β. REN & SUN, demonstram que camundongos 

nocautes para NLRP3 modelo SHR ou infundidos com ANGII, foram capazes de prevenir 

aumentos nas concentrações de IL-1β, proliferação, transformação fenotípica e remodelamento 

vascular em aortas (REN et al., 2017; SUN et al., 2017). 

O aumento da inflamação crônica de baixo grau e citocinas inflamatórias na HA resulta 

em lesão em órgãos-alvos, incluindo a hipertrofia cardíaca. A decorrência dessas complicações 

cardiovasculares predispõe a arritmias, infarto agudo no miocárdio, insuficiência cardíaca (IC), 

entre outras, e são responsáveis por alta taxa de mortalidade. A hipertrofia cardíaca é um 

processo adaptativo do miocárdio frente a sobrecargas hemodinâmicas crônicas, decorrente 

basicamente do aumento da dimensão dos cardiomiócitos e proliferação do tecido conjuntivo 

(FRANCHINI, 2001). Em pacientes com hipertrofia do miocárdio ou IC, as concentrações de 

IL-1β e IL-1Ra encontraram-se elevadas (VON HAELING et al., 2009). Em camundongos 

infundidos cronicamente com ANGII, o tratamento simultâneo com antagonista para IL-1RI 

e/ou para o receptor de TNF-α foi capaz de diminuir a infiltração de macrófagos, a produção de 

quimiocinas e citocinas inflamatórias e a fibrose cardiovascular (WANG et al., 2014). Em outro 

modelo animal de infarto agudo do miocárdio, ocorreu melhora no remodelamento 

cardiovascular e apoptose de murinos tratados com anakinra ou com a super expressão de IL-

1Ra (SUZUKI et al., 2001; ABBATE et al., 2008). Ao utilizar nocautes para IL-1RI, 

submetidos à isquemia e reperfusão, foi possível verificar diminuição do recrutamento de 

células do sistema imune, expressão de citocinas pró-inflamatórias como a IL-1β, IL-6, TNF-α 

e fibrose cardiovascular. Ao passo que os eventos de cicatrização foram aumentados com menor 

disposição ao remodelamento cardiovascular (BUJAK et al., 2018). Em adição aos estudos em 

modelo animal, o tratamento com anakinra ou canakinumab foi capaz de diminuir a incidência 

de infarto agudo, eventos aterotrombóticos e resposta inflamatória em pacientes com histórico 

da de infarto agudo no miocárdio (RIDCKER et al., 2017; ABBATE et al., 2015; BUCKLEY 

et al., 2018).  

Os estudos citados suportam o resultado encontrado no presente estudo, no qual os 

animais nocautes para IL-1RI foram prevenidos da hipertrofia dos cardiomiócitos na HA por 

ANGII. Assim, as evidências descritas sugerem o importante papel do IL-1RI em eventos que 

culminam em lesão cardiovascular induzida pela HA.  

Em resumo, os resultados obtidos enfatizam a importância do IL-1RI na DE e 

remodelamento vascular, hipertrofia cardíaca e aumento do estresse oxidativo na HA induzida 

por ANGII. No qual, o estresse oxidativo pode ser um possível mecanismo para a prevenção 
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das alterações vasculares observadas nas AMR. Desta forma, este estudo possibilitou uma 

maior compreensão do papel da IL-1RI e dos mecanismos que controlam a função vascular de 

AR em condições hipertensivas. Assim, em adição aos achados na literatura, este estudo 

evidenciou a possibilidade do IL-1RI como um novo alvo terapêutico no tratamento da HA e 

danos cardiovasculares decorrentes.  

 Existem questões que poderiam ser abordadas para um maior entendimento dos 

mecanismos que medeiam os eventos vasculares observados. As etapas citadas a seguir serão 

realizadas em experimentos futuros. Os experimentos que serão realizados nos permitirão 

inferir sobre a relação direta das ações do IL-1RI com o estresse oxidativo desencadeando a DE 

e remodelamento vascular. No qual, os ensaios para determinar a expressão gênica e proteica 

do IL-1RI, IL-1β, IL-1α e das NOX1 e NOX4, nos permitirão analisar a relação do IL-1RI e 

citocinas no estresse oxidativo induzido pelas NOXs. Além de ensaios, para determinar a 

atividade da SOD, catalase e geração de H2O2. Em adição aos ensaios enzimáticos para 

determinação de citocinas, IL-1α, IL-6, IL-17, IL-10, e do IL-1Ra, que nos permitiram 

determinar a contribuição do IL-1RI na concentração circulante dessas citocinas na HA por 

ANGII. Ao que concerne a prevenção da DE observada nos animais nocautes, incubações com 

inibidor seletivo da NOX, tiron e inibidor da catalase nos auxiliariam a elucidar o papel do 

estresse oxidativo na DE observada. Ademais, a determinação da atividade das MMP-2 e MPP-

9 também representam mecanismos importantes que poderiam explicar a proteção dos animais 

IL-1RI ao remodelamento vascular na HA induzida por ANGII. No geral, entendemos que 

muitas perguntas carecem futuras elucidações, nos quais algumas serão alvos dos nossos 

próximos experimentos para uma compreensão melhor dos eventos. 
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Os resultados do presente estudo nos permitem concluir que o IL-1RI contribui para 

DE, remodelamento vascular e aumento do estresse oxidativo na HA induzida por ANGII.   

 

 

 

Figura 10- Esquema representativo da conclusão do presente estudo. 
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