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RESUMO
FERREIRA, N.S. Contribuição do receptor GPER para as alterações de
reatividade vascular em artérias mesentéricas de resistência produzidas pela
aldosterona: influência do diabetes mellitus. 2014. 106 f. Dissertação (Mestrado) Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2014.
O diabetes é uma doença crônica que afeta mais de 8% da população mundial. As
alterações vasculares estão relacionadas às principais complicações do diabetes. A
aldosterona contribui para a disfunção endotelial após a ativação do receptor
mineralocorticóide (MR). Recentemente, foi demonstrado que a aldosterona ativa o
receptor de estrógeno acoplado à proteína G (GPER). A ativação de GPER está
relacionada a efeitos benéficos na vasculatura. Entretanto, ainda não existem estudos em
artérias de resistência relacionando aldosterona e GPER e essa interação no diabetes.
Dessa forma, o presente estudo testou a hipótese de que a aldosterona ativando
receptores GPER promove efeitos benéficos na vasculatura, mas esses efeitos estão
diminuídos no diabetes. Os objetivos foram investigar os níveis de expressão de GPER
nos animais controle e db/db [camundongos com mutação no receptor de leptina que
desenvolvem obesidade e diabetes tipo 2], quais efeitos da aldosterona são mediados
por ativação de GPER e quais mecanismos envolvidos nessa ativação e verificar se
estão alterados no diabetes. O grupo diabético apresentou maior expressão de GPER,
mas não de MR. A aldosterona promoveu aumento da resposta máxima contrátil à
fenilefrina (PE) somente no grupo controle, que foi revertido pelo uso do antagonista de
GPER, G15. No grupo diabético, a resposta à PE já é aumentada, o uso dos antagonistas
de MR e GPER reduziram a resposta da PE. A aldosterona ainda reduziu a potência de
relaxamento da acetilcolina (ACh) em ambos os grupos, por ativação de MR. O
antagonismo de GPER por G15 promoveu um redução adicional na potência do
relaxamento no grupo controle, mas não afetou a resposta do grupo diabético. Esses
achados confirmam a hipótese de que GPER exerce um papel benéfico na vasculatura e
esse efeito é perdido no diabetes. Nossos resultados contribuem para a compreensão dos
mecanismos que a aldosterona influencia os danos vasculares no diabetes através da
ativação de receptores MR e GPER.
Palavras-chave: diabetes mellitus, aldosterona, receptor mineralocorticóide, GPER,
artérias mesentérica de resistência.

ABSTRACT
FERREIRA, N.S. Contribution of GPER for vascular reactivity changes in
mesenteric resistance arteries produced by aldosterone: influence of diabetes
mellitus. 2014. 106 f. Dissertation (Master), Medical School of Ribeirao Preto,
University of Sao Paulo, Ribeirão Preto, 2014.
Diabetes is a chronic disease that affects more than 8 % of the world population.
Vascular changes are related to the major complications of diabetes. Aldosterone
contributes to endothelial dysfunction after activation of the mineralocorticoid receptor
(MR). It was recently shown that aldosterone also activates the G protein-coupled
estrogen receptor (GPER) and induces non genomic effects. The activation of GPER by
estrogen or G1 is related to beneficial effects on the vasculature. However, there are no
studies demonstrating the relationship between aldosterone and GPER in diabetes
mellitus. Therefore, we hypothesized that the beneficial effects of aldosterone mediated
by the activation of GPER receptors on vascular reactivity are decreased in diabetes
mellitus. Female control and diabetic (db/db) mice [leptin receptor knockout mice that
develop obesity and type 2 diabetes] were used. We determined the expression of GPER
and the effect of aldosterone in the presence of MR and GPER antagonists in arteries
from control and db/db mice and the major signaling pathways involved. The diabetic
group showed increased GPER expression, but not MR. In the presence of aldosterone
the control increased the maximal contractile response to phenylephrine (PE), and this
increase was reversed by the use of GPER antagonist, G15. The response to PE is
already increased in the diabetic group. Although aldosterone did not cause further
increase the use of MR and GPER antagonists reduced the maximum response to PE at
the same level of control. Aldosterone also reduced the potency of acetylcholine (ACh)induced relaxation in both groups by the activation of MR. GPER antagonism caused
further decrease in the potency of ACh-induced relaxation in the control group, while
not affecting the response of the diabetic group. These findings confirm the hypothesis
that the beneficial effects of aldosterone mediated by the activation of GPER receptors
are decreased in diabetes mellitus. Our results contribute to understanding the
mechanisms that aldosterone influences the vascular damage in diabetes through
activation of MR and GPER receptors.
Keywords: diabetes, aldosterone, mineralocorticoid receptor, GPER, mesenteric
resistance arteries.
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1. INTRODUÇÃO

O diabetes mellitus é uma doença crônica considerada como problema grave de
saúde pública que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É caracterizada pelo
aumento dos níveis plasmáticos de glicose, o que contribui para o surgimento de
complicações associadas a essa doença. As alterações no sistema vascular
desempenham papel crucial nas principais complicações clínicas atribuídas ao diabetes,
aumentando o risco de claudicação, úlceras isquêmicas, gangrena e amputação de
membros inferiores (A.D.A., 2003; Huysman e Mathieu, 2009).
As alterações vasculares da microcirculação e da macrocirculação podem ser
estruturais e/ou funcionais e estão associadas à disfunção das células endoteliais, das
células do músculo liso vascular, do processo inflamatório e de fatores coagulantes. Os
danos vasculares ainda contribuem para a elevação do risco de doenças
cardiovasculares, além de ocasionar lesões em vários órgãos-alvo como coração,
cérebro, olhos, rins e nervos (A.D.A., 2003; Hile e Veves, 2003; Huysman e Mathieu,
2009). Estes fatos justificam a importância de se estudar os mecanismos relacionados às
alterações vasculares associadas ao diabetes.

1.1. CLASSIFICAÇÃO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (Who, 2006) e a Federação
Internacional de Diabetes (IDF) o diabetes pode ser classificado em:
- Diabetes Tipo 1: Resulta em destruição das células β pancreáticas, levando à
deficiência absoluta de insulina. Ela é causada geralmente por uma reação autoimune
em que o sistema de defesa do corpo ataca as células que produzem insulina e, por esse
motivo, as pessoas que desenvolvem este tipo de diabetes necessitam de injeções diárias
de insulina para controlar os níveis plasmáticos de glicose. Autoanticorpos circulantes
como antidescarboxilase do ácido glutâmico, anti-ilhotas e anti-insulina são
responsáveis pela destruição das células β pancreáticas. Algumas vezes, o diabetes tipo
1 está associado a outras doenças autoimunes como a tireoidite de Hashimoto, doença
de Addison e miastenia gravis. Em menor proporção, a causa da destruição das células β
é desconhecida, ou idiopática. Essa forma de diabetes pode afetar pessoas de qualquer
idade, mas geralmente se desenvolve em crianças ou jovens adultos.
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- Diabetes Tipo 2: É caracterizado pela resistência à ação da insulina e deficiência
relativa da secreção de insulina, sendo que um ou ambos sinais podem estar presentes
no momento do diagnóstico. Esse tipo de diabetes pode ocorrer em qualquer idade, mas
é característico da fase adulta e é responsável por pelo menos 90% de todos os casos de
diabetes. O diabetes tipo 2 pode permanecer despercebido durante muitos anos e o
diagnóstico é muitas vezes feito quando surge uma complicação ou quando exames de
sangue são realizados rotineiramente ou testes de glicose na urina. É muitas vezes, mas
nem sempre, associado a excesso de peso ou obesidade, o que por si pode causar
resistência à insulina e levar a altos níveis de glicose no sangue. Pessoas com diabetes
tipo 2 conseguem inicialmente controlar a sua condição através de exercícios e dieta. No
entanto, ao longo do tempo é necessário o uso de medicamentos orais e ou insulina para
o controle da glicemia.
- Diabetes Gestacional: É uma forma de diabetes que consiste em altos níveis de
glicose no sangue durante a gravidez. Ela se desenvolve em uma a cada 25 gestações em
todo o mundo e está associada a complicações para a mãe e o bebê. Esse tipo de
diabetes geralmente desaparece após a gravidez, mas as mulheres com diabetes
gestacional e seus filhos têm um risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2
posteriormente. Cerca de metade das mulheres com histórico de diabetes gestacional
desenvolve diabetes tipo 2 dentro de cinco a dez anos após o parto.
- Outros tipos: Incluem defeitos genéticos na função das células β, defeitos
genéticos na ação da insulina, doenças no pâncreas exócrino e drogas ou tratamentos
que induzem diabetes.

1.2. EPIDEMIOLOGIA DO DIABETES

A IDF estimou que em 2012, 371 milhões de pessoas no mundo apresentavam
diabetes, atingindo prevalência de 8,3% na população mundial. As regiões que
apresentam maior prevalência de casos de diabetes são Oriente Médio e o Norte da
África, seguidos da América do Norte e Caribe. O Brasil é o quarto país com maior
número de pessoas por território com diabetes, sendo o primeiro a China, seguido da
Índia e dos Estados Unidos (Guariguata, 2012; I.D.F., 2012a). Estima-se que em 2030 o
Brasil ainda permanecerá o quarto país em maior número de casos de diabetes com
cerca de 19,6 milhões de pessoas diabéticas (Whiting et al., 2011).
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Apesar do grande número de pessoas com diabetes é preocupante o fato de que
50% da população ainda não seja diagnosticada, o que pode contribuir para a descoberta
da doença em fases mais avançadas, em que lesões em órgãos-alvo são notadas. Na
África do Sul estima-se que existam 81,2% de casos de diabetes não diagnosticados,
enquanto nas Américas do Sul e Central, cerca de 40% da população não tem o
diagnóstico (Guariguata, 2012; I.D.F., 2012a).
De acordo com o IDF, quatro em cada cinco pessoas com diabetes vivem em
países de baixa e média renda, onde os sistemas de saúde estão em desenvolvimento
para tentar controlar o ritmo crescente de casos de doenças não transmissíveis
(Guariguata, 2012; I.D.F., 2012a).
No Brasil a prevalência de diabetes passou de 6,6% em 2011 para 7,4% em 2012
de acordo com a pesquisa realizada pela Vigitel - Sistema de Monitoramento de Fatores
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis, por meio de Inquérito
Telefônico, encomendada pelo Ministério de Saúde. Segundo essa pesquisa, a
prevalência de diabetes foi de 8,1% em mulheres e de 6,5% em homens (Brasil, 2012;
2013).
Nas 26 capitais brasileiras e Distrito Federal analisadas pela Vigitel o diagnóstico
de diabetes aumenta a partir dos 35 anos de idade. A região do país mais acometida com
essa doença foi a Sudeste com 5,8%, seguida da região Nordeste com 5,5% da
população; a prevalência de diabetes na população da região Centro-Oeste foi de 4,0%.
As capitais com maior porcentagem de casos foram Vitória e Fortaleza, ambas com 7%
de adultos com diagnóstico médico de diabetes (Brasil, 2012).
As complicações geradas pelo diabetes contribuem para o aumento de internações,
além de gerar custos para o país. Segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2010
ocorreram 148.452 internações devido o diabetes, com média de permanência de
aproximadamente seis dias, o que corresponde a uma taxa de 78 internações a cada
100.000 habitantes. Comparando o gasto com as internações por causa do diabetes a
partir de 2008 observa-se que o valor passou de 60 milhões para 87,9 milhões em 2011,
com o valor médio de R$ 603,28 para cada internação (Brasil, 2012). Em 2012, mais de
471.000 milhões de dólares foram gastos globalmente em cuidados de saúde para
diabetes. Mas esse número pode ser maior, uma vez que gastos com deslocamento para
tratamentos mais especializados não são contabilizados (Guariguata, 2012; I.D.F.,
2012a).
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Os países com renda média apresentam maior mortalidade em decorrência do
diabetes com 130 mortes a cada 100.000 habitantes. Em seguida aparecem países de
baixa renda e por último com 50 mortes/100.000 habitantes países com renda alta. A
faixa etária da população com o maior número de mortes em decorrência do diabetes
são pessoas acima dos 60 anos de idade. Nessa faixa etária, morreram no ano de 2012
1,3 milhões de pessoas no mundo devido o diabetes e na faixa etária dos 70 anos foram
1,2 milhões de mortes devido essa doença (Guariguata, 2012; I.D.F., 2012a). Em 2012,
4,8 milhões de pessoas morreram em decorrência do diabetes e o número de mortes até
2030 por diabetes irá duplicar e essa será a sétima causa principal de óbitos (Shaw,
Sicree e Zimmet, 2010). O número de mortes por diabetes no Brasil também aumenta a
partir dos anos; em 2006 foram 24,1 óbitos/100.000 habitantes e esse número passou
para 28,8 óbitos em 2010 (Brasil, 2012).

1.3. DIAGNÓSTICO DE DIABETES

O diagnóstico de diabetes pode ser feito por alterações em exames laboratoriais de
rotina utilizando amostras de sangue para avaliar os níveis plasmáticos de glicose. A
glicemia capilar também pode ser usada em locais com poucos recursos para demonstrar
alterações.
A classificação para estabelecer o diagnóstico de diabetes e hiperglicemia
intermediária por várias entidades relacionadas ao diabetes como a OMS (Who, 2012),
Associação Americana de Diabetes (A.D.A., 2013) e Ministério da Saúde (Brasil, 2006)
são mencionadas abaixo:
- Diabetes:
Glicemia de Jejum – ≥ 126mg/dL (7,0 mmol/L).
Glicemia plasmática 2 horas após ingestão da dose oral de 75 gramas de glicose –
≥ 200mg/dL (11,1 mmol/L).
- Tolerância à Glicose Diminuída:
Glicemia de Jejum – < 126mg/dL (7,0 mmol/L).
Glicemia plasmática 2 horas após ingestão da dose oral de 75 gramas de glicose –
≥ 140 e < 200mg/dL (≥ 7,8 e < 11,1 mmol/L).
- Glicemia de Jejum Alterada:
Glicemia de Jejum – 110 a 125mg/dL (6,1 a 6,9 mmol/L).
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Glicemia plasmática 2 horas após ingestão da dose oral de 75 gramas de glicose –
< 140mg/dL (< 7.8 mmol/L).
- Hemoglobina Glicosilada:
HbA1c ≥ 6.5% (48 mmol/mol).

É importante mencionar que se a glicemia plasmática após 2 horas não é
mensurada, o diagnóstico é incerto e o quadro de Diabetes ou Tolerância à Glicose
Diminuída não pode ser excluído.
A hemoglobina glicosilada (HbA1c) reflete a média dos níveis plasmáticos de
glicose nas últimas oito a doze semanas, refletindo o controle da glicemia dos pacientes
durante esse período (Nathan, Turgeon e Regan, 2007). Recentemente, houve grande
interesse em usar os níveis de hemoglobina glicosilada como teste diagnóstico para
diabetes e como teste de triagem para pessoas com alto risco de diabetes (International
Expert Committee report on the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes,
2009; Lapolla, Mosca e Fedele, 2011). Além disso, a hemoglobina glicosilada pode ser
um preditor de retinopatia. Apesar de não estar claro qual a melhor metodologia
(glicemia plasmática ou HbA1c) para prever o desenvolvimento da retinopatia, relatório
recente da Austrália mostrou que um modelo incluindo HbA1c para prever retinopatia
incidente é tão bom quanto, ou possivelmente melhor, que outro incluindo somente a
glicemia de jejum (Who, 2006; Tapp et al., 2008).
Além da metodologia diagnóstica proposta pelas organizações, elas também
recomendam que todas as pessoas a partir dos 40 anos de idade devem ter as seguintes
medidas avaliadas: circunferência da cintura, pressão arterial média, glicemia de jejum
ou capilar, proteínas na urina, cetonas na urina em diabetes recém-diagnosticado,
colesterol plasmático e teste de impulsos e sensibilidade no pé (Who, 2006; 2012;
A.D.A., 2013).

1.4. COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS AO DIABETES

Diabetes é uma condição definida principalmente pela hiperglicemia dando
origem a riscos de danos microvasculares como retinopatia, nefropatia e neuropatia.
Está associada com a redução da expectativa e qualidade de vida, devido à morbidade
que

aumenta

significativamente

devido

às

complicações

microvasculares

e

macrovasculares, que aceleram o desenvolvimento de doenças cardiovasculares como
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doença isquêmica do coração, acidente vascular cerebral e doença vascular periférica
(Who, 2006; Forbes e Cooper, 2013). Depressão (Campayo, Gomez-Biel e Lobo, 2011;
Nouwen et al., 2011), demência (Cukierman, Gerstein e Williamson, 2005) e disfunção
sexual (Carneiro et al., 2008; Carneiro et al., 2010) são outras complicações associadas
ao diabetes.
A nefropatia é caracterizada por proteinúria com subsequente declínio na taxa de
filtração glomerular, que progride durante um longo período de tempo e pode ser fatal
se não tratada, uma vez que a progressão da doença renal é um importante fator de risco
para o desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral
(Mogensen, Christensen e Vittinghus, 1983). A nefropatia também altera outras funções
renais como a liberação de hormônios como a eritropoetina, vitamina D e o controle
agudo da hipoglicemia e do balanço eletrolítico (Forbes e Cooper, 2013). Na nefropatia
diabética se observa o desenvolvimento de hipertrofia e hiperplasia renal, com alteração
na estrutura dos túbulos, o que acarreta hiperfiltração. A hiperfiltração aumenta a perda
de glicose, ácidos graxos, proteínas e aminoácidos (Viberti et al., 1982; Viberti, Jarrett e
Keen, 1982) contribuindo para o desequilíbrio energético, anormalidades na sinalização
redox, fibrose e inflamação. O maior determinante para a progressão da doença renal no
diabetes é a deposição de matriz extracelular nos túbulos renais (Viberti, 1982; Viberti
et al., 1982; Viberti, Jarrett e Keen, 1982; Mauer et al., 1984; Forbes e Cooper, 2013).
A retinopatia diabética é a maior causa de cegueira em adultos (Pascolini et al.,
2004; Who, 2012). É definida pelo conjunto de lesões na retina como alteração na
permeabilidade vascular, degeneração capilar e formação excessiva de novos vasos,
além da disfunção na retina neural devido à morte de células com a habilidade de
distinção de cores. A isquemia e produção de fatores angiogênicos relacionados à
hipóxia podem levar a degeneração ou oclusão dos capilares da retina sendo associadas
à piora do prognóstico (Rosberger, 2013). Nesse momento da isquemia observa-se a
formação do edema macular devido à neovascularização e acúmulo de líquido e
exsudato lipídico dentro da retina contribuindo para a deficiência visual. Em casos mais
graves, pode ocorrer sangramento associado à alteração da estrutura da retina, incluindo
o desenvolvimento de uma membrana fibrovascular que pode subsequentemente
provocar o descolamento da retina (Dobree, 1970; Bresnick et al., 1976; Tapp et al.,
2008; Rosberger, 2013).
A neuropatia é uma síndrome que engloba danos em nervos somáticos e nervos do
sistema nervoso periférico autonômico (Sharma e Thomas, 1974). Entretanto, também
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se associa a danos na medula espinhal (Selvarajah et al., 2006) e no sistema nervoso
central (Wessels et al., 2006). É caracterizada pelas anomalias vasculares, tais como
espessamento da membrana basal capilar e hiperplasia endotelial com diminuição
subsequente na tensão de oxigênio e hipóxia. Em seguida, progride para deterioração de
fibras nervosas com alteração da sensibilidade a vibrações e limiares térmicos e,
posteriormente, para perda da percepção sensorial (Sharma e Thomas, 1974; Vinik et
al., 2013). Essas alterações nos nervos são importantes mecanismos associados à
disfunção erétil, à dificuldade de cicatrização de feridas, problemas gastrointestinais e à
disfunção cardiovascular em pacientes diabéticos. Entre as lesões associadas à perda de
sensibilidade, a mais grave e que gera maiores gastos e causa de internação são as
associadas aos pés. As ulcerações nos pés não controladas aumentam o risco de
amputações e perda na qualidade de vida do paciente (I.D.F., 2012b; Forbes e Cooper,
2013).
Entre

as

complicações

associadas

à

macrocirculação,

destaca-se

a

macroangiopatia, caracteri ada por les es arterioescler ticas das coronárias e circulação
arterial periférica que contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A
doença arterial periférica ocorre de forma precoce em pacientes diabéticos comparados
a não diabéticos, e geralmente se apresenta de forma mais grave e difusa. É uma
condição caracterizada por doença aterosclerótica oclusiva das extremidades inferiores e
é precedida por disfunção endotelial, inflamação, distúrbios da coagulação, alterações
no fluxo sanguíneo e anormalidades plaquetárias que contribuem para a evolução
precoce deste evento (A.D.A., 2003; Creager et al., 2003; Luscher et al., 2003;
Huysman e Mathieu, 2009; Beckman et al., 2013; Paneni et al., 2013).

1.5. FISIOPATOLOGIA DO DIABETES

A hiperglicemia induz dano tecidual por diferentes mecanismos que geram
alterações agudas no metabolismo celular. Essas alterações cumulativas podem sofrer
influência de fatores genéticos, sejam eles associados às alterações a que cada indivíduo
está susceptível ou alteração por fatores independentes que aceleram o processo de
dano. As principais células afetadas pela alteração da glicemia são as relacionadas às
lesões na microcirculação como as células endoteliais da retina e dos vasos, as células
mesangiais dos glomérulos renais e os neurônios e as células de Schwann nos nervos
periféricos (Beckman et al., 2013; Forbes e Cooper, 2013; Paneni et al., 2013).
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A maioria das células é capaz de reduzir o transporte da glicose a seu interior
quando expostas à hiperglicemia, de modo que a concentração de glicose interna
permanece

constante.

Pelo

contrário,

as células danificadas

pelo

diabetes,

principalmente as células endoteliais, não reduzem rapidamente o transporte de glicose
em situações de hiperglicemia, conduzindo assim a elevada concentração de glicose no
interior da célula (Kaiser et al., 1993), indicando que mecanismos intracelulares
também são alterados (Brownlee, 2005; Paneni et al., 2013).
Brownlee (2005) descreveu como peças de um quebra cabeça quatro principais
mecanismos ativados pela hiperglicemia que danificam o interior dessas células, sendo
eles: aumento do fluxo da via dos polióis (Gabbay, Merola e Field, 1966), aumento da
formação de produtos finais de glicação avançada (Giardino, Edelstein e Brownlee,
1994), ativação da proteína cinase C (PKC) (Xia et al., 1994) e aumento da via da
hexosamina levando a modificação de proteínas por glicosilação (Sayeski e Kudlow,
1996; Federici et al., 2002). Esses mecanismos isoladamente culminam na ativação de
uma via comum que é o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (EROs)
(Du et al., 2000; Nishikawa et al., 2000) e, segundo Brownlee, esse seria o principal
mecanismo de dano relacionado à hiperglicemia (Brownlee, 2005). Contudo, é
interessante mencionar que as EROs levam a ativação dos quatros mecanismos iniciais
que danificam as células (Brownlee, 2005; Paneni et al., 2013).
A produção de ERO é um dos mecanismos envolvidos em um dos principais
efeitos prejudiciais da hiperglicemia nos vasos, a disfunção endotelial. A disfunção
endotelial é caracterizada pelo prejuízo do relaxamento dependente de endotélio, em
consequência do desequilíbrio entre o aumento da produção de ERO (Gryglewski,
Palmer e Moncada, 1986) e a diminuição da biodisponibilidade de óxido nítrico (NO)
(De Vriese et al., 2000). Além disso, observa-se aumento de fatores vasoconstritores
como endotelina 1 (Yanagisawa et al., 1988; Schneider et al., 2002) e esse desequilíbrio
entre redução de fatores relaxantes e aumento de fatores vasoconstritores contribui para
o desenvolvimento de hipertensão arterial (Cooper et al., 2007; Manrique et al., 2009),
diabetes (Oelze, Schuhmacher e Daiber, 2010) e aterosclerose (Beckman et al., 2013;
Paneni et al., 2013), além de outras doenças.
Em modelo animal de diabetes tipo 2 [camundongos com depleção do receptor de
leptina (camundongos db/db)] é característico o quadro de disfunção endotelial, com
prejuízo no relaxamento dependente de endotélio induzido pela acetilcolina devido ao
aumento da produção de ânion superóxido e redução da biodisponibilidade do cofator
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BH4, o qual é necessário para a atividade da sintase endotelial do NO (eNOS), que
produz o NO (Pannirselvam et al., 2002; Pannirselvam et al., 2003). Nessa condição
também se observa aumento na resposta máxima a vários agentes contráteis como
fenilefrina (Pannirselvam et al., 2002), serotonina, cloreto de potássio, angiotensina II e
produtos da enzima ciclooxigenase (Guo et al., 2005).
O sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS) é um dos principais fatores
que estimulam a produção de ERO principalmente em células vasculares (Cooper et al.,
2007). Em condições fisiológicas, o RAAS é, em condições fisiológicas, ativado em
resposta à redução da pressão arterial e do fluxo sanguíneo na artéria renal. Entretanto,
em situações patológicas como diabetes (Price et al., 1999) e hipertensão arterial
(Wisgerhof, Carpenter e Brown, 1978), esse sistema pode estar superativado. A queda
da pressão arterial estimula as células justaglomerulares a secretarem a enzima renina na
corrente sanguínea. Na circulação, a renina cliva o angiotensinogênio, produzido no
fígado, e produz o decapeptídeo angiotensina I (Ang I). A Ang I é clivada pela enzima
conversora de angiotensina (ECA), que está presente em vários órgãos, dando origem ao
octopeptídeo ativo angiotensina II (Ang II). A ligação da Ang II aos receptores tipo 1
para angiotensina (AT1) presentes nas células glomerulosas que se encontram no córtex
da glândula supra renal, estimula a síntese e liberação da aldosterona (Carpenter, Davis
e Ayers, 1961; Davis et al., 1961; Ganong e Mulrow, 1961; Davis et al., 1962).
Ang II (Griendling et al., 1994) e aldosterona (Johar et al., 2006) são os
mediadores do RAAS que produzem ERO via ativação da enzima nicotinamida adenina
dinucleotídeo fosfato-oxidase [NAD(P)H oxidase] no sistema vascular. Esses efeitos da
aldosterona na geração de ERO estão relacionados à sua ligação a receptores
mineralocorticóides (MR) e ativação de vias não genômicas (Stas et al., 2007).
Entretanto, outros efeitos desse hormônio podem estar relacionados às alterações
vasculares no diabetes (Mcfarlane e Sowers, 2003; Cooper et al., 2007; Lastra-Lastra et
al., 2009; Lastra et al., 2010; Luther e Brown, 2011).

1.5.1. Aldosterona

A aldosterona é um hormônio mineralocorticóide sintetizado principalmente na
zona glomerular do córtex da supra-renal (Tait, Simpson e Grundy, 1952). A síntese de
aldosterona também ocorre em tecidos extra-adrenais, principalmente no sistema
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nervoso central (Stromstedt e Waterman, 1995; Mackenzie et al., 2000), sistema
cardiovascular (miocárdio e células da musculatura lisa vascular) (Takeda et al., 1995;
Takeda et al., 1996; Ye et al., 2005; Lombes, 2009) e, recentemente, sua síntese foi
demonstrada em adipócitos (Briones et al., 2012). O colesterol é o precursor da síntese
de

aldosterona

e

de

outros

hormônios

lipossolúveis.

A

biossíntese

dos

mineralocorticóides diverge da via de síntese dos glicocorticóides a partir da
progesterona. A progesterona é hidroxilada pela enzima CYP21B para 11desoxicorticosterona. As próximas duas etapas são mediadas pela enzima aldosterona
sintase (CYP11B2), que converte 11-desoxicorticosterona em corticosterona e,
subsequentemente, em aldosterona (Connell e Davies, 2005; Williams, 2005; Ye et al.,
2005) (Figura 1).

Colesterol
CYP11A1

CYP17

Pregnolona

17α-OH Pregnolona
3β-HSD

3β-HSD

Progesterona

CYP17

17α-OH Progesterona
CYP21B

CYP21B

11-deoxicorticosterona
CYP11B2

Deoxicortisol
CYP11B1

Corticosterona

Cortisol

CYP11B2

Aldosterona

Figura 1. Biossíntese da aldosterona e cortisol a partir do colesterol. CYP11B2- aldosterona
sintase, CYP21B-21-hidroxilase, 3β-HSD-3β-dehidrogenase, CYP11A1-colesterol desmolase,
CYP11B1-11β-hidroxilase, CYP17- 17α-hidroxilase. Adaptado (Connell e Davies, 2005).

O estímulo para produção e liberação de aldosterona inclui vários fatores, entre
eles ativação do RAAS (Carpenter, Davis e Ayers, 1961; Davis et al., 1961; Ganong e
Mulrow,

1961; Davis et

al.,

1962; Takeda et

al., 1996),

liberação

de

adreconocorticotropina (Farrell, Banks e Koletsky, 1956; Bartter, 1958) e aumento da
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concentração dos íons potássio (K+) (Bartter, 1958; Ganong e Mulrow, 1958; Dluhy et
al., 1972).
A aldosterona em situações fisiológicas estimula a expressão de determinados
transportadores iônicos ativos, como canal epitelial de íon sódio (Na+) (ENaC), na
membrana das células epiteliais na parte distal do néfron. Estas proteínas são
responsáveis pelo transporte unidirecional de Na+ através do epitélio, a partir do lúmen
dos túbulos renais para o espaço intersticial. Isso só é possível devido ao gradiente
eletroquímico produzido pela bomba Na+/K+- ATPase. Além disso, também ocorre
reabsorção de água e excreção de K+ e magnésio (Mg+) (Ganong e Mulrow, 1958).
Essas respostas desencadeadas em situações de queda da pressão arterial promovem
equilíbrio hidroeletrolítico e o aumento da pressão arterial (Williams, 2005;
Viengchareun et al., 2007).

1.5.2. Efeitos cardiovasculares da aldosterona

A aldosterona também tem sido relacionada com o estímulo de um grande número
de vias rápidas de sinalização incluindo mobilização de íon cálcio (Ca2+), K+ e Na+ em
leucócitos mononucleares e em células do músculo liso vascular (CMLV) de humanos
in vitro. Outros efeitos desencadeados por este hormônio são a síntese de colágeno,
ativação das vias das proteínas cinases ativadas por mitógenos (MAPKs), além de
fatores de transcrição intracelulares que aumentam ou diminuem a expressão de genes
alvos (Falkenstein et al., 2000; Gekle et al., 2002; Funder, 2005; Grossmann et al.,
2005; Chun e Pratt, 2006).
Em CMLV e células endoteliais de porco a aldosterona produz diacilglicerol e
trisfosfato de inositol (IP3), e ativação da cinase de fosfoinosítideos na posição 3 (PI 3K)
por mecanismos dependentes da ativação da PKC. Também nessas células são
observados aumentos de monofostato cíclico de adenosina (AMPc). Ativação da cinase
reguladora de sinal extracelular (ERK1/2), da cinase c-Jun NH2-terminal (JNK), da cSrc e da fosforilação do receptor do fator de crescimento epidermal (EG) também foram
descritos em células do ovário de hamster chinês ou células de rim embrionário humano
transfectadas com o receptor MR (Falkenstein et al., 2000; Gekle et al., 2002; Funder,
2005; Grossmann et al., 2005; Chun e Pratt, 2006). Os efeitos decorrentes da ativação
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da transcrição gênica pela aldosterona são denominados efeitos genômicos, enquanto
aqueles decorrentes da ativação de vias rápidas são denominados efeitos não genômicos.
Em CMLV, um dos efeitos não genômicos da aldosterona é a ativação de vias
associadas a processos pró-fibróticos como p38MAPK e NAD(P)H oxidase por
ativação de vias dependentes de c-Src (Callera et al., 2005). O tratamento simultâneo
dessas células com aldosterona e Ang II aumenta a atividade da ERK1/2, atenua a
atividade da fosfatase 1 da proteína cinase ativada por mitógeno (MKP-1) e aumenta a
expressão da proteína monomérica de ligação de GTP da proteína Kirsten Ras(Kiras2A), vias que estão associadas com estimulação da proliferação de fibroblastos
cardíacos (Min et al., 2005).
A ativação de algumas das vias descritas acima também contribui para os efeitos
produzidos pela aldosterona na reatividade vascular. Em preparações de anéis aórticos
com endotélio, a aldosterona atenua a resposta vasoconstritora do agonista alfa
adrenérgico, fenilefrina. Esse efeito ocorre pela ativação da eNOS dependente de PI3K e
geração do NO. Em preparações de anéis aórticos sem endotélio foi observado o efeito
oposto, ou seja, aumento da resposta vasoconstritora (Liu et al., 2003).
Em artérias mesentéricas de ratos Sprague Dawley, a aldosterona potencializa a
contração induzida por fenilefrina, aumenta o influxo de Ca2+ e aumenta o pH. Esses
mecanismos são dependentes da ativação da PKC, PI 3K e do trocador Na+/H+ e são
bloqueados pela eplerenona, um antagonista do receptor MR (Michea et al., 2005).
O tratamento de ratos Dahl sensíveis ao sal com aldosterona por três semanas,
potencializa o efeito constritor da fenilefrina em anéis de aorta torácica, além de
aumentar a expressão da ciclooxigenase 2 (enzima pró-inflamatória) nesses vasos e
também em vasos renais (Eatman et al., 2011).
Em arteríolas pré-glomerulares aferentes a aldosterona leva a vasoconstrição por
vias não genômicas (ativação da fosfolipase C) (Arima et al., 2003) e a liberação de NO
pelo endotélio interfere nesse efeito (Arima et al., 2004). A inibição farmacológica da
eNOS, da PKC e do IP3 pode modular a vasoconstrição mediada pela aldosterona
(Schiffrin, 2006; Schmidt, 2008).
Farquharson e Struthers (2002) demonstraram em um estudo in vivo de
pletismografia por oclusão venosa bilateral do antebraço de humanos que a infusão de
aldosterona prejudica a função endotelial por reduzir o relaxamento dependente de
endotélio induzido pela acetilcolina. Por outro lado, o relaxamento independente de
endotélio induzido por nitroprussiato de sódio e a contração estimulada por Ang I e Ang
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II não foram alterados (Farquharson e Struthers, 2002), sugerindo que a aldosterona
afeta a atividade do NO.
O conjunto destes estudos indica que a aldosterona desencadeia efeitos opostos
sobre a reatividade vascular e que as alterações finais dependem do balanço entre os
efeitos vasodilatadores, geralmente mediados pelo

endotélio, e dos efeitos

vasoconstritores, por ações em CMLV, apesar de ambos serem dependentes da ativação
de PI3K (Liu et al., 2003; Michea et al., 2005; Eatman et al., 2011; Feldman e Gros,
2011; Briet e Schiffrin, 2012; Briones et al., 2012).

1.5.3. Aldosterona e doenças cardiovasculares

Os efeitos da aldosterona são importantes para regulação do equilíbrio
hidroeletrolítico e regulação da pressão arterial. Entretanto, o excesso desse hormônio
pode prejudicar o organismo. O excesso de aldosterona (hiperaldosteronismo primário)
impacta de forma negativa o coração ocasionando remodelamento cardíaco (Okoshi et
al., 2004) e vascular (Schiffrin, 2006; Briet e Schiffrin, 2012), diminuição da
sensibilidade dos barorreceptores e redução da variabilidade da frequência cardíaca
(Heindl et al., 2006; Monahan, Leuenberger e Ray, 2007).
Nos rins o excesso de aldosterona promove alterações como proteinúria, esclerose
glomerular e proliferação de células mesangiais

(Greene, Kren e Hostetter, 1996;

Rocha et al., 1999; Ponda e Hostetter, 2006; Lombes, 2009). Nos vasos sanguíneos
prevalece o quadro de disfunção endotelial, formação de ERO (Nietlispach et al., 2007)
e resistência à insulina contribuindo para o desenvolvimento de diabetes e obesidade
(Hirata et al., 2009; Patel e Mehta, 2012).

1.5.4. Aldosterona e doenças metabólicas

Pacientes com obesidade, hipertensão arterial e diabetes tipo 2 apresentam maior
risco para o desenvolvimento de síndrome metabólica, que é caracterizada por
resistência à insulina, hipertensão arterial, dislipidemias, relação cintura quadril
aumentada e excreção urinária de albumina (I DIRETRIZ BRASILEIRA DE
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA, 2005). A
principal alteração fisiopatológica da síndrome metabólica é a resistência à insulina. A
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ativação do RAAS contribui para as alterações na sinalização da insulina e resistência à
insulina em tecidos como o músculo esquelético, fígado, tecido cardíaco, tecidos
vasculares e renais (Lastra-Lastra et al., 2009). Estudos mostram que a resistência à
insulina pode desencadear hiperinsulinemia compensatória e alterações cardiovasculares
como hipertensão arterial sistêmica (Modan et al., 1985; Goodfriend et al., 1999).
A aldosterona além de contribuir para a disfunção endotelial no diabetes por
aumento do estresse oxidativo, também induz resistência à insulina através da
degradação do substrato do receptor de insulina (IRS-1 e -2), inibição da proteína
desacopladora-1 e inibição da produção dos transportadores de glicose (Hitomi et al.,
2007; Lastra-Lastra et al., 2009; Luther e Brown, 2011). Em CMLV, a aldosterona
promove hetero-dimerização do IRS e do receptor do fator de crescimento semelhante à
insulina (IGF1R), causando uma diminuição da sinalização por estes receptores, o que
também explicaria em parte a resistência vascular à insulina (Sherajee et al., 2012).
Vasos com tecido adiposo perivascular, o qual produz aldosterona localmente,
apresentam prejuízo no relaxamento induzido por acetilcolina em camundongos
diabéticos. Esse prejuízo é menos notório em vasos desprovidos de tecido adiposo
perivascular e é revertido parcialmente pelo uso do antagonista de MR, eplerenona, nos
vasos com tecido adiposo perivascular (Briones et al., 2012).
Em pacientes com diabetes a aldosterona contribui para o desenvolvimento de
fibrose do miocárdio e aumento do volume do ventrículo esquerdo. Esse quadro é
revertido pelo uso de antagonistas dos receptores para aldosterona, como
espironolactona e eplerenona, mostrando a importância do efeito deste hormônio nos
eventos associados ao diabetes (Macfadyen, Barr e Struthers, 1997; Pitt et al., 1999;
Davies e Struthers, 2002; Davies et al., 2005).

1.5.5. Receptores Mineralocorticóides

Os efeitos desencadeados pela aldosterona são mediados pela ligação á receptores
específicos. Os MRs são responsáveis pelas respostas clássicas da aldosterona, ou seja,
efeitos genômicos (Funder, Feldman e Edelman, 1972). Esses efeitos genômicos
relacionam-se com a transcrição de fatores reguladores da expressão de genes-alvo.
Vários órgãos como os rins, o cólon, as glândulas sudoríparas e salivares são alvos para
ações genômicas da aldosterona (Feldman e Gros, 2011; Unger, Paulis e Sica, 2011).
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O receptor MR é um receptor citoplasmático que apresenta estruturalmente três
domínios, um domínio de ligação a aldosterona, um domínio determinante para ligação
no DNA que permite a execução das ações genômicas e um domínio capaz de recrutar
co-reguladores específicos para garantir o controle coordenado da expressão do gene
alvo (Viengchareun et al., 2007).
A ligação da aldosterona aos MRs promove a translocação do complexo MRaldosterona para o núcleo da célula e a consequente modulação da transcrição de genes
alvos. A transcrição eleva o volume do núcleo em cerca de 15% a 28% do volume total
da célula em um período menor que 10 minutos. Esse efeito desaparece dentro de 30
minutos, quando a transcrição de genes é encerrada e o RNAm é translocado para o
citoplasma (Oberleithner et al., 2000).
O MR é capaz de se ligar com quase a mesma afinidade a duas classes distinta de
hormônios, tanto aos mineralocorticóides (aldosterona) como aos glicocorticóides
(cortisol em humanos e corticosterona em roedores). A en ima 11 β-hidroxiesteróide
desidrogenase tipo 2 (11βHSD2) converte os glicocorticóides, presentes no citosol, em
compostos inativos garantindo que somente os mineralocorticóides, como a aldosterona,
ative os MRs e desencadeie suas ações clássicas (Edwards et al., 1988; Lombes, 2009).
A ativação de vias rápidas pela aldosterona tem início de ação em um curto
período de tempo (segundos a minutos), podendo ser mediada tanto por receptores MR
clássicos quanto por receptores MR não clássicos. Esses receptores MR não clássicos
também são associados a efeitos de longo prazo (Feldman e Gros, 2011). A existência
de um receptor de membrana responsável pelos efeitos da aldosterona é sugerida em
função de algumas ações da aldosterona independentes de sua ligação ao MR clássico.
Algumas dessas ações incluem a ativação de vias de sinalização em células que não
possuem o MR clássico (Markos, Healy e Harvey, 2005); ou insensibilidade de algumas
linhagens de células renais ao tratamento com antagonista de MR quando estimuladas
com aldosterona (Rossol-Haseroth et al., 2004); ou a capacidade da aldosterona
aumentar Ca2+ em células humanas e o uso de eplerenona, antagonista MR, não
bloquear esse efeito (Grossmann et al., 2005; Thomas, Mceneaney e Harvey, 2007) ou
ainda sítios de ligação na superfície das células que são insensíveis a espironolactona
(antagonista MR) e dexametasona (corticoide exógeno) (Wildling et al., 2009; Wendler
e Wehling, 2011). É importante mencionar que a aldosterona também induz efeitos não
genômicos que são revertidos pelo uso de antagonista de receptores MR, como por
exemplo, ativação da cadeia leve de miosina (Gros et al., 2007), ativação de ERK 1/2
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(Gros et al., 2011) e alteração da resposta vasoconstritora da fenilefrina em aortas após
10 minutos de estímulo com aldosterona (Liu et al., 2003; Briet e Schiffrin, 2012).
A identidade desses MR não clássicos é desconhecida, mas estudos indicam que o
receptor de estrógeno acoplado a proteína G (GPER) está relacionado a algumas das
ações rápidas da aldosterona (Gros et al., 2011; Gros et al., 2013).

1.5.6. Receptores GPER

O receptor de estrógeno acoplado à proteína G (GPER, anteriormente designado
GPR30/GPER-1) é um receptor com sete domínios transmembrana acoplado à proteína
G e possui alta afinidade de ligação ao hormônio 17β-estradiol (E2). Ele é amplamente
expresso no coração, artérias, glândulas mamárias, pulmão, sistema nervoso central e
leucócitos. O receptor GPER foi descoberto pela primeira vez na vasculatura em 2007,
quando sua expressão foi demonstrada em CMLV e em células endoteliais, tanto de
artérias quanto de veias humanas e confirmou-se sua ativação pelo E2 (Haas et al.,
2007; Olde e Leeb-Lundberg, 2009; Nilsson, Olde e Leeb-Lundberg, 2011).
O G1, agonista de GPER, estimula a proteína Gαs e a proteína Gαi sensível a
toxina Pertussis, modulando positiva ou negativamente, respectivamente, a atividade da
adenilato-ciclase, os níveis de AMPc e, consequentemente, a ativação da proteína cinase
A. A estimulação da proteína Gαi/o também produ a liberação das subunidades Gβγ
que leva à: (i) ativação de PI3K e, subsequentemente, da proteína cinase Akt/PKB, (ii)
ativação de c-Src e posterior recrutamento da proteína adaptadora com homologia-Src
(SHC), (iii) ativação de metaloproteinases da matriz extracelular, (iv) liberação do fator
de crescimento epidermal (EGF) ligado à heparina resultando na transativação do
receptor de EGF que, por sua vez, leva à ativação de ERK1/2 e PI3K. A ativação de cSrc também ocorre independentemente da ativação de Gβγ. A estimulação de GPER
eleva a concentração de Ca2+ intracelular por meio de mecanismos ainda desconhecidos
mas que envolvem sinali ação primária através de Gβγ ou secundária através de
sinalização por transactivação do receptor do EGF (Olde e Leeb-Lundberg, 2009;
Nilsson, Olde e Leeb-Lundberg, 2011).
No sistema vascular, o GPER é expresso principalmente em células endoteliais
em pequenas artérias sistêmicas, mas tanto artérias como veias expressam os receptores
GPER e MR (Haas et al., 2007). Recentemente foi demonstrado que CMLV
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estimuladas com aldosterona podem utilizar tanto GPER quanto MR para produzir seus
efeitos, levando à ativação de vias de sinalização, tais como PI 3K, ERK1/2, e
desencadeando apoptose, bem como fosforilação da cadeia leve da miosina (Gros et al.,
2011). Em células endoteliais, a fosforilação de ERK1/2 e a indução de apoptose
também foram observadas pela ligação da aldosterona em receptores GPER (Gros et al.,
2013).
Mårtensson e colaboradores (2009) descreveram em camundongos fêmeas
nocautes para o receptor GPER diminuição na liberação de insulina estimulada por
estrógeno, aumento nos níveis plasmáticos de glicose, aumento da pressão arterial e
redução do crescimento ósseo, sugerindo a importância do GPER para a homeostasia do
metabolismo de carboidratos. Além disso, o GPER é importante para a manutenção das
ilhotas pancreáticas, uma vez que animais nocaute apresentam maior susceptibilidade à
lesão induzida por estreptozotocina (Liu et al., 2009; Martensson et al., 2009; Balhuizen
et al., 2010).
O agonista de GPER, G1, induz relaxamento dependente de endotélio em anéis
aórticos e artérias mesentéricas de ratas hipertensas ovariectomizadas (Ren2.Lewis), e
esse relaxamento não é diferente do induzido pelo estrógeno, outro agonista desse
receptor (Lindsey et al., 2011). O relaxamento induzido por G1 é descrito por Jang e
colaboradores em aorta de ratos Sprague-Dawley como dependente da via da Src com
ativação do receptor do fator de crescimento epidermal e da via da Akt (Jang et al.,
2013). Por outro lado, em artérias coronárias o agonista de GPER induz relaxamento
independente de endotélio por aumento do efluxo de K+ através de canais para K+
ativados por Ca2+ de alta condutância (Yu et al., 2011).
Em ratas diabéticas ovariectomizadas o tratamento com G1 por oito semanas,
melhorou o relaxamento dependente do endotélio para acetilcolina por aumento da
atividade da eNOS via fosforilação desta enzima. Esse efeito foi parcialmente atenuado
pelo inibidor da eNOS, o éster metílico de nitro-L-arginina (L-NAME), e o antagonista
seletivo de GPER, G15. Em células endoteliais expostas a hiperglicemia a
administração aguda de G1 aumenta significativamente a atividade e fosforilação da
eNOS e a concentração de NO. Também há evidências de que a ativação de GPER
conduz à ativação da eNOS, assim como a vasodilatação, e tem efeitos benéficos sobre
a função vascular em ratas diabéticas ovariectomizadas (Li et al., 2012).
Em anéis aórticos de ratos, a aldosterona por mecanismos dependentes de GPER
atenua a constrição do agonista contrátil fenilefrina. O antagonista de GPER bloqueia
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esse efeito da aldosterona, além de reverter a apoptose induzida em células endoteliais
tanto pelo agonista de GPER quanto pela aldosterona (Gros et al., 2013), sugerindo que
a apoptose vascular induzida por aldosterona é mediada por GPER. Esses resultados
evidenciam os efeitos vasodilatadores da aldosterona associados à ativação de GPER
em contraste aos efeitos mediados por MR, responsáveis por efeitos contráteis (Feldman
e Gros, 2013).
Em artérias de resistência ainda não foram demonstrados se os efeitos da
aldosterona podem ser mediados por GPER e se os mesmos estão alterados em
condições clínicas como o diabetes mellitus. Devido à ausência desses estudos esse
projeto tem por objetivo avaliar se as ações da aldosterona são mediadas pela ativação
de GPER e se o complexo aldosterona-GPER está alterado em animais geneticamente
diabéticos, camundongos db/db.

2. HIPÓTESE
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2. HIPÓTESE

Considerando que:
1. No diabetes mellitus a aldosterona diminui a liberação de insulina e a captação
de glicose, além de prejudicar o relaxamento vascular dependente do endotélio.
2. A aldosterona liga-se a receptores MR e GPER e desencadeia efeitos genômicos
e não genômicos. A ligação a receptores GPER ativa ERK 1/2 em células do
músculo liso vascular e em células endoteliais. Além disso, ativa em células
musculares cadeia leve de miosina e induz apoptose. Em anéis aórticos a
aldosterona por mecanismos dependentes de GPER inibe a vasoconstrição
mediada pela fenilefrina por aumento da expressão de eNOS.
3. Há ausência de estudos em artérias de resistência relacionando aldosterona e
GPER e essa interação em doenças como o diabetes mellitus.
Formulamos a seguinte hipótese de trabalho: Os efeitos da aldosterona mediados
pela ativação dos receptores GPER sobre a reatividade vascular estão diminuídos no
diabetes mellitus.
Diabetes
Mellitus

Aldosterona
MR

GPER

Disfunção Vascular

Figura 2. Hipótese de trabalho: Os efeitos da aldosterona mediados pela ativação dos
receptores GPER sobre a reatividade vascular estão diminuídos no diabetes mellitus.

3. OBJETIVOS
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3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

3.1. OBJETIVOS GERAIS

Determinar se os efeitos vasculares da aldosterona (em artérias de resistência)
envolvem ativação de receptores GPER e se os efeitos decorrentes da ativação de GPER
por aldosterona estão alterados em animais diabéticos db/db.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Determinar os níveis de expressão dos receptores GPER em artérias
mesentéricas de animais controle e diabéticos db/db.
2) Determinar quais efeitos da aldosterona sobre a reatividade vascular são
mediados por ativação de GPER, utilizando artérias de resistência de animais
controle e db/db.
3) Determinar se os mecanismos de sinalização rápido induzidos pela aldosterona
são mediados pelos receptores GPER em artérias mesentéricas.
4) Determinar se os mecanismos de sinalização rápido estão alterados em animais
db/db e a influência destes mecanismos na disfunção vascular associada ao
diabetes mellitus.

4. MATERIAIS E MÉTODOS
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. ANIMAIS

O protocolo para uso de animais em experimentação está em conformidade com
os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Sociedade Brasileira de
Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL) e foi aprovado pela Comitê de Ética no
Uso de Animais (CEUA) da Universidade de São Paulo (USP), Ribeirão Preto, Brasil
(protocolo nº 012/2013).
Foram utilizadas fêmeas de camundongos geneticamente diabéticos db/db da
linhagem B6.BKS-Leprdb e seus controles (B6.BKS-Leprdb/+ ou B6.BKS+/+ ), ambos
com 14 a 16 semanas de idade, provenientes da colônia mantida no biotério do
Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a qual foi
iniciada a partir de camundongos da linhagem B6.BKS-Leprdb/+ adquirida da empresa
The Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine, USA). Os animais foram mantidos em
ciclo claro / escuro de 12 horas com temperatura controlada (22±1°C) com acesso a
ração e água ad libitum. O ciclo estral das fêmeas foi verificado e ambos os grupos
foram utilizados na fase do diestro.
O grupo db/db (B6.BKS-LeprdB) será denominado a partir de agora como grupo
diabético e fêmeas controle (B6.BKS-Leprdb/+ ou B6.BKS+/+ ) como grupo controle.

4.1.1. Massa Corporal e Glicemia
A massa corporal dos animais foi avaliada no momento do estudo utilizando uma
balança de precisão (WTB 2000, RADWAG ®, Polônia). Para a dosagem da glicemia os
animais permaneceram em jejum por oito horas, e o sangue foi retirado após corte na
ponta da cauda e colocado em fitas individuais e a leitura foi realizada no
glicosímetro(Accu-Check® Active, Roche, Mannheim, Alemanha).

4.2. ESTUDOS DE REATIVIDADE VASCULAR

4.2.1. Preparo dos Anéis de Artérias Mesentéricas de Resistência Isoladas
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Após a eutanásia dos animais por inalação em câmara de dióxido de carbono
(CO2), o leito mesentérico foi removido e colocado em uma placa de petri e ramos de
segunda ordem da artéria mesentérica (150-200 mm de diâmetro) foram dissecados em
solução de Krebs-Henseleit modificada (composição em mM: NaCl 130; KCl 4,7;
NaHCO3 14,9; CaCl2.1,6; KH2PO4 1,18; MgSO4 .7H2O 1,17; EDTA 0.026 e glicose
5,5). O segundo ramo da artéria mesentérica superior foi dissecado e cortado em
segmentos de 2,0 mm de comprimento com o auxílio de uma lupa. Dois fios de
tungstênio (25 μm de diâmetro) foram então inseridos no lúmen das artérias.
Os anéis foram montados em miógrafo para vasos de resistência (modelo 610M;
Danish Myo Technology – DMT, Copenhagem, Denmark) para o estudo da tensão
isométrica, conectado a um sistema para aquisição de dados (PowerLab8/8SP,
ADinstruments, Austrália) acoplado a um computador. Os canais do miógrafo foram
preenchidos com solução de Krebs gaseificada com 95% de oxigênio (O2) e 5% de CO2
e aquecidos à 37° C. Esses procedimentos foram realizados conforme descrito por
Mulvany e Halpern (Mulvany e Halpern, 1977).

4.2.2 Normalização das artérias mesentéricas de resistência
O propósito do procedimento de normalização é distender o segmento vascular até
que se atinja a chamada circunferência interna normalizada (IC1): definida como uma
fração determinada da circunferência interna (IC100) que um segmento totalmente
relaxado teria em uma determinada pressão transmural. Para artérias mesentéricas de
resistência, a pressão transmural alvo é de 100 mmHg, que corresponde a 13,3 kPa.
Após o período de estabilização e aquecimento dos segmentos vasculares (10
minutos) em solução de Krebs-Henseleit (pH 7,4 e a 37 °C), as artérias mesentéricas
foram distendidas de forma gradativa e a leitura do micrômetro e da força aplicada
foram registrados a cada ponto. Estes dados foram convertidos em valores de
circunferência interna (μm) e de tensão na parede vascular (mN/mm), respectivamente.
A plotagem da tensão na parede do vaso contra a circunferência interna revela uma
curva exponencial. Pela aplicação da curva isobárica correspondente a 100 mmHg, a
IC100 foi então calculada a partir do ponto de interseção, utilizando o software específico
para normalização de artérias de resistência (DMT Normalization Module,
ADInstruments, Austrália). A IC1 foi calculada a partir da IC100 por meio da fórmula
IC1= 0,90 x IC100, dando uma circunferência interna na qual a produção de força ativa
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bem como a sensibilidade do segmento a agonistas é máxima. O diâmetro interno
normalizado foi calculado dividindo-se IC1 por π.

4.2.3. Protocolos experimentais
Após 30 minutos do processo de normalização, as artérias foram contraídas com
cloreto de potássio (KCl, 120 mM), com a finalidade de avaliar a integridade funcional.
Após um período de lavagem e estabilização por mais 20 minutos, a integridade do
endotélio foi testada por meio da avaliação do relaxamento à acetilcolina (ACh, 105

mol/L – vasodilatador dependente de endotélio) em vasos pré-contraídos com

fenilefrina (PE, 3x10-6 mol/L – agonista alfa adrenérgico). A ausência de relaxamento à
ACh foi critério de exclusão dos vasos para os experimentos, dessa maneira todos os
protocolos experimentais foram realizados em vasos com endotélio. A resposta
vasoconstritora induzida pela PE foi expressa como porcentagem em relação aos valores
de contração de KCl que não foi diferente entre os grupos (Controle: 9,36±2,7mN, 28 e
db/db: 10,31±3,15mN, 31) e a vasodilatação induzida pela ACh, como porcentagem em
relação à pré-contração com PE. Todas as incubações com a aldosterona e antagonistas
foram realizadas por um período de 30 minutos.

4.2.3.1. Efeitos da aldosterona sobre a contração induzida por PE
Para verificar os efeitos da aldosterona sobre a contração induzida pela PE em
artérias mesentéricas nos grupos controle e diabético, curvas concentração-resposta
cumulativas para PE (10-10 – 10-5 mol/L) foram realizadas em artérias mesentéricas
previamente incubadas com veículo (água + etanol 1%) ou aldosterona (10-6, 10-8 ou 1010

mol/L) por 30 minutos.

4.2.3.2. Efeitos da aldosterona sobre a vasodilatação induzida por ACh
Com o intuito de averiguar os efeitos da aldosterona sobre a vasodilatação
induzida por ACh em artérias mesentéricas dos grupos controle e diabético, curvas
concentração-resposta cumulativas para ACh (10-10 – 3x10-5 mol/L) foram realizadas
em artérias mesentéricas pré-contraídas com PE submetidas à incubação com veículo ou
aldosterona (10-6, 10-8 ou 10-10 mol/L) por 30 minutos.
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4.2.3.3. Participação de receptor MR nos efeitos da aldosterona sobre a contração
induzida por PE e a vasodilatação induzida por ACh
Com o objetivo de avaliar a participação dos receptores mineralocorticóides nos
efeitos vasculares induzidos pela aldosterona curvas concentração-resposta cumulativas
para PE (10-10 – 10-5 mol/L) e ACh (10-10 – 3x10-5 mol/L) foram obtidas em anéis de
artérias mesentéricas dos grupos controle e diabéticos, na presença ou não do
antagonista seletivo para receptor MR, eplerenona (10 -5 mol/L), adicionado 30 minutos
antes da incubação com aldosterona.

4.2.3.4. Participação de receptor GPER nos efeitos da aldosterona sobre a contração
induzida por PE e a vasodilatação induzida por ACh
Para investigar o papel dos receptores GPER nos efeitos vasculares induzidos pela
aldosterona nos grupos controle e diabético, foram realizadas curvas concentraçãoresposta cumulativas para PE (10-10 – 10-5 mol/L) e ACh (10-10 – 3x10-5 mol/L) em
anéis de artérias mesentéricas na presença ou ausência do antagonista seletivo para
receptor GPER, G15 (10-6 mol/L), adicionado 30 minutos antes da incubação com
aldosterona.

4.3. QUANTIFICAÇÃO GÊNICA E PROTÉICA

A expressão gênica (RNAm) e protéica dos receptores para aldosterona e
componentes de vias de sinalização foram determinados pela reação em cadeia da
polimerase em tempo real quantitativo (Q-PCR em tempo real) e por técnica de Western
blotting, respectivamente, em artérias mesentéricas dos grupos controle e diabético
estimuladas com aldosterona ou veículo e antagonistas.

4.3.1. Reação em cadeia da polimerase em tempo real quantitativo (Q-PCR em tempo
real)
Com o objetivo de avaliar se os grupos controle e diabéticos expressavam em
quantidades diferentes o RNAm para os receptores MR e GPER realizamos a técnica de
PCR em tempo real em artérias mesentéricas de ambos os grupos.
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4.3.1.1. Homogeneização do tecido
As artérias mesentéricas dos grupos controle e diabético foram rapidamente
isoladas e congeladas em nitrogênio líquido. Os tecidos congelados foram
homogeneizados e colocados em tubos contendo 1mL de Trizol® (isotiocianato de
guanidina em solução de fenol) (Invitrogen-EUA).

4.3.1.2. Extração do RNA
Após a incubação do tecido homogeneizado durante 5 minutos em temperatura
ambiente, foram adicionados 200 μL de clorof rmio para cada 1 mL de Tri ol®. Os
tubos foram agitados vigorosamente durante 15 segundos e incubados por 2 a 3 minutos
em temperatura ambiente. As amostras foram centrifugadas (12000 g, 15 minutos, 4°C)
e a fase aquosa (superior) foi transferida para outro tubo.

4.3.1.3. Precipitação do RNA
A fase aquosa foi transferida para um novo tubo e foram acrescentados 500 μL de
isopropanol. A solução foi homogeneizada por inversão dos tubos e incubados em 20°C por 20 minutos. Em seguida, as amostras foram centrifugadas (12000 g, 15
minutos, 4°C). O sobrenadante foi desprezado e adicionou-se 1 mL de etanol absoluto
ao pellet. As amostras foram agitadas em vórtex e centrifugadas a 12000 g, por 5
minutos a 4°C. Verteu-se o sobrenadante, incubou-se o pellet a temperatura ambiente
por 5-10 minutos. O pellet foi ressuspendido em 10 μL de água contendo 0,1% de
DEPC (dietilpirocarbonato).

4.3.1.4. Quantificação do RNA
A quantificação foi realizada por espectrofotometria (260 nm) no aparelho
NANODROP® (Thermo Scientific,USA). O critério de pureza utilizado foi a razão
entre os comprimentos de onda de 260/280 nm (ácido nucléico/proteína) de
aproximadamente 1,8. Uma razão menor que 1,8 é indica contaminação por proteínas. A
concentração foi obtida em ng/μL, e foram utili ados para leitura 2 μL de amostra.
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4.3.1.5. Reação de Transcriptase Reversa
A reação de transcrição reversa é o processo pelo qual o ácido ribonucleico
(RNA) é usado como um molde para sintetizar ácido desoxirribonucleico complementar
(cDNA). Para esta reação foi utilizado o Kit Multiscrib reverse transcription (Multiscrib
RT®, Life Technologies). A reação foi preparada com 2 μL de tampão (10x), 2 μL de
solução

de

sondas

(primers)

randômicas

(10x),

0,8

μL

de

solução

de

desoxirribonucleotídeos trifosfatados (dNTPs) (25x), 1 μL de solução de en ima
Multiscrib RT (50 U/μL), 1 μL de inibidor de RNAse (20 U/μL), 0,25 μL de solução de
primers oligo-dT (0,5 μg/μL), 5 μL de cada amostra de RNA (200 ng/μL), totali ando
um volume de 20 μL.
As amostras foram incubadas a 25°C por 10 minutos, a 37°C por 120 minutos e a
85°C por 5 minutos. O cDNA obtido foi armazenado a -20°C até a realização da reação
de PCR em tempo real.

4.3.1.6. PCR quantitativo em tempo real
A expressão dos genes foram quantificadas pelo sistema TaqMan (Life
Technologies). Este sistema utiliza sonda fluorescente para permitir a detecção de
produto específico conforme este se acumula durante os ciclos de PCR. Uma sonda
(oligonucleotídeo) é construída contendo um corante sinalizador (reporter) fluorescente
na extremidade 5´ e um corante silenciador (quencher) na extremidade 3´. Enquanto a
sonda está intacta, a proximidade do silenciador reduz bastante a fluorescência emitida
pelo corante sinalizador através da transferência de energia por ressonância de
fluorescência através do espaço. Se a sequência alvo estiver presente, a sonda se anela
logo após a um dos primers e é clivada pela atividade da nuclease 5´ da Taq DNA
polimerase enquanto o primer é estendido. Esta clivagem da sonda separa o corante
sinalizador do corante silenciador, aumentando o sinal do primeiro, além de remover a
sonda da fita alvo, permitindo que a extensão do primer continue até o final da fita
molde.
As amostras foram incubadas a 50°C por 2 minutos, em seguida a 95°C por 10
minutos, seguidos de 40 ciclos com temperaturas de 95°C por 15 segundos e 60°C por 1
minuto, no aparelho 7500/7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems). A
reação em cadeia de polimerase (PCR) em tempo real foi realizada em um volume final
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de 13 μL contendo oligonucleotídeos específicos, que foram construídos a partir de
informações retiradas do GENEBANK.
Foram analisados os seguintes genes: receptor MR (Nr3c2) [Mm01241596_m1] e
receptor GPER (Gpr30) [Mm02620446_s1]. Como controle interno, utili amos a βactina (actb) [Mm00607939_s1], [código de ensaio Taqman - Life Technologies].
Foi fixado um valor de limiar (threshold) para cada gene. O threshold é um nível
de sinal do corante sinalizador normalizado utilizado para determinação do Ct (ciclo
threshold) em ensaios de tempo real. É o nível arbitrário de fluorescência estabelecido
acima da linha basal e dentro da região de crescimento exponencial. O Ct é a quantidade
de ciclos que cada amostra precisa para cruzar a linha threshold. Os valores de Ct são
logarítmicos e são usados para as análises quantitativas. A expressão gênica foi
analisada pelo método de 2ΔΔCt. Calculou-se a média de Ct e desvio padrão das
duplicatas. Se o desvio padrão foi maior que 0,2 ciclos, o valor da duplicata mais
discrepante foi excluído e recalculou-se a média. Os valores de 2ΔΔCt de cada amostra
foram normalizados (log10) e os grupos foram comparados por teste t.

4.3.2. Western blotting
4.3.2.1 Extrato total
Artérias mesentéricas dos grupos controle e diabético foram incubadas por 30
minutos com aldosterona em presença de veículo ou antagonistas e congeladas em
nitrogênio líquido, pulverizadas e homogeneizadas em tampão de lise gelado (Triton-X100 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 12000 rpm a 4°C por 20 minutos para a remoção do
material insolúvel. Após a centrifugação, foi quantificado o conteúdo protéico total,
utilizando o método de Bradford (Bradford, 1976). Em seguida, as amostras foram
tratadas com tampão de Laemmli contendo ditiotreitol [DTT] 200 mM e 40 a 50 µg de
proteína total foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (10%) com
dodecil sulfato de sódio [SDS PAGE] em aparelho para mini gel (BioRad, Hercules,
USA). Em cada gel havia um marcador com pesos moleculares de valores estabelecidos.
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4.3.2.2 “Immunoblotting”
A transferência das proteínas separadas no gel para a membrana de nitrocelulose
foi feita eletricamente, por meio de aparelho da BioRad por 2 horas a 100 V. O tampão
foi acrescido de SDS 0,1% para melhorar a eluição de proteínas de alto peso molecular.
A membrana de nitrocelulose foi incubada com uma solução bloqueadora (soro fetal
bovino [BSA] 1%, Tris 10 mM, cloreto de sódio [NaCl] 150 mM e Tween 20 0,02%) a
25°C durante 1 hora para reduzir a ligação inespecífica de proteínas na membrana. As
membranas foram incubadas com anticorpos específicos para proteínas cujas vias de
sinalização/receptores foram avaliadas após incubação com aldosterona.
As incubações com diferentes anticorpos primários foram feitas com solução
bloqueadora (1% de BSA) overnight na geladeira (4º C) e a concentração de cada
anticorpo variou de 1:300 a 1:3000. Em seguida, as membranas foram lavadas com a
solução bloqueadora por 1 h e posteriormente incubadas com o segundo anticorpo,
conjugado com peroxidase por 1h, em temperatura ambiente. A detecção das bandas foi
obtida após incubação com o ECL (Amersham ECL Prime Western Blotting Detection
Reagent). A emissão de luz foi detectada e visualizada por fotodocumentador
ImageQuant 350 (GE Healthcare Piscata Way, NJ, EUA). A intensidade das bandas foi
quantificada por densitometria óptica através da utilização de programa de análise de
intensidade de bandas (ImageJ®, NIH, USA). O anticopos utilizados estão descritos no
quadro abaixo:

Tabela 1. Lista dos anticorpos utilizados

Alvo

Diluição

Marca

Receptor Mineralocorticóide

1:300

Abcam (ab2774)

Receptor GPER

1:300

Abcam (ab39742)

β-Actina

1:3000

Cell Sinalling

pERK

1:1000

Millipore (05-797R)

ERK total

1:1000

Millipore (05-1152)
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4.3.2.3 Participação da aldosterona na fosforilação da ERK 1/2
As expressões dos receptores MR e GPER, e ativação da proteína ERK1/2 foram
avaliadas em artérias mesentéricas previamente incubadas com aldosterona ou veículo e
antagonistas por 30 minutos.

4.4. IMUNOFLUORESCÊNCIA

A localização dos receptores MR e GPER nas artérias mesentéricas dos grupos
controle e diabéticos foi determinada pela técnica de imunofluorescência.

4.4.1. Preparação das lâminas
As artérias mesentéricas foram isoladas e fixadas em paraformaldeído (4%) em
tampão salina fosfato (PBS) por 12 horas e, em seguida, as mesmas foram preservadas
por mais 12 horas em sacarose (30%) em PBS. Posteriormente os segmentos arteriais
foram congelados em Optimal Cutting Temperature (OCT ®, COMPANY) e mantidos
em freezer -80ºC até o momento do corte.
Para a realização da técnica de imunofluorescência as artérias foram cortadas em
criostato, com 4 lâminas para cada amostra e cada lâmina contendo 4 cortes com
espessura de 10 micrômetros. As lâminas foram mantidas em freezer -80ºC até o dia do
experimento.

4.4.2. Imunomarcação do Receptor Mineralocorticóide
As lâminas dos grupos controle e diabético foram retiradas do freezer e colocadas
em uma caixa com isolamento de luz. Em seguida, foi feito bloqueio em TBS, 3% de
leite em pó e 0,1% de Triton X-100 por 20 minutos a 22 ºC.
Em seguida, os vasos foram incubados com o anticorpo primário (Tabela 1) na
diluição 1:200, na solução de bloqueio, overnight a 4 ºC. Após esse período os cortes
foram lavados 3 vezes por 5 minutos com PBS-Tween 0,1%.
O anticorpo secundário (Anti-mouse IgG (H+L) HSA, dyLight 549 labedel, KLP,
042-04-18-06) foi utilizado na diluição de 1:500 em solução de HEPES [Ácido 4-(2hidroxietil)-1-piperazinoetanossulfónico] durante 1 hora a temperatura ambiente.
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Após a incubação, as lâminas foram lavadas novamente 3 vezes durante 5 minutos
com PBS-Tween 0,1%, e logo após os cortes foram incubados com a sonda fluorescente
4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI), que cora núcleos (1µg/mL) por 1 minuto.
Após novo período de lavagem, as lâminas foram preparadas para leitura com o
meio de montagem Fluoromount (F4680, Sigma, St. Louis. MO, USA) e lamínula.

4.4.3. Imunomarcação do Receptor GPER
As lâminas dos grupos controle e diabético foram retiradas do freezer e colocadas
em uma caixa com isolamento de luz. Foi realizado bloqueio em BSA 1%, 10% de soro
de cabra, 0,3M glicina em PBS-Tween 0,1%, por 1 hora a temperatura ambiente, para
inibição de interações não específicas de proteínas.
Após o bloqueio, os vasos foram incubados com o anticorpo primário (Tabela 1)
na diluição 1:500, na solução de bloqueio, overnight a 4 ºC. Em seguida os cortes
foram lavados 3 vezes por 5 minutos com PBS-Tween 0,1%.
O anticorpo secundário (Texas red goat anti-rabbit IgG antibody, Vector, TI1000) foi utilizado na diluição de 1:100 em solução de HEPES durante 1 hora a
temperatura ambiente.
Após a incubação, as lâminas foram lavadas novamente 3 vezes durante 5 minutos
com PBS-Tween 0,1% e, logo após, os cortes foram incubados com o anticorpo DAPI
(1µg/mL) por 1 minuto.
Após novo período de lavagem, as lâminas foram preparadas para leitura com
Fluoromount (F4680, Sigma, St. Louis. MO, USA) e lamínula.

4.4.4. Leitura das lâminas
Secções representativas dos vasos de 3 a 5 animais de cada condição experimental
foram capturadas em alta resolução por uma câmera (Leica Digital FireWire Camera
Captures High-quality Monochrome Images Leica DFC340 FX) acoplada a um
microscópio

(Automated

Inverted

Microscope

for

Life

Science

Research

Leica DMI4000 B) na objetiva de 40x 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
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análises em todos os grupos. Os resultados foram expressos em tntensidade de
fluorescência por área (µm2) em relação à intensidade do controle.

4.5. DROGAS E SAIS UTILIZADOS

Cloridrato de fenilefrina, cloreto de acetilcolina, aldosterona e eplerenona foram
obtidos da Sigma Chemical Co (EUA). G-1 e G-15 foram obtidos da Calbiochem.
Todos os reagentes utilizados no Q-PCR em tempo real foram obtidos da Invitrogen
Life Technologies. Inibidor de protease, ortovanadato de sódio, Tween, BSA, Triton,
EDTA e PMSF foram adquiridos da Sigma Chemical CO (EUA); DTT foi adquirido da
Millipore; Tris, glicerol, mercaptoetanol e SDS foram obtidos da Synth®. Todos os
outros sais utilizados foram obtidos da Merck®.

4.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados estão expressos como média  erro padrão da média (EPM). O teste
“t” ou a análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do teste de Bonferroni para
a homogeneidade das variâncias e teste de múltiplas comparações Bonferroni foram
utilizados quando pertinente. O nível de significância mínima aceitável foi p < 0,05.

7. CONCLUSÃO
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7. CONCLUSÃO

A aldosterona altera a reatividade vascular em artérias mesentéricas por
mecanismos dependentes de MR e GPER. Na contração a aldosterona potencializa a
resposta da PE por ativação de MR e GPER ativando proteínas de vias contráteis como
ERK 1/2 tanto nos grupo controle e diabético. A aldosterona também prejudica a
vasodilatação induzida pela ACh mas esse efeito é dependente somente da ativação do
receptor MR. O receptor GPER tem um papel protetor no grupo controle a esses efeitos
da aldosterona, entretanto esses efeitos não são observados no diabetes. O receptor
GPER contribui de duas formas distintas à ação da aldosterona na reatividade vascular:
1) contribuindo para o aumento da resposta contrátil em situações normais e no diabetes
e 2) um papel benéfico no relaxamento vascular que é perdido no diabetes. Esses
resultados contribuem para a compreensão dos mecanismos que a aldosterona influencia
os danos vasculares no diabetes através da ativação de receptores MR e GPER.
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