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Enzima conversora de angiotensina
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Reação da polimerase em cadeia

RNAm

RNA mensageiro
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T ranscrição reversa

SRA

Sistema renina angiotensina

T DP

Substrato tetradecapeptídeo da renina
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Introdução 2

1-I NT R ODUÇÃO
A primeira referência aos componentes do sistema renina angiotensina
(SRA) data de 1898, quando T igerstedt e Bergman mostraram que extrato de
tecido renal, quando injetado em coelhos, produzia elevação da pressão
arterial; sendo denominado de “renina” o componente ativo desse extrato. Em
1934, Goldblatt et al. mostraram que era possível provocar hipertensão arterial
em cães por meio da constrição da artéria renal. Esse fato foi posteriormente
confirmado por vários pesquisadores, sendo detectada atividade pressora no
sangue venoso renal, conseqüente à constrição da artéria renal, atribuindo-se
esse efeito à renina. Mais tarde, em estudos realizados simultaneamente,
Braun-Menendez et al. (1939) e Page & Helmer (1939) mostraram que a renina
não apresentava por si só atividade pressora, mas sim uma atividade
enzimática capaz de formar, a partir de substrato protéico presente no plasma,
um agente fisiologicamente ativo, denominado “hipertensina” e “angiotonina”
pelo primeiro e segundo grupo de pesquisadores, respectivamente. Somente
mais tarde foi adotado o termo “angiotensina” (Braun -Menendez & Page,
1958). Em 1954, Skeggs et al. demonstraram que a angiotensina, produto da
incubação de renina com seu substrato (angiotensinogênio), era na realidade
uma mistura de dois peptídeos, que foram posteriormente denominados de
angiotensina I (Ang I ) e angiotensina I I (Ang I I ). Assim, o decapeptídeo
denominado Ang I (Asp1-Arg2-Val3-T yr 4-I le5-His 6-Pro7-Phe8-His 9-Leu10), produto
da ação da renina (EC 3.4.23.15) sobre o angiotensinogênio plasmático, é
clivado na ligação Phe8-His 9 pela enzima conversora de angiotensina (ECA; EC
3.4.15.1) liberando o octapeptídeo ativo Ang I I (Asp1-Arg2-Val3-T yr 4-I le5-His 6-
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Pro7-Phe8), conforme ilustrado no esquema 1. A ECA, descrita inicialmente no
plasma (Skeggs et al., 1956), está amplamente distribuída em diferentes
tecidos e leitos vasculares (Padmanabhan et al., 1999).
Vários trabalhos publicados na década de 70 (Yang et al., 1970; Yang et
al., 1971; I gic et al., 1972) demonstraram que a ECA era idêntica à cininase I I ,
enzima que degradava bradicinina (Yang & Erdos, 1967); demonstrando uma
dupla ação pressora desta enzima: a formação de uma substância vasopressora
(Ang I I ) e a degradação de uma substância endógena vasodilatadora
(bradicinina).
A ECA, ou cininase I I , exerce um papel importante na geração da Ang I I .
Ang I I atua sistemicamente, uma vez que a renina, produzida no aparelho
justaglomerular, é lançada no sangue para aí atuar sob seu substrato
específico, o angiotensinogênio. A partir dessa reação enzimática, forma-se a
Ang I . A conversão da Ang I em Ang I I é feita tanto pela ECA, situada no
endotélio vascular, como também pela enzima solúvel no plasma, que se
desprende da membrana plasmática das células endoteliais (I gic & Behnia,
2003).
O papel do SRA na fisiopatologia da hipertensão vem sendo investigado
desde os

experimentos

clássicos

de Goldblatt

e colaboradores

que

demonstraram a importância do rim na gênese da hipertensão experimental.
Ang I I apresenta um importante papel na homeostasia vascular e cardíaca, não
somente como um hormônio circulante, mas também como fator autócrino e/ou
parácrino com ações importantes em diferentes tecidos; além do seu efeito
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vasoconstritor, a Ang I I está envolvida nos processos de remodelação cardíaca
e vascular em diferentes condições patológicas (Perazella & Setaro, 2003).
Os efeitos da Ang I I estão relacionados com a ativação de diferentes tipos
de receptores (Chiu et al., 1989) designados AT 1, AT 2, AT 3, AT 4 (Unger et al.,
1996). O receptor AT 1 pode ser dividido em dois subtipos – AT 1A e AT 1B (Hein
et al., 1998). Os receptores de Ang I I pertencem a família de receptores
acoplados a proteína G, cuja atividade desencadeia uma cascata de ativação de
proteínas intracelulares (Clauser et al., 1998).
Os receptores AT 1 e AT 2 apresentam diferentes vias na transdução de
sinais intracelulares de membrana. Os receptores AT 1 interagem com proteínas
G, através das quais inibem a atividade da adenilato ciclase, estimulam
fosfolipases e provavelmente a abertura de canais de cálcio. Essa modulação
via proteínas G diminui os níveis celulares de AMP cíclico, estimula as
fosfolipases C, A2 e D, aumenta a geração de inositol 1,4,5 trifosfato (I P3) e
diacilglicerol, aumenta a concentração de cálcio intracelular e estimula a
atividade da proteína kinase C. Vários efeitos biológicos induzidos pela Ang I I
são mediados pelos receptores AT 1, como a contração do músculo liso vascular,
secreção de aldosterona, liberação de catecolaminas, reabsorção renal de
sódio, hipertrofia vascular e cardíaca e regulação da renina (Levens et al.,
1992; Smith et al., 1992). Ainda não está totalmente esclarecido como os
receptores AT 2 medeiam a resposta a Ang I I , mas há algumas evidências de
que estes receptores possam operar canais de potássio em células neuronais
(Kang et al., 1992), alterar a condutância de canais de cálcio (Buisson et al.,
1992), inibir a guanilato ciclase, bem como estimular a fosfatase de

Introdução 5

fosfotirosina (Bottari et al., 1992). Dados da literatura sugerem que os
receptores

AT 2

estejam envolvidos

em mecanismos

de regulação de

crescimento e diferenciação celular, como demonstrado em tecidos fetais de
ratos; além disso, há evidências que receptores AT 2 estariam envolvidos em
processos de reparo em resposta a danos vasculares (Janiak et al., 1992).
A importância de estudos sobre o envolvimento do SRA na hipertensão
pode ser avaliada pelo valor terapêutico de drogas como os inibidores da ECA,
dos antagonistas dos receptores da Ang I I e dos bloqueadores da renina (Di
Bianco, 2003; Swamy et al., 2003).
O efeito cardioprotetor verificado durante o tratamento da hipertensão
arterial humana com inibidores da ECA tem sido atribuído tanto à inibição da
atividade cininásica da ECA, como a uma redistribuição regional da formação de
Ang I I (Linz et al., 1989; Urata et al., 1996; Blais et al., 1997; Dendorfer et al.,
1997). A expressão celular e regional diferenciada de sistemas proteolíticos
capazes de gerar Ang I I ou de inativar bradicinina tem sido considerada
fundamental

para

a

interpretação

dos

dados

clínicos

referentes

à

cardioproteção estimulada por inibidores da ECA. É interessante notar que tem
sido demonstrado o retorno da concentração plasmática de Ang I I a níveis
normais durante o tratamento crônico com inibidores da ECA (Juillerat et al.,
1990, Abe et al., 1999), sugerindo o envolvimento de vias alternativas à ECA na
geração de Ang I I .
De fato, vários estudos têm mostrado a participação de outras enzimas,
além da ECA, na geração de Ang I I (Campbell et al., 1987; Balcells et al., 1997;
T akai et al., 2001). As primeiras descrições de uma via alternativa de formação
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da Ang I I

foram relatadas por Boucher et al. (1974) nas glândulas

submandibulares de rato, por Cornish et al. (1979) na bochecha de hamster, e
por T rachte e Lefer (1979) no músculo papilar cardíaco de gato. Cornish et al.
(1979) também observaram a formação de Ang I I de forma independente da
ECA na artéria coronária de hamster. Okunishi et al. (1984) identificaram uma
enzima geradora de Ang I I sensível a quimostatina na artéria mesentérica de
cão, a qual também é insensível a inibidores da ECA. Urata et al. (1990a)
demonstraram in vitro um duplo caminho para a formação de Ang I I em
homogenatos

de

coração

humano.

Esses

autores

observaram

que

aproximadamente 80% da formação total de Ang I I associava-se à presença de
uma serino-protease até então desconhecida, enquanto a atividade formadora
de Ang I I dependente da ação da ECA era responsável, aproximadamente, por
11%

da formação total de Ang I I . Esta serino-protease cardíaca foi

posteriormente purificada e identificada como um novo membro da família das
quimases e, desde então, denominada de quimase do coração humano (Urata
et al., 1990b).
Embora várias enzimas, incluindo tripsina (EC 3.4.21.4), quimotripsina (EC
3.4.21.1), tonina, catepsina G (EC 3.4.21.20), calicreína (EC 3.4.21.34) possam
produzir Ang I I in vitro, por meio da clivagem da ligação Phe8-His 9 da Ang I
(Urata et al., 1995; Hollenberg et al., 1998), a atividade das mesmas no
sistema cardiovascular in vivo não está esclarecida. Além disso, algumas destas
enzimas como, por exemplo, tripsina e quimiotripsina, também degradam a Ang
I I (Le T rong et al., 1987), deixando em dúvida a função destas enzimas como
formadoras deste hormônio. I nteressante notar que, enquanto as quimases
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humana e de hamster clivam eficientemente a Ang I , formando Ang I I (Urata et
al., 1990b; T akai et al., 1996), a quimase I de ratos apresenta principalmente
atividade de degradação da Ang I I (Le T rong et al., 1987). Dados gerados a
partir da suscetibilidade dessas diferentes enzimas a inibidores de proteases
permitiram a classificação das enzimas formadoras de Ang I I em três categorias
(Arakawa,

1996).

A primeira categoria corresponde à metalodipeptil

carboxipeptidase conhecida como ECA. A segunda categoria inclui um grupo de
serino-proteases sensíveis à quimostatina, tais como a enzima geradora de Ang
I I sensível à quimostatina da artéria mesentérica de cão (Okunishi et al., 1987),
a quimase humana (Urata et al., 1990b; T akai et al., 1996) e catepsina G
(T onnesen et al., 1982). A terceira categoria agrupa as serino-proteases
sensíveis a aprotinina, destacando-se a calicreína (Maruta e Arakawa,1983), a
tripsina (Arakawa, 1996) e a tonina (Boucher et al., 1974).
A despeito das diferenças de características entre quimases de diferentes
espécies, essas enzimas têm sido implicadas em vias funcionalmente relevantes
de formação de Ang I I independente da ECA (Okunishi et al., 1987; Urata et
al., 1996; Waldeck et al., 1997; Nishimura et al., 1998; Richard et al., 2001). A
determinação de atividades funcionais distintas para a ECA e para as quimases
tem sido possível, em alguns casos, pela utilização de inibidores (Cushman et
al., 1977; Bastos et al., 1995) e substratos seletivos (Hoit et al., 1995). O
desenvolvimento do composto Z-I le-Glu-Pro-Phe-CO2Me (CH 5450), um inibidor
peptídico da quimase do coração humano (Bastos et al., 1995), forneceu uma
ferramenta farmacológica importante para a investigação das

enzimas

responsáveis pela formação tecidual de Ang I I (Waldeck et al., 1997),
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principalmente por ser um inibidor seletivo de quimases em concentrações
nanomolares. Evidências de que vias enzimáticas independentes da ECA sejam
funcionais na conversão de precursores circulantes de Ang I I foram fornecidas
por experimentos in vivo (Mangiapane et al., 1994; Hoit et al., 1995; Garrison
et al., 1997; Nishimura et al., 1998; I noue et al., 1999) utilizando o peptídeo
sintético [Pro11-D-Ala12]-Ang I , um precursor biologicamente inativo que
seletivamente libera Ang I I após incubação com quimases, mas não com ECA
ou carboxipeptidases (Hoit et al., 1995). Esse substrato tem sido utilizado como
ferramenta para demonstrar a participação de quimases na formação de Ang I I
em preparações derivadas de tecidos de humanos (Waldeck et al., 1997; Wolny
et al., 1997; Richard et al., 2001), primatas (Mangiapane et al., 1994; Hoit et
al., 1995), hamster (Nishimura et al., 1998), cães (Murakami et al., 1997),
gatos (Garrison et al., 1997) e ratos (I noue et al., 1999).
Nosso grupo (Oliveira et al., 1991) demonstrou a existência de algumas
peptidases no perfusato do leito mesentérico isolado de rato, preparado
conforme descrição de McGregor (1965). Observou-se que a solução de
perfusão recirculante acumulava endo e exo-peptidases solúveis, entre as quais
foi identificada uma serino-protease insensível ao captopril capaz de formar Ang
I I tanto a partir de Ang I quanto do substrato tetradecapeptídeo da renina
(T DP). Posteriormente, essa serino-protease formadora de Ang I I do perfusato
do leito arterial mesentérico de rato foi isolada e purificada, numa forma
altamente homogênea por uma combinação de cromatografias de filtração e
afinidade (Paula et al., 1998). A enzima mostrou-se sensível a quimostatina e
foi identificada como uma glicoproteína de massa molecular igual a 28.5 kDa. A
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seqüência amino-terminal dos dez primeiros resíduos desta enzima mostrou-se
idêntica à da elastase-2 pancreática de rato (EC 3.4.21.71), sendo a enzima
denominada elastase-2 formadora de Ang I I do perfusato do leito arterial
mesentérico isolado de rato. O sequenciamento do cDNA para a elastase-2 do
pâncreas e do leito arterial mesentérico de rato forneceu seqüências idênticas
(Santos et al., 2002b). As seqüências também foram idênticas àquela
previamente publicada por MacDonald et al. (1982) para a elastase-2 do
pâncreas de rato. Ao que sabemos, a elastase-2 é o único representante dessa
família de proteases secretada fora do trato digestivo e implicada na geração de
Ang I I ; além disso, a clonagem e o sequenciamento do RNAm desta enzima
revelou que provavelmente seja produzida localmente. O RNAm para a
elastase-2 também foi encontrado em outros tecidos além de pâncreas e leito
mesentérico; a expressão foi encontrada em pulmão, coração, rim, fígado e
baço. O fato de ter sido encontrado o RNAm para a elastase-2 no coração
(Santos et al., 2003) tem respaldo de achados do nosso laboratório, uma vez
que a elastase-2 foi identificada no perfusato de coração isolado de ratos
espontaneamente hipertensos (SHR) e normotensos (Stuckert-Seixas, 2001).
Esses resultados sugerem que elastase-2 possa ter uma participação funcional
na geração local de Ang I I
cardiovascular (Esquema 1).

em vários órgãos importantes no sistema
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ANGIOTENSINOGÊNIO
Asp 1 -Arg 2 -Val 3 -Tyr 4-Ile 5 -His 6-Pro 7 -Phe 8-His 9 -Leu 10 -Va1 11 -Ile 12 -His 13 -Ser 14 -R

Renina

ANGIOTENSINA I
Asp 1 -Arg 2 -Val 3 -Tyr 4-Ile 5 -His 6-Pro 7 -Phe 8-His 9 -Leu 10

Elastase-2
do rato,
Tonina

ECA, Quimase Humana,
Elastase-2 do rato

ANGIOTENSINA II
Asp 1 -Arg 2 -Val 3 -Tyr 4-Ile 5 -His 6-Pro 7 -Phe 8

Esquema 1. Vias dependentes e independentes da ECA na geração de Ang I I . Observase que a ECA, a quimase humana e elastase-2 de rato podem atuar no mesmo substrato (Ang
I ) para gerar

Ang I I . Esta também pode ser

formada diretamente a apartir

do

angiotensinogênio pela via elastase-2 e tonina.

As propriedades enzimológicas da elastase-2 de rato claramente indicam
diferenças entre esta peptidase e a ECA em vários aspectos, porém mostra
similaridades com a enzima sensível a quimostatina da artéria renal isolada do
cão (Okamura et al., 1990) e quimase do coração humano (Arakawa, 1996).
Uma característica notável da elastase-2 como uma enzima conversora de
angiotensina é que ela não destrói o produto Ang I I , a despeito de sua ampla
especificidade proteolítica sobre a somastostatina, melitina e cadeia β oxidada
da insulina (Paula et al., 1998). Essa característica é compartilhada com
algumas quimases, tais como humana, de babuíno e de cão, mas não com a
maioria das quimases de roedores, como a do rato. Além disso, a interação até
então desconhecida da elastase-2 com [Pro11-D-Ala12]-Ang I e CH5450, ambos
considerados como reagentes seletivos para quimases, sugere que as
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evidências para a formação de Ang I I in vivo por quimases, particularmente no
rato, podem ter sido superestimadas em investigações prévias sobre vias
geradoras de Ang I I (Santos et al., 2002a).
Uma atividade funcional para uma via alternativa envolvida na geração de
Ang I I , como da elastase-2, foi sugerida em estudos realizados em nosso
laboratório utilizando leitos

vasculares

perfundíveis

como leito arterial

mesentérico isolado de rato (Faria e Salgado, 1992; Leite e Salgado, 1992;
Leite et al., 1997; Santos et al., 2003) e o coração isolado de ratos
normotensos e SHR (Stuckert-Seixas 2001).
A utilização de leitos vasculares perfundíveis a fluxos altos (4 a 10 mL/min)
implica na utilização de grande quantidade de drogas, o que limita o uso de
alguns substratos e, principalmente, de inibidores de proteases. Assim, o intuito
deste trabalho foi caracterizar farmacologicamente as vias de formação de Ang
I I em um segmento de artéria de grande calibre, mantida em uma cuba de
pequeno volume.

2- Objet ivos
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2- Objet ivos
Com base no exposto, este trabalho foi realizado com os seguintes objetivos:
I ) Caracterizar, com uso de substratos e inibidores seletivos, as vias de
geração de Ang I I em artéria carótida isolada de ratos.
I I ) Determinar se há RNAm de elastase-2 em carótida de ratos.

3-Mat er iais e Mét odos
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3-Mat er iais e Mét odos
3.1 Mat er ial
Animais: Foram utilizados ratos machos Wistar, com peso entre 220-280 g,
provenientes do biotério central do campus da USP de Ribeirão Preto. Os animais
foram mantidos em condições controladas de temperatura (21°C) e iluminação,
com livre acesso à água e alimentação.
Dr ogas:

Fenilefrina,

acetilcolina,

angiotensina

I,

angiotensina

II,

tetradecapeptídeo, captopril, quimostatina, foram obtidas da Sigma e losartan da
Merck,

Brasil.

[Pro11-D-Ala12]

angiotensina

I

e

Acetil-Ala-Ala-Pro-Leu-

clorometilcetona (Ac-AAPL-CK) foram sintetizados por encomenda na Anspec I nc
(San Jose, CA, Estados Unidos). Éter foi adquirido da Synth, Brasil.
R eagent es e pr odut os par a analise de expr essão do R NA: T rizol
(Gibco BRL Life T echnologies, Frederick, MD, Estados Unidos), água destilada livre
de RNA e DNA (Gibco I nvitrogen Corporation, NY, Estados Unidos), clorofórmio
(Sigma), etanol absoluto (Merck), isopropanol (Acros), removedor de RNAse
(USBiological), DNAse e RNAse out (Amersham Pharmacia), agarose livre de DNAse
e RNAse (Sigma), EGT A 20 mM (Sigma), tampão MOPS (concentrado 10X: MOPS
0,2 M, acetato de sódio 0,05 M e EGT A 0,01M), brometo de etídio (10mg/ml;
Sigma), formaldeído (Sigma), formamida (Sigma), kit para síntese de cDNA (Firststrand cDNA synthesis kit; Amersham Pharmacia), kit para PCR (Platinum PCR
Supermix- Gibco BRL Life T echnologies), primers sense e anti-sense (Research
Genetics, Huntsville, AL, Estados Unidos- T abela 1), Platinum T aq DNA polimerase
(Gibco BRL Life T echnologies), marcador de peso molecular de 100 pb (Amersham
Pharmacia).
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T ABELA 1 – Primers utilizados na PCR para os diferentes alvos e tamanhos antecipados
dos produtos de amplificação.
Alvo

β-actina

T amanho
ant ecipado
351 pb

Elastase-2

675 pb

S ense (5’-3’)

Ant i-sense (5’-3’)

AACCGCGAGAAGAT GACCCAGAT
CAT GT T T
GT AGT T GGGGGT CAAGAGGCC

AGCAGCCGT GGCCAT CT CT T GCT CGA
AGT C
GT GCGT T CCCAAGGT GAC

Apar elhos: Sistema de eletroforese horizontal (Mini protean-3, Bio rad) e
gerador de corrente elétrica (Life T echnilogies model 4001P, Sigma), ciclador
térmico (Biometra, T 3 T hermocycler), aparelho detector de luz ultravioleta (Vilber
lourmat),

balança

analítica

(Denver

espectrofotômetro (Biophotometer,

I nstrument

Eppendorf),

company

transdutor

AA-250),

(Statham,

USA),

polígrafo (Hewlett-Packard 7758B).

3.2 Mét odos
3.2.1- Vias ger ador as de angiot ensina I I em car ót idas
isoladas de r at os.
I solament o da ar t ér ia car ót ida:
Os animais foram anestesiados com éter, exsangüinados e sacrificados. Através
de uma incisão na linha média do pescoço a artéria carótida foi exposta, nervos,
tecidos conjuntivo e adiposo removidos e as artérias foram isoladas e retiradas do
animal. Para o estudo de reatividade vascular foram utilizados anéis de artéria
carótida de aproximadamente 3 mm de comprimento. Dois ganchos de metal
foram inseridos no lúmem da artéria com cuidado para não danificar o endotélio.
Os anéis foram inseridos em cuba (13 ml) para estudo de órgão isolado contendo
solução de Krebs, cuja composição é: NaCl 118mM; KCl 4,7mM; CaCl 2+ 2H2O
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2,5mM; MgSO4+ 6H2O 1,64mM; KH2PO4 1,18mM; NaHCO3 24,9mM; glicose
11,1mM). Os anéis foram mantidos a temperatura constante de 37°C com pH 7,4 e
aerados com mistura carbogênica (95% O2 e 5% CO2). Um dos ganchos foi
conectado a um suporte fixo na base da cuba para órgão isolado e o outro foi
conectado a um transdutor (Statham, USA) para registro isométrico de tensão em
polígrafo Hewlett-Packard 7758B.
Após período de estabilização das preparações por 30 minutos, sob tensão basal
passiva de 1.0 g, a resposta ao vasoconstritor fenilefrina (10-7M) foi testada
repetidas vezes, até que a mesma se estabilizasse. Em seguida, acetilcolina (10-3M)
foi adicionada a preparação pré-contraída com fenilefrina para averiguar a
integridade do endotélio; somente preparações que apresentavam relaxamento em
resposta à acetilcolina foram utilizadas.
Foram constituídas curvas concentração-efeito para os peptídeos Ang I I , Ang I
(substrato para ECA e elastase-2), T DP (substrato para renina e elastase-2) e
[Pro11-D-ALA12] Ang I (substrato para elastase 2 e resistente a ECA) na ausência
(controle) e presença de inibidor numa mesma preparação, desta forma todo
experimento tinha seu próprio controle. Para evitar taquifilaxia foi aguardado um
intervalo de 50 minutos entre uma curva cumulativa e outra sendo que os
inibidores eram colocados nos últimos trinta minutos. Cada preparação foi utilizada
para testar um único peptídeo. Para verificar se a resposta contrátil de
determinado peptídeo (Ang I I , Ang I , T DP, [Pro11-D-Ala12] Ang I ) era influenciada
pela administração prévia do mesmo, foram obtidas curvas concentração-efeito
consecutivas, com intervalos de 50 min entre elas, numa mesma preparação.
Em uma primeira série de experimentos, foram realizadas curvas concentraçãoresposta para Ang I I , Ang I , T DP, [Pro11-D-Ala12]-Ang I (10-10 a 10-6 M para todos
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os peptídeos), na ausência e presença de inibidor da ECA (captopril, 10 ì M),
inibidor de serino-protease (quimostatina, 100 ì M) e associação dos inibidores
captopril (10 ì M) e quimostatina(100 ì M).
T ambém foi feita curva concentração-resposta nas concentrações de 10-10 a 10-6
M para Ang I I e [Pro11-D-Ala12]-Ang I na ausência e presença do inibidor da
elastase-2 (Ac-AAPL-CK, 200 ì M).
Para verificarmos se os efeitos induzidos por Ang I I e seus precursores eram
mediados por ativação de receptores AT 1, em uma outra série de experimentos, o
efeito a uma única concentração de Ang I I (10-8M), Ang I (10-8M), T DP (10-6M) e
[Pro11-D-Ala12]-Ang I (10-6M) era testada antes e após a adição de losartan (1 ì M).
Nesta série de experimentos foram utilizadas concentrações dos peptídeos que
apresentavam a resposta contrátil máxima.
T odas as drogas foram diluídas com água destilada e aliquotadas, a solução de
Krebs era preparada no dia do experimento. As concentrações dos peptídeos
relacionados foram determinadas pela análise de aminoácidos. Durante todo
experimento as soluções dos peptídeos e inibidores em uso permaneciam em gelo.

Análise E st at íst ica
Para a análise dos efeitos dos inibidores de proteases sobre as respostas dos
peptídeos as curvas concentração-efeito na ausência e presença dos inibidores
foram comparadas utilizando ANOVA de duas vias. Quando possível também foram
calculados os valores de PD2 para cada peptídeo nas diferentes situações
experimentais e utilizou-se teste t-Student pareado para comparação. Foram
consideradas diferenças significativas para p< 0,05.
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3.2.2- Expr essão de R NAm da Elast ase-2, em dif er ent es
t ecidos .
I solament o dos t ecidos: O isolamento e retirada das carótidas foram
realizados como descrito anteriormente. A carótida depois de retirada do animal foi
lavada com solução salina em seguida colocada em tubo contendo trizol. Para a
retirada do coração, rim e fígado, os animais foram decapitados, a caixa torácica e
a cavidade abdominal abertas, expondo os órgãos e retirando-os; os órgãos foram
imersos em solução salina (para retirar o sangue) em seguida colocados em tubos
contendo trizol. A retirada do leito arterial mesentérico foi feita conforme descrito
por McGregor (1965).
Ext r ação do R NA t ot al: Para as diferentes amostras (coração, rim, fígado,
leito arterial mesentérico e carótida) foram utilizadas a extração de RNA total pelo
método guanidino-isotiacianato-fenol-clorofórmio. Logo após a remoção dos
animais, os tecidos foram colocados em tubos de centrífuga de 50 mL contendo
trizol (0,1 g de tecido/1,0 mL trizol) e cortados com tesoura (livre de RNAse e
DNAse). T odas amostras foram incubadas a temperatura ambiente por 5 min e
armazenadas a –80º C. No dia seguinte, as amostras foram descongeladas e então
foi adicionado um volume de 20% de clorofórmio. Os tubos foram agitados
rigorosamente e, em seguida, centrifugados a 13.000 g a 4º C por 15 min. A
camada superior (fase aquosa) foi recuperada em alíquotas de 550 µl que foram
colocadas em outro tubo contendo 0,5 mL de isopropanol e incubadas por 15 min a
-20º C. Após centrifugação a 13.000 g a 4º C por 15 min, descartou-se o
sobrenadante e adicionou 0,5 mL de etanol absoluto para dissolver o pellet.
Realizou-se centrifugação a 13.000 g a 4º C por 15 min. O sobrenadante foi
descartado e os tubos invertidos sobre um papel de filtro, deixando secar em
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temperatura ambiente por 10 min. Para redissolver o RNA total, os tubos
receberam um volume de 10 µl de água de Milli-Q. As amostras de RNA total foram
mantidas a -80º C até o momento do uso.
Quant ificação do R NA t ot al: A concentração de RNA total nas amostras foi
determinada por diluição do RNA (fator de diluição conhecido) em água livre de
RNAse e DNAse e leitura em cubetas de quartzo em espectrofotômetro no
comprimento de onda de 260 nm (A260). A fórmula para calcular a concentração de
RNA total foi a seguinte: [RNA] = A260 x 40 x fator de diluição conhecido, sendo o
resultado expresso em µg/mL.
Avaliação da qualidade do R NA t ot al: A qualidade do RNA total nas
amostras foi determinada de duas formas. A primeira constou de diluição do RNA
(em água livre de DNAse e RNAse) e leitura da absorbância em cubetas de quartzo
em espectrofotômetro nos comprimentos de onda de 260 e 280 nm (A260 e A280).
Foi calculada a relação A260/A280, a qual foi considerada aceitável se estivesse entre
1,9 e 2,1, pois valores nesse intervalo indicam ausência de DNA na amostra, e
quando não apresentavam os valores desse intervalo as amostras foram tratadas
com DNAse. A segunda forma de avaliação da qualidade do RNA total foi a
verificação de possível degradação em gel de agarose 1% , com observação da
integridade das subunidades 28S e 18S. I nicialmente, foi adicionado 1 g de
agarose a 85 mL de água tratada com DEPC (0,1% ), aquecendo-se em forno de
microondas até completa dissolução. Após a mistura atingir aproximadamente
60oC, foi adicionado 10 mL de MOPS concentrado 10X, 5,5 mL de formaldeído 37%
e 6,4 µL da solução de brometo de etídio 10 mg/mL. Foi preparado um gel de 0,65
cm de espessura no sistema de eletroforese horizontal, aguardando-se a
polimerização por 1,5 h. Às amostras de RNA (3,5 µg) foram adicionados 3,5 µL de
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formaldeído 37% , 10 µL de formamida e 1 µL de MOPS concentrado 10X (MOPS
0,2 M, acetato de sódio 0,05 M e EDT A 0,01 M), completando-se para um volume
final de 20 µL com água tratada com DEPC (0,1% ); essa mistura foi realizada em
tubos de microcentrífuga de 0,5 mL. Os tubos foram incubados a 65oC por 15 min
e em seguida, os tubos foram colocados num frasco com gelo, e adicionados 2 µL
de brometo de etídio, procedendo-se o carregamento do gel com todas as
amostras. A eletroforese foi realizada com tampão MOPS concentrado 1X com
aplicação de corrente de 100V por 1,5 h. O gel foi lavado com água tratada com
DEPC (0,1% ) e a seguir o gel foi colocado em aparelho detector de luz ultravioleta
para visualização das unidades 28S e 18S.
T r anscr ição r ever sa-r eação em cadeia da polimer ase (R T -PCR ): O RNA
total foi utilizado para a síntese de cDNA, a qual foi realizada num volume de
reação de 33 µL utilizando-se 5 µg de RNA total, 0,2 µg de hexadeoxinucleotídeos,
tampão para RT (concentrações finais: T ris-HCl 45 mM pH 8,3; KCl 68 mM e MgCl2
9 mM), soroalbumina bovina 0,08 mg/mL, DT T 15 mM, dNT Ps 1,8 mM e 150 U de
transcriptase reversa. T odos os reagentes citados fazem parte do “First -strand
cDNA synthesis kit” (Amers ham Pharmacia, Estados Unidos). O cDNA foi
sintetizado durante um período de 60 min de incubação a 37oC e a reação foi
paralisada pelo aquecimento a 90oC por 5 min. Os produtos da RT (4,25 µL)
serviram de molde para a amplificação por PCR. T odas as reações foram realizadas
num volume de 50 µL em tubos com os seguintes reagentes: 20 pmol (0,4 µM) de
cada primer (sense e anti-sense para elastase-2 e para â-Actina; T abela 1),
tampão para PCR (Platinum PCR Supermix), dNT Ps 0,2 mM e 2,5 U de Platinum
T aq DNA polimerase (I nvitrogen Life T echnologies). O processo de ciclagem
térmica consistiu de desnaturação inicial por 2 min a 94oC seguida de 30-40 ciclos
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de amplificação. Cada ciclo consistiu de desnaturação por 45 s a 94º C, anelamento
por 30 s a 58º C e extensão por 1 min 30 S a 72º C. As amostras foram incubadas
por um período adicional de 10 min a 72º C (extensão final) após o término do
último ciclo. O primer para â-Actina foi utilizado como controle. Para cada par de
primers realizou-se PCR em água estéril para avaliação de possível contaminação
dos primers e para cada amostra de tecido a PCR também foi realizada utilizandose RNA como molde para avaliação de possível contaminação por DNA genômico.
Uma alíquota de 8 µL de cada amostra foi analisada por eletroforese em gel de
agarose 1,5% contendo brometo de etídio (0,64 µg/mL). O peso molecular dos
produtos da PCR foi determinado pela comparação com um marcador de peso
molecular de 100 pb. cDNA foi visualizado sob luz ultra-violeta para a detecção da
presença de produtos amplificados de tamanhos antecipados, sendo nesse
momento realizada fotodocumentação.
Os experimentos referentes à expressão da elastase-2 foram realizados em
colaboração com a Profa Dr a Maria Helena Goldman, da Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

4-R esult ados
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4- R esult ados
4.1- Vias de ger ação da angiot ensina I I .
4.1.1- E feit o da Ang I I , Ang I , T DP e [ Pr o1 1 -D-Ala1 2 ] Ang I em anéis de
car ót idas de r at os.
Foram realizadas curvas concentração–efeito para os peptídeos Ang I I , Ang I ,
T DP e [Pro11-D-Ala12] Ang I em anéis de carótidas isolados de ratos. A curva
concentração-efeito produzida por estes peptídeos tem como característica a forma
de sino, isto é, apresentam um efeito contrátil em determinada concentração e, em
seguida, aumentando-se a concentração observamos uma inversão do efeito
contrátil. Na figura 1 mostramos este comportamento para Ang I e Ang I I . Diante
do exposto, todos os resultados a seguir foram apresentados utilizando somente a
faixa de concentração de cada peptídeo que induz efeito contrátil.
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T ensão (mg)

500

Ang I I
Ang I

400
300
200
100
0
-10

-9

-8

-7

-6

Log [M]
F igur a 1. Curvas concentração-efeito a administração de forma cumulativa de Ang I I e Ang I ,
mostrando efeito contrátil inicial, seguido de relaxamento em carótidas de ratos (n= 4).

As curvas cumulativas dos peptídeos (Ang I I , Ang I , T DP e [Pro11-D-Ala12]-Ang
I ) apresentam resposta contrátil máxima similar; porém, possuem potências
diferentes, sendo a potência de Ang I I (PD2= 9,01±0,33) > Ang I (PD2=
8,39±0,09) > T DP (PD2= 7,29±0,07) > [Pro11-D-Ala12] Ang I (PD2= 6,82±0.18)
conforme mostrado na figura 2.

T ensão(mg)

500

Ang I I
Ang I

400

T DP

300

[Pro11-D-Ala12] Ang I

200
100
0
-10

-9

-8

Log [M]

-7

-6

F igur a 2. Curvas concentração-resposta a Ang I I , Ang I , T DP e [Pro11-D-Ala12] Ang I em anéis de
carótidas de ratos (n= 4). T odas as curvas diferem entre si p< 0,05 (ANOVA).
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Não foram observadas nenhuma alteração nas curvas concentração-resposta
da Ang I I e seus precursores Ang I , T DP e [Pro11-D-Ala12] Ang I quando realizadas
consecutivas, com intervalos de 50 min entre elas, numa mesma preparação. Na
figura 3 ilustramos duas curvas concentração-resposta a Ang I obtidos com

188 mg

intervalo de 50 min entre elas.

200 s

10 -10

10 -9

10 -8

10 -7

10 -6

10 -10

10 -9

10 -8

10 -7

10 -6

F igur a 3. Registro típico das contrações induzidas pela administração de forma cumulativa (10-10 a
10-6 M) de Ang I em anéis de carótidas de ratos. As curvas foram obtidas com intervalo de 50 min
entre elas.

4.1.2- E feit o do losar t an sobr e as r epost as de Ang I I , Ang I , T DP e
[ P r o1 1 -D-Ala1 2 ] Ang I em anéis de car ót idas de r at os.
As respostas vasoconstritoras produzidas por Ang I I , Ang I , T DP, [Pro11-D-Ala12]
Ang I foram completamente bloqueadas pelo antagonista de receptores AT 1
(losartan), como pode ser visto na figura 4.
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Controle

Losartan
10 min

600 mg

Ang I I
10 min
600 mg

Ang I
10 min
600 mg

PDA
10 min
600 mg

T DP
F igur a 4. Registro típico das contrações induzidas por Ang I I (10-8 M) e aos substratos Ang I (10-8
M), T DP (10-6 M) e [Pro11-D-Ala12] Ang I (PDA, 10-6 M), na ausência (Controle) e presença de
losartan (1 µM), em anéis de carótidas de ratos.

4.1.3- Efeit o do capt opr il sobr e as r espost as de Ang I I , Ang I , T DP e
[ P r o1 1 -D-Ala1 2 ] Ang I em anéis de car ót idas de r at os.
Em carótidas de ratos as curvas concentração-efeito para Ang I I na ausência e
presença de captopril estão ilustrada na figura 5. Na presença de captopril, inibidor
da ECA, observamos que a resposta contrátil induzida pela Ang I I não foi alterada.
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T ensão (mg)
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Log [M] Ang I I
F igur a 5. Curvas concentração-resposta a administração de forma cumulativa de Ang I I na ausência
(Controle) e presença de captopril (10 µM), em carótidas de ratos (n= 7). ANOVA não mostrou
diferenças entre as curvas p= 0,85.

As curvas concentração-efeito para Ang I na ausência e presença de captopril
estão ilustrada na figura 6. Na presença de captopril, inibidor da ECA, observa-se
que a resposta contrátil induzida pelo substrato Ang I foi significativamente
deslocada para direita (PD2= 8,59±0,20 vs. 6,83±0,09).

T ensão (mg)
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Log [M] Ang I
F igur a 6. Curvas concentração-resposta a administração de forma cumulativa de Ang I na ausência
(Controle) e presença de captopril (10 µM), em carótidas de ratos (n= 6). Diferença significativa
entre as curvas p< 0,0001 (ANOVA).
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A figura 7 mostra a curva concentração-resposta a T DP na ausência (controle) e
presença de captopril em anéis de artéria carótida de ratos. A resposta
vasoconstritora induzida pelo T DP não foi alterada na presença do inibidor da ECA
(captopril) (PD2= 7,42±0,09 vs. 7,59±0,11).
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Log [M] T DP
F igur a 7. Curvas concentração-resposta a administração de forma cumulativa de T DP na e ausência
(Controle) e presença de captopril (10 µM), em carótidas de ratos (n= 7). ANOVA não mostrou
diferenças entre as curvas p= 0,76.

Realizamos curva concentração-efeito de forma cumulativa de [Pro11-D-Ala12]
Ang I na ausência e presença de captopril, conforme representada na figura 8. A
resposta vasoconstritora de [Pro11-D-Ala12] Ang I não foi alterada na presença do
inibidor da ECA (PD2= 7,01 ±0,15 vs. 6,86 ±0,11).
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T ensão (mg)

500

Controle
Captopril

400
300
200
100
0
-10

-9

-8

-7

-6

Log [M] [Pro11-D-Ala12] Ang I
F igur a 8. Curvas concentração-resposta a administração de forma cumulativa de [Pro11-D-Ala12] Ang
I na ausência (Controle) e presença de captopril (10 µM), em carótidas de ratos (n= 7). ANOVA não
mostrou diferenças entre as curvas p= 0,99.

4.1.4- Efeit o da quimost at ina sobr e as r epost as de Ang I I , Ang I , T DP,
[ P r o1 1 -D-Ala1 2 ] Ang I em anéis de car ót idas de r at os.
Foram realizadas curvas concentração-efeito para Ang I I na ausência e presença
de quimostatina, conforme mostrado na figura 9. A resposta vasoconstritora
produzida pela Ang I I não foi alterada na presença de quimostatina (PD2=
8,75±0,09 vs. 8,68±0,13).
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F igur a 9. Curvas concentração-efeito a Ang I I ausência (Controle) e presença de quimostatina (100
µM), em anéis de carótidas de ratos (n= 3). ANOVA não mostrou diferenças entre as curvas p= 0,90.

A curva concentração-efeito para Ang I na ausência e presença de quimostatina
está representada na figura 10. Na presença deste inibidor de serino-protease
observamos que a resposta contrátil induzida pelo substrato Ang I foi desloca para
a direita da curva (PD2= 8,39±0,07 vs. 7,95±0,04).
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F igur a 10. Curvas concentração-resposta a Ang I na ausência (Controle) e presença de
quimostatina (100 µM), em carótidas de ratos (n= 3). Diferença significativa entre as curvas p<
0,0001 (ANOVA).
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A figura 11 mostra a curva concentração resposta de forma cumulativa do T DP
na ausência e presença de quimostatina em anéis de artéria carótida de ratos. Este
inibidor deprimiu a resposta vasoconstritora do T DP de forma importante, o que
não havia sido observado na presença de captopril. Embora nas condições
utilizadas não seja possível o cálculo do PD2, verificou-se que este deslocamento foi
mais que uma casa logarítmica da concentração deste peptídeo.
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F igur a 11. Curvas concentração-resposta a T DP na ausência (Controle) e presença de quimostatina
(100 µM), em carótidas de ratos (n= 3). Diferença significativa entre as curvas p< 0,0001 (ANOVA).

A curva cumulativa para [Pro11-D-Ala12] Ang I na ausência e presença de
quimostatina está representada na figura 12. Na presença de quimostatina, a
resposta vasoconstritora produzida por [Pro11-D-Ala12] Ang I foi completamente
abolida.
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F igur a 12. Curvas concentração-resposta a [Pro11-D-Ala12] Ang I na ausência (Controle) e presença
de quimostatina (100 µM), em carótidas de ratos (n= 3). Diferença significativa entre as curvas
p< 0,0001 (ANOVA).

4.1.5- Efeit o do capt opr il e quimost at ina sobr e as r epost as de Ang I I ,
Ang I , T DP e [ Pr o1 1 -D-Ala1 2 ] Ang I em anéis de car ót idas de r at os.
Em carótida de ratos a resposta vasoconstritora produzida por Ang I I não foi
afetada pela combinação dos inibidores da ECA (captopril) e de serino proteases
(quimostatina) (PD2= 8,9±0,12 vs. 8,63±0,18), conforme ilustrado na figura 13.
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Log [M] Ang I I
F igur a 13. Curvas concentração-resposta a Ang I I na ausência (Controle) e presença de captopril
(10 µM) e quimostatina (100 µM), em carótidas de ratos (n= 3). ANOVA não mostrou diferenças
entre as curvas p= 0,94.
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A curva cumulativa para Ang I na ausência e presença da associação dos
inibidores, captopril e quimostatina, está representada na figura 14. Na presença
destes inibidores observamos que a resposta vasoconstritora induzida pelo
substrato Ang I foi significativamente deslocada para a direita. O deslocamento
observado da curva concentração-resposta de Ang I na presença de ambos os
inibidores, captopril e quimostatina, foi equivalente a soma do deslocamento da
curva concentração-efeito na presença dos inibidores separadamente (figura 6 e
figura 10).
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F igur a 14. Curvas concentração-resposta a Ang I na ausência (controle) e presença de captopril (10
µM) e quimostatina (100 µM), em carótidas de ratos (n= 3). Diferença significativa entre as curvas
p< 0,0001 (ANOVA).
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A figura 15 mostra a curva concentração-efeito a T DP na ausência
(controle) e presença de captopril e quimostatina em anéis de artéria carótida de
ratos. Estes inibidores modificaram a resposta vasoconstritora do T DP de forma
significativa.
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F igur a 15. Curvas concentração-resposta a T DP na ausência (controle) e presença de captopril (10
µM) e quimostatina (100 µM), em carótidas de ratos (n= 2). Diferença significativa entre as curvas
p< 0,0001 (ANOVA).

A curva cumulativa para [Pro11-D-Ala12] Ang I na ausência e presença da
associação de inibidores, captopril e quimostatina, está ilustrada na figura 16. Na
presença dos inibidores da ECA (captopril) e de serino-protease (quimostatina)
observamos que a resposta contrátil induzida pelo [Pro11-D-Ala12] Ang I foi
totalmente abolida.
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F igur a 16. Curvas concentração-resposta a PDA na ausência (Controle) e presença de captopril (10
µM) e quimostatina (100 µM), em carótidas de ratos (n= 3). Diferença significativa entre as curvas p
< 0,0001 (ANOVA).

4.1.6- E feit o do Ac-AAPL -CK sobr e as r epost as de Ang I I e [ P r o1 1 -DAla1 2 ] Ang I em anéis de car ót idas de r at os.
A curva concentração-efeito para Ang I I na ausência e presença do inibidor
da elastase-2 (Ac-AAPL-CK, 200µΜ), está representada na figura 17. Na presença
deste inibidor observamos que a resposta vasoconstritora induzida pela Ang I I não
foi alterada.
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Log [M]
F igur a 17. Curvas concentração-resposta a administração de forma cumulativa de Ang I I na
ausência (Controle) e presença de Ac-AAPL-CK (200µΜ), em carótidas de ratos (n= 2). ANOVA não
mostrou diferenças entre as curvas p= 0,68.

Foram feitas curvas concentração-efeito para [Pro11-D-Ala12] Ang I na
ausência e presença do inibidor da elastase-2 (Ac-AAPL-CK, 200µΜ) conforme
mostrado na figura 18. Na presença deste inibidor observamos que a resposta
contrátil induzida pelo [Pro11-D-Ala12] Ang I foi completamente abolida.
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F igur a 18. Curvas concentração-resposta a administração de forma cumulativa de PDA na ausência
(Controle) e presença de Ac-AAPL-CK (200µΜ), em carótidas de ratos (n= 4). Diferença significativa
entre as curvas p < 0,0001 (ANOVA).
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4.2- Expr essão de R NAm da Elast ase-2 em dif er ent es t ecidos
isolados de r at os
4.2.1- Avaliação da qualidade e quant ificação do R NA t ot al das amost r as.
Utilizamos duas maneiras distintas para avaliação da qualidade de RNA
total, pela avaliação por espectrofotômetro (tabela I I ) e pela verificação de possível
degradação em gel de agarose 1% , ambas as formas de avaliação mostraram que
o RNA não apresentava degradação e nem contaminação por DNA genômico. Ainda
assim, todas as amostras de RNA foram tratadas com DNAse e RNAse previamente
a síntese do cDNA. Na tabela I I , além da qualidade do RNA total, mostramos a
quantidade de RNA total que foi obtida para as diferentes amostras.

T AB EL A I I – Resultados da avaliação da qualidade e quantificação do RNA total
nas diferentes amostras.
Qualidade de RNA total

Quantidade de RNA total

Relação A260/A280

Concentração (ì g/ì L)

RNA – Carótida de rato

1,84

1,122

RNA – Coração de rato

1,7

7,682

RNA – Mesentério de rato

2,07

8,01

RNA – Fígado de rato

1,78

9,597

RNA – Rim de rato

1,86

31,604

Amostra

4.2.2- L ocalização do R NAm par a elast ase-2 em difer ent es t ecidos.
Foram realizados PCR com os cDNA das amostras com primers de elastase 2 e
primers de â-actina (controle). A expressão de RNAm para elastase-2, uma enzima
formadora de Ang I I , foi encontrado no coração, fígado, rim, leito arterial
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mesentérico e artéria carótida de ratos (Figura 19). A expressão de RNAm para âactina, o controle positivo, também foi encontrado em todas estas amostras.

Elast ase-2
â Act ina

M

1 2

3

4

5

F igur a 19. Gel de agarose corado com brometo de etídio para detecção, por RT -PCR, da expressão
do RNAm para elastase-2 e â Actina em diferentes tecidos de rato. O cDNA foram amplificados por
PCR com primers específicos para elastase-2 (675 pb) e â Actina (351 pb). M, marcador de peso
molecular de 100 pb; 1= carótida; 2= coração; 3= leito arterial mesentério; 4= rim; 5= fígado.

5- Discussão
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5- Discussão
O papel do SRA vascular tem sido assunto de grande interesse nos últimos
anos, tendo em vista o grande número de evidências de que tecidos vasculares
podem sintetizar e liberar Ang I I , exercendo, portanto, influências autócrinasparácrinas sobre a função vascular (Dzau, 1984).
Várias enzimas, além da renina e da ECA, são capazes de gerar Ang I e /ou
Ang I I a partir de precursores diversos tais como angiotensinogênio, Ang I , T DP e
[Pro11-D-Ala12] Ang I , sendo descritas como vias alternativas de geração de
angiotensina I I (Mangiapane et al., 1994; Hoit et al., 1995; Garrison et al., 1997;
Murakami et al., 1997; Waldeck et al., 1997; Wolny et al., 1997; Nishimura et al.,
1998; I noue et al., 1999; Santos et al., 2003).
Os peptídeos Ang I I , Ang I , T DP e [Pro11-D-Ala12] Ang I apresentam respostas
vasoconstritoras de maneira dependente da concentração, em anéis de carótida
isolados de ratos. Estes peptídeos apresentam uma resposta em forma de sino, isto
é, apresentam um efeito contrátil máximo em uma determinada concentração, em
seguida, mesmo aumentando a concentração observamos queda da resposta
vasoconstritora. Esse é um fenômeno conhecido em relação a Ang I I e pode
ocorrer dessensibilização (“down regulation”) de receptores e/ou ativação de
outros receptores, além dos receptores AT 1 responsável pela resposta contrátil. Os
mecanismos envolvidos no processo de dessensibilização de receptores do tipo AT 1
podem incluir: mudança para um estado de baixa afinidade, internalização e
redução da expressão do próprio RNAm. Além disso, o efeito de relaxamento
observado em altas concentrações de Ang I I e seus precursores pode estar
ocorrendo pela ativação de receptores AT 2 (Widdop et al., 2002). Os receptores
AT 2 parecem estar relacionados a resposta de relaxamento da musculatura lisa
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vascular (Dimitropoulou et al., 2001). Em animais com deleção de receptores AT 2
observa-se um aumento da resposta vasoconstritora de Ang I I (Hein et al., 1995).
Em nosso protocolo experimental para não ocorrer taquifilaxia esperava-se um
intervalo de 50 minutos entre uma curva concentração-efeito de um peptídeo e
outra.

A Ang I I tem um importante papel na homeostase vascular, não somente
no sistema circulante, mas também em nível tecidual; além disso, este peptídeo
está relacionado com vários processos fisiológicos e patológicos (Brewster et
al., 2003; Perazella & Setaro, 2003). Ang I I é um peptídeo que produz resposta
contrátil, sendo que não precisa ser clivado para produzir seu efeito, é o produto
final que ativa receptores e desencadeia os eventos intracelulares.
Em anéis isolados de carótida de ratos a Ang I I e seus substratos induziram
uma resposta vasoconstritora que foi inibida na presença de antagonista de
receptor AT 1 (figura 3), evidenciando que a resposta contrátil induzida pelos
substratos Ang I , T DP, [Pro11-D-Ala12] Ang I são precedidas pela conversão em Ang
I I e ativação de receptores AT 1.
A Ang I é um decapeptídeo que precisa ser clivado no octapeptídeo Ang I I
para produzir seu efeito biológico. Para possibilitar o estudo da contribuição de
diferentes enzimas na conversão do substrato Ang I em Ang I I , foram realizadas
curvas concentração-efeito na ausência e presença de diferentes inibidores de
proteases. A curva concentração-efeito produzida pela Ang I em artéria carótida de
ratos na presença do inibidor da ECA foi deslocada cerca de 100 vezes para a
direita em relação à curva cumulativa na ausência do inibidor, isto significa que foi
necessária uma concentração de Ang I em torno de 100 vezes maior para
verificarmos a mesma resposta contrátil da Ang I na ausência do inibidor da
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enzima conversora. A inibição da resposta contrátil de Ang I na presença de
captopril também foi demonstrada em carótida de hamster e aorta de rato (I noue
et al., 1999). Na presença de quimostatina, um inibidor de serino proteases,
observou-se um deslocamento da curva cumulativa a Ang I para a direita, de
menor magnitude que a observada com captopril. Esses dados sugerem que a ECA
é a principal via de geração de Ang I I a partir de Ang I em carótidas de ratos,
embora enzimas sensíveis a quimostatina também participem do metabolismo de
Ang I em Ang I I nesta preparação. A importância de enzimas diferentes da ECA,
como a elastase-2, na conversão de Ang I em Ang I I parece depender do território
vascular ou das condições do ensaio, já que em leito mesentérico perfundido
isolado de ratos, a presença de uma via sensível a quimostatina só pode ser
detectada após inibição da ECA (Santos et al., 2003).
Com associação dos inibidores da enzima conversora e de serino-proteases,
captopril e quimostatina, respectivamente, observou-se uma significativa alteração
na resposta contrátil produzida pela Ang I ; na presença desses dois inibidores a
curva concentração-efeito a Ang I foi deslocada para a direita, esse deslocamento
foi equivalente a soma dos deslocamentos das curvas concentração-efeito a Ang I
produzidos na presença dos inibidores separadamente. Esses dados demonstram
que a geração de Ang I pela via independente da ECA participa sinergicamente
com a via da ECA para geração Ang I I em carótidas de ratos. Corrobora com
nossos achados dados da literatura que relatam o efeito sinérgico da inibição da
Ang I na presença de captopril e quimostatina em trem posterior de ratos (I deishi
et al., 1990) e em aorta de ratos (I noue et al., 1999).
A predominância da via dependente ou independente da ECA parece
depender da concentração da Ang I utilizada. Muitos investigadores usaram
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somente concentrações extremamente altas (10-6M) de Ang I para mostrar a
importância da via alternativa de formação de Ang I I , como por exemplo, em
artérias de humanos (Wolny et al., 1997), artérias de cães (Mangiapane et al.,
1994) e em músculo detrusor de humanos (Lindberg et al., 1994). Entretanto,
nossos dados mostraram que nas mesmas concentrações que observamos
alteração da resposta contrátil de Ang I na presença de captopril, também
verificamos alteração da resposta vasoconstritora a Ang I na presença de
quimostatina. Esses dados nos levam a sugerir que ambas as vias, dependentes e
independentes da ECA, são importantes para formar Ang I I a partir da Ang I em
mamíferos, sendo a via dependente da ECA a predominante. É importante salientar
que os inibidores utilizados, captopril e quimostatina, não afetavam a resposta
induzida por Ang I I , indicando que nas concentrações utilizadas não apresentam
efeitos inespecíficos.
O peptídeo T DP

(Asp1-Arg2-Val3-T yr 4-I le5-His 6-Pro7-Phe8-His 9-Leu10-Leu11-

Val12-T yr 13-Ser 14) é um substrato sintético que apresenta 14 aminoácidos primários
do angiotensinogênio e efeito vasopressor. Embora este peptídeo seja considerado
como substrato de renina, estudos in vitro sugerem que T DP também seja clivado
pela ECA (Dorer et al., 1975; Sybertz et al., 1984) liberando Ang I e Ang I I , assim
como por outras proteases como tonina (Boucher et al., 1974) e elastase-2 que
convertem este peptídeo diretamente em Ang I I (Paula et al., 1998).
Em nossos experimentos a resposta vasoconstritora induzida pelo T DP em
carótidas de ratos não foi alterada na presença do inibidor da ECA (captopril),
demonstrando que a ECA não participa de maneira importante da clivagem deste
peptídeo nesta preparação.

Estes

achados

estão de acordo com dados

demonstrados por Juul et al. (1987) que a resposta vasoconstritora induzida pelo
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T DP em veia femoral não era inibida pelo captopril. Estes dados, no entanto,
contrastam com os recentemente publicados utilizando vasos de resistência (leito
arterial mesentérico de rato), no qual o T DP é clivado em Ang I I parcialmente pela
ECA, pois na presença de captopril sua resposta é parcialmente bloqueada (Santos
et al., 2003).
A curva concentração-efeito de T DP na presença do inibidor de serino
protease (quimostatina) foi significativamente deslocada para a direita em relação
a curva de T DP na ausência do inibidor, evidenciando que o peptídeo T DP é clivado
por proteases sensíveis a quimostatina. Além disso, confirma a existência de via
alternativa de geração de Ang I I em carótida de ratos. A inibição da reposta
contrátil produzida pelo T DP na presença de inibidores da ECA e serino-protease,
captopril e quimostatina, respectivamente, foi equivalente a alteração da resposta
vasoconstritora do peptídeo na presença da quimostatina apenas, corroborando
com a hipótese que o T DP é convertido em Ang I I por proteases sensíveis à
quimostatina, e que a ECA não participa da geração de Ang I I na carótida.
Na presença dos inibidores captopril e quimostatina a curva cumulativa de
T DP apresenta uma contração na qual observamos uma resposta “tudo ou nada”,
isto é, em baixas concentrações não observamos contração e quando aumentamos
a concentração a resposta apresenta um salto induzindo seu efeito contrátil
máximo. Para verificarmos qual (is) protease (s) poderiam converter T DP em Ang
I I e produzir está reposta ”tudo-ou-nada“ foi feito um experimento piloto no qual a
curva cumulativa de T DP foi realizada na ausência e presença da associação de
inibidores

da ECA, de serino protease e de carboxipeptidase (captopril,

quimostatina e inibidor de carboxipeptidase de batata- PCI ), respectivamente, no
qual constatamos um deslocamento para a direita da curva cumulativa de T DP em
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relação a curva na presença da combinação de captopril e quimostatina, sugerindo
que além da via alternativa de geração de Ang I I sensível à quimostatina pode
haver outra via alternativa dependente de carboxipeptidases capazes de clivar T DP
em Ang I I ; já estão programados experimentos futuros para verificar a possível
participação de carboxipeptidases na geração de Ang I I em carótidas de ratos.
Um outro peptídeo utilizado para verificar a presença de via geradora de Ang
I I , independente da ECA, em carótidas de ratos foi o [Pro11-D-Ala12] Ang I . O
[Pro11-D-Ala12] Ang I é um peptídeo sintético composto por 12 aminoácidos (Asp1Arg2-Val3-T yr 4-I le5-His 6-Pro7-Phe8-His 9-Leu10-Pro11-Ala12), sendo que apresenta os
10 aminoácidos da Ang I mais Prolina na posição 11 e D-Alanina na posição 12, o
que confere ao peptídeo uma conformação estrutural que impede a ação da ECA
(Kinoshita et al., 1991).
O [Pro11-D-Ala12] Ang I é um substrato sintético que vem sendo utilizado para
identificar a presença de via alternativa de geração de Ang I I dependente de
quimase em humanos (Kinoshita et al., 1991), babuínos (Hoit et al., 1995),
hamster (Nishimura et al., 1998) e cães (Murakami et al., 1997). Dados de nosso
laboratório (Santos et al., 2003) demonstraram que o [Pro11-D-Ala12] Ang I não é
um substrato especifico para quimases, sendo este peptídeo clivado também pela
elastase-2 de rato liberando Ang I I .
Em carótidas de ratos o [Pro11-D-Ala12] Ang I induziu um efeito contrátil que
não foi alterado na presença de captopril, confirmando dados da literatura que a
ECA não cliva [Pro11-D-Ala12] Ang I liberando Ang I I (Hoit et al., 1995). A resposta
vasoconstritora produzida pelo [Pro11-D-Ala12] Ang I foi completamente abolida na
presença de quimostatina, demonstrando que toda a conversão do [Pro11-D-Ala12]
Ang I em Ang I I é feita por enzima(s) sensível (is) a quimostatina. Embora
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quimases sejam possíveis candidatas a geração de Ang I I a partir de [Pro11-DAla12] Ang I , dados da literatura indicam que quimases de ratos degradam Ang I I
(Le T rong et al., 1987). Desta forma, excluindo a possibilidade de ser quimases as
enzimas responsáveis pela via alternativa, sendo a elastase-2 de ratos a possível
candidata. Esta hipótese toma como base a demonstração que a elastase-2 de rato
purificada é capaz de converter [Pro11-D-Ala12] Ang I em Ang I I por uma única
clivagem por mecanismos sensíveis a quimostatina (Santos et al., 2002a; Santos et
al., 2003).
Uma característica notável da elastase-2, como uma enzima conversora de
angiotensina, é que ela não destrói o produto final Ang I I . Essa característica é
compartilhada com algumas quimases, tais como humana, de babuíno e de cão,
mas não com a maioria das quimases de roedores, como a do rato. Além disso, a
interação até então desconhecida da elastase-2 com [Pro11-D-Ala12] Ang I (Santos
et al., 2002a), considerado anteriormente como substrato seletivo para quimases,
sugere que as evidências para a formação de Ang I I in vivo por quimases,
particularmente no rato, podem ter sido superestimadas em investigações prévias
sobre as vias geradoras de Ang I I (Resende & Mill, 2002).
É interessante observar que na presença de inibidor da elastase-2 (Ac-AAPLCK) as respostas vasoconstritoras produzida pelo [Pro11-D-Ala12] Ang I foram
completamente abolidas. O inibidor Ac-AAPL-CK foi descrito como seletivo para
elastase-2 humana (Largman et al., 1980), porém dados não publicados do nosso
laboratório demonstram que este inibidor também inibe quimase da pele humana
obtida comercialmente (Sigma). Mas, como dito anteriormente, as quimases de
ratos degradam Ang I I tornando bastante improvável que as quimases sejam
responsáveis pela geração de Ang I I em carótidas de ratos.
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A hipótese do envolvimento da elastase-2 na formação de Ang I I é reforçada
pela detecção da expressão de RNAm de elastase-2 em diferentes tecidos,
incluindo a artéria carótida de ratos. Nossos dados confirmam achados do nosso
laboratório (Santos et al., 2003) que demonstraram expressão do RNAm da
elastase-2 em coração e leito arterial mesentérico de ratos normotensos. O fato de
termos encontrado o RNAm para a elastase-2 no coração tem respaldo de achados
do nosso laboratório, uma vez que a elastase-2 foi identificada no perfusato de
coração isolado de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e normotensos
(Stuckert-Seixas, 2001). Esses resultados sugerem que elastase-2 possa ter uma
participação funcional na geração local de Ang I I em vários órgãos importantes no
sistema cardiovascular.
Em interpretação conjunta dos resultados apresentados, aqui podemos dizer
que em anéis de carótidas isolados de ratos normotensos há fortes evidências da
existência de uma via geradora de Ang I I sensível à quimostatina e Ac-AAPL-CK ,de
forma independente da ECA. Dentre os possíveis candidatos a elastase-2, uma
enzima presente no leito arterial mesentérico isolado de ratos (Oliveira et al., 1991;
Santos et al., 2002; Santos et al., 2003), insensível ao captopril, sensível à
quimostatina (Paula et al., 1997; Santos et. al., 2002) e ao inibidor Ac-AAPL-CK, é
uma forte candidata.

6-Conclusão

Conclusão 49

6-Conclusão
Os dados apresentados neste trabalho mostraram a existência de via geradora
de Ang I I independente da ECA, a qual é sensível a quimostatina e Ac-AAPL-CK,
em carótidas de ratos. Dentre os possíveis candidatos que podem fazer parte
dessa(s) via(s) aparece a elastase-2, uma enzima presente na artéria carótida,
insensível ao captopril, sensível a quimostatina e sensível ao inibidor Ac-AAPL-CK.
Outras possíveis candidatas a fazer parte da(s) via(s) alternativa para geração de
Ang I I na carótida de ratos seriam as quimases, enzimas também sensíveis à
quimostatina. Porém, a quimase I de rato apresenta atividade predominante de
degradação de Ang I I , sugerindo novamente uma possível função da elastase-2, e
não de quimases, como uma via alternativa à ECA para a geração vascular de Ang
I I em carótida de ratos.
O RNAm da elastase-2 aparece expresso em coração, fígado, rim, leito arterial
mesentérico e artéria carótida de ratos. A presença da elastase-2 em diferentes
tecidos sugere que esta enzima possa desempenhar um papel importante no
sistema cardiovascular de ratos como um agente formador de Ang I I .

7-R esumo
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7-R esumo
Uma atividade funcional para uma via alternativa de geração de angiotensina
I I , como a elastase-2 foi sugerida em estudos realizados anteriormente em nosso
laboratório no leito arterial mesentérico isolado de rato. No presente estudo,
caracterizamos com o uso de substratos e inibidores seletivos a presença de via
alternativa de geração de Ang I I , independente da ECA, em carótida de ratos.
Determinamos ainda a expressão do RNAm da elastase-2 nesta preparação arterial.
Em anéis isolados de carótida de ratos analisamos o efeito vasoconstritor dos
peptídeos Ang I I , Ang I , T DP, [Pro11-D-Ala12]-Ang I (um substrato resistente a ECA)
na ausência e presença de inibidores de proteases. Ang I I e seus precursores
produziram efeito vasoconstritor dependente da concentração em carótidas de
ratos, de forma sensível ao losartan (1 µM). Na presença de captopril (10 µM) a
resposta vasoconstritora produzida pela Ang I foi inibida, mas a resposta contrátil
induzida pelo T DP e [Pro11-D-Ala12]-Ang I não foi alterada. Na presença de
quimostatina (100 µM) o efeito produzido pelo T DP e [Pro11-D-Ala12]-Ang I foi
abolido enquanto que a curva cumulativa de Ang I foi significativamente deslocada
para a direita. I nibidor Ac-AAPL-CK (seletivo para elastase-2) aboliu completamente
a resposta contrátil induzida pelo PDA e não alterou o efeito vasoconstritor da Ang
I I . Na presença de captopril e quimostatina a resposta vasoconstritora dos
peptídeos Ang I , T DP e [Pro11-D-Ala12]-Ang I foram inibidas, enquanto a resposta
contrátil da Ang I I não foi alterada em artéria carótida. A presença de RNAm da
elastase-2 na carótida, juntamente com os dados funcionais apresentados aqui
sugerem a participação desta enzima na via alternativa de geração de Ang I I em
carótidas de ratos. Embora a formação de Ang I I a partir Ang I seja descrita como
essencialmente dependente da ECA, nossos resultados sugerem a existência de
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vias alternativas de geração de Ang I I sensível a quimostatina e Ac-AAPL-CK em
artéria carótida de ratos. Muito provavelmente a elastase-2 seja a enzima
responsável pela geração de Ang I I nessa preparação.

8- Abst r act
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8- Abst r act
We have recently described a chymostatin-sensitive elastase-2 as the major
angiotensin (Ang) I I -forming enzyme in the perfusate of rat mesenteric arterial bed
(MAB). I n the present study we investigated the role of this enzyme in generating
Ang I I in the isolated rat carotid artery rings by analyzing the vasoconstrictor effect
of Ang I I , Ang I , tetradecapetide renin-substrate (T DP), [Pro11-D-Ala12]-Ang I (an
ACE-resistant substrate) in the absence and presence of proteases inhibitors. Ang
I I and its precursors produced a dose-dependent vasoconstrictor effect in vascular
preparation that was blocked by losartan (1 µM). I n carotid rings, captopril (10µM)
abolished the responses induced by Ang I but did not affect those induced by T DP
and [Pro11-D-Ala12]-Ang I . I n the presence of chymostatin (100 µM) alone, the
effects induced by [Pro11-D-Ala12]-Ang I and T DP were abolished while the
concentration-response curve to Ang I was shifted to the right. Ac-AAPL-CK
(selective elastase-2 inhibitor) inhibited the responses induced by [Pro11-D-Ala12]Ang I but did not affect Ang I I -induced effects. I n the presence of captopril and
chymostatin, the vasoconstrictor effects of Ang I , T DP, and PDA were completely
blocked while those induced by Ang I I were not affected in rat artery carotid.
Although Ang I I formation from Ang I is essentially dependent on ACE in carotid
artery, our results suggest the existence of an alternative chymostatin-sensitive
pathway in rat arteries, most probably involving elastase-2.
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