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RESUMO 

PARENTE, J.M. Ações proteolíticas da metaloproteinase de matriz (MMP)-

2 nas alterações morfofuncionais de artérias de resistência e de 

condutância na hipertensão renovascular. 2017. 79 fls. Dissertação 

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

Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alterações vasculares 

significativas como o remodelamento vascular e o aumento da atividade das 

metaloproteinases de matriz (MMPs), principalmente a MMP-2, responsáveis 

pela proteólise da matriz extracelular. No remodelamento vascular, ocorre uma 

mudança no fenótipo das células musculares lisas vasculares (CMLV) de 

contrátil para sintético, com redução de proteínas da maquinaria contrátil como 

a calponina-1. Essa alteração fenotípica confere às CMLV a capacidade de 

migração e proliferação, contribuindo ao remodelamento arterial durante a 

HAS. A calponina-1 foi degradada pela MMP-2 em aorta de ratos 

endotoxêmicos e este efeito contribuiu para a menor contração vascular da 

sepse. Sua redução foi associada ao aumento de atividade de MMP-2 e 

proliferação de CMLV em aortas de ratos hipertensos. A hipótese do presente 

trabalho é de que a MMP-2 contribui para as alterações morfofuncionais 

induzidas pela hipertensão em artérias de condutância e de resistência pela 

regulação de calponina-1. Para testar tal hipótese, ratos Wistar foram 

submetidos ao modelo de hipertensão dois rins-um clipe (2R-1C) ou apenas 

laparatomia e tratados por via oral com doxiciclina (inibidor da atividade de 

MMPs na dose de 30 mg/kg/dia) ou água durante sete dias. A pressão arterial 

sistólica (PAS) foi aferida diariamente por pletismografia de cauda. Aorta e 
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artérias mesentéricas foram removidas para a execução de zimografia in situ e 

em gel, imunofluorescência para calponina-1, imunohistoquímica para Ki-67 e 

análise morfológica. Artérias mesentéricas e aortas também foram utilizadas 

para curva concentração-efeito com fenilefrina. Observou-se que a PAS 

aumentou em ratos 2R-1C e o tratamento com doxiciclina não a reduziu. A 

análise morfológica da aorta mostrou que a razão média por lúmen e a área de 

secção transversal aumentaram nos animais hipertensos em relação aos 

grupos Sham. Não houve alteração nestes parâmetros nas artérias 

mesentéricas. Houve aumento de proliferação das CMLV em aortas de ratos 

2R-1C e a doxiciclina reverteu essa alteração. Nas artérias mesentéricas não 

foi observada alteração na proliferação celular. A atividade gelatinolítica de 

MMP-2 e sua expressão estão aumentadas nos dois leitos arteriais de ratos 

2R-1C e o tratamento com doxiciclina as reduziu. A expressão de calponina-1 

está reduzida nas aortas e aumentada nas artérias de resistência de animais 

2R-1C e o tratamento reverteu estes efeitos. A contração à fenilefrina das 

aortas e artérias mesentéricas está aumentada nos animais 2R-1C e o 

tratamento a reduziu. Os resultados indicam que a MMP-2 tem ações 

diferentes na regulação de calponina-1 nos dois leitos arteriais. Nas artérias de 

condutância, a redução de calponina-1 pela MMP-2 pode ser o gatilho para a 

mudança de fenótipo das células musculares lisas vasculares, o que conduz ao 

remodelamento hipertrófico. Nas artérias de resistência, a MMP-2 pode 

contribuir para a função contrátil do leito arterial aumentando os níveis de 

calponina-1.  
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ABSTRACT 

PARENTE, J.M. Proteolytic actions of matrix metalloproteinase (MMP) -2 in 

morphological and vascular changes of resistance and conductance 

arteries in renovascular hypertension. 2017. 79 fls. Dissertação (Mestrado) – 

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

Preto, 2017. 

Hypertension is a global public health problem that lead to significant vascular 

changes. Among them, the chronic remodeling and increased activity of matrix 

metalloproteinase (MMP)-2, which is responsible for extracellular matrix 

proteolysis, are the main mediators of the vascular maladaptation. During 

vascular remodeling, there is a change in the phenotype of vascular smooth 

muscle cells (VSMC) of contractile to synthetic form, with a reduction of 

contractile proteins such as calponin-1. This phenotype switch provides to the 

VSMC the ability of migration and proliferation, thus contributing to 

hypertension-induced arterial remodeling. Calponin-1 was degraded by MMP-2 

in rat endotoxemic aortas and this effect contributed to the vascular 

hypocontractility. In addition, its reduction was associated with increased activity 

of MMP-2 and proliferation of VSMC in aortas of rats submitted to renovascular 

hypertension. Therefore, the hypothesis of this study is that MMP-2 contributes 

to hypertension-induced morphological and functional changes in conductance 

and resistance arteries by regulating calponin-1. To test such hypothesis, male 

Wistar rats were submitted to the two kidney- one clipe (2K-1C) hypertension 

model and were treated with doxycycline (inhibitor of MMPs activity at 30 

mg/kg/day) or water for one week. Systolic blood pressure (SBP) was daily 

checked by tail-cuff plethysmography. Aortas and mesenteric arteries were 
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removed to perform in situ and gel zymography, immunofluorescence for 

calponin-1, immunohistochemistry for Ki-67 and morphological analysis. 

Mesenteric arteries and aortas were also used for concentration-effect curve for 

phenylephrine. It was observed that SBP has increased in 2K-1C rats and 

doxycycline did not reduce it. Morphological analysis of the aorta showed that 

both media per lumen ratio and arterial cross sectional area increased in 

hypertensive animals compared to Sham. There was no changes in this two 

parameters in mesenteric arteries. Furthermore, there was an increase of 

VSMC proliferation in rat aortas and doxycycline was able to revert this 

alteration. In the mesenteric arteries, no changes were observed in VSMC 

proliferation. Gelatinolytic activity of MMP-2 and its expression were increased 

in both arterial beds of 2K-1C rats and treatment with doxycycline reduced it. 

Calponin-1 expression was reduced in aortas and increased in resistance 

arteries from 2K-1C animals and the treatment was able to improve both 

scenarios. The contractile function of aortas and mesenteric arteries was 

increased in 2K-1C rats and treatment has reduced it. So, what follows is that 

MMP-2 has different actions in the regulation of calponin-1 in both arterial beds. 

In conductance arteries, reduction of calponin-1 by MMP-2 may trigger the 

VSMC phenotype switch, which leads to the hypertrophic remodeling. In 

resistance arteries, MMP-2 contributes to the hypercontractility of the arterial 

bed by increasing calponin-1. This effect may be particularly related to 

extracellular actions of MMP-2. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 – Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Remodelamento Vascular 

A HAS, doença caracterizada pelo aumento da pressão arterial, é um 

problema de saúde pública mundial e é o fator de risco mais importante para 

doenças cardiovasculares e renais. No mundo, as doenças cardiovasculares 

causam 17 milhões de mortes por ano, representando quase um terço do total 

de óbitos (1). Dessas doenças, as complicações decorrentes da hipertensão 

somam 9,4 milhões de mortes (2). No Brasil, as doenças cardiovasculares são 

responsáveis por cerca de 30% dos óbitos com causas conhecidas e geram 1,2 

milhões de hospitalizações por ano. A HAS é a mais prevalente de todas as 

doenças cardiovasculares, afetando mais de 36 milhões de brasileiros (3). 

Por ser uma doença de caráter crônico, a HAS apresenta alterações 

cardíacas e vasculares significativas, que possuem um importante papel no 

desenvolvimento da doença. Entre elas, o remodelamento vascular se destaca, 

caracterizado por aumento da razão média por lúmen (M/L), rigidez arterial, 

inflamação, calcificação e disfunção vascular (4). O remodelamento arterial 

representa qualquer alteração morfológica ou funcional da parede do vaso 

sanguíneo que ocorre em resposta à doença ou idade (5). Embora seja uma 

resposta adaptativa do vaso a uma situação atípica, o remodelamento arterial 

caracteriza a patogênese de doenças cardiovasculares associadas à HAS, 

como o acidente vascular encefálico e insuficiência renal, por exemplo. 

A parede vascular é basicamente composta por três camadas: íntima, 

média e adventícia. A camada íntima, mais interna, é formada principalmente 

por células endoteliais e a camada adventícia, mais externa, por tecido 

conjuntivo. A camada média é formada por células musculares lisas vasculares 



19 
 

(CMLV) que expressam proteínas importantes para a contratilidade, o que 

permite que essas células modulem o tônus vascular. Além disso, a 

diferenciação de fenótipo contrátil a sintético das CMLVs pode contribuir para o 

processo de remodelamento arterial por aumentar a proliferação e migração 

(6).  

O remodelamento vascular pode ser classificado em hipotrófico, 

eutrófico ou hipertrófico com redução (inward) ou aumento (outward) do lúmen. 

O tipo de remodelamento que se instala num leito vascular depende do 

estímulo e da função do vaso sanguíneo. O aumento da razão M/L sem 

qualquer alteração da área de secção transversal (CSA) é chamado de 

remodelamento eutrófico e é característico de artérias de resistência nas fases 

iniciais da HAS. Essa eutrofia é geralmente acompanhada de diminuição de 

lúmen, o que provoca uma vasoconstrição e contribui para a manutenção da 

resistência vascular periférica. Quando a HAS atinge estágios mais crônicos, o 

remodelamento passa a ser hipertrófico, com aumento de proliferação celular, 

razão M/L e CSA (7-9). O aumento da razão M/L com aumento de CSA arterial 

é chamado de remodelamento hipertrófico e é característico de artérias de 

condutância (10). O remodelamento vascular hipotrófico, caracterizado pela 

diminuição de CSA é predominante em situações de fluxo sanguíneo reduzido 

(9).  

Estímulos mecânicos, como o aumento de pressão arterial, são gatilhos 

para o início do processo de remodelamento, promovendo uma mudança no 

fenótipo das CMLVs. Essas células, em condições fisiológicas, exibem um 

fenótipo contrátil (quiescente) (6, 11) e expressam um conjunto de marcadores, 

tais como as proteínas do citoesqueleto e as proteínas envolvidas no processo 
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de contração muscular, como a α-actina, a cadeia leve da miosina, a calponina-

1, a esmotelina B e a SM-22 (12), proteínas necessárias para a manutenção do 

tônus vascular. Quando estimuladas, as CMLVs transitam para o fenótipo 

sintético (proliferativo). Essa mudança fenotípica é acompanhada de redução 

de proteínas da maquinaria contrátil e do citoesqueleto, o que facilita a 

migração e a proliferação celular (6, 11). Uma vez que cessa o estímulo, as 

CMLVs retornam ao seu fenótipo contrátil, com ressíntese de proteínas 

estruturais e de matriz extracelular. A desregulação dessa troca de fenótipos é 

um dos fatores que contribuem para o remodelamento fisiopatológico (6).  

O remodelamento vascular fisiopatológico, com alteração fenotípica das 

CMLVs, é dependente da degradação e reorganização da matriz extracelular 

do vaso. As metaloproteinases de matriz (MMPs), especialmente a MMP-2, são 

enzimas especializadas na degradação das proteínas que compõem a matriz e 

são muito importantes no processo de remodelamento arterial da HAS (13) 

(Figura 1). 

1.2 – MMPs e suas Ações no Remodelamento Vascular 

As MMPs são endopeptidases cálcio e zinco dependentes (15). A 

classificação básica das MMPs se refere aos substratos de matriz extracelular 

que elas degradam, estrutura primária e localização subcelular. Os grupos de 

MMPs são: colagenases (MMP -1, -8 e -13), estromelisinas (MMP-3 e -10), 

matrilisinas (MMP-7 e -26), MMPs de membrana (MT-MMPs) e gelatinases 

(MMP-2 e -9) (16). As gelatinases são preferencialmente associadas às 

alterações funcionais e estruturais presentes em algumas doenças 

cardiovasculares, como a HAS. As ações das MMPs estão relacionadas ao 
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remodelamento tecidual fisiopatológico, incluindo desenvolvimento de órgãos, 

hipertrofia vascular, cicatrização de feridas, inflamação e câncer (13). 

 

Figura 1 – O remodelamento vascular na HAS é dependente da 
desorganização da matriz extracelular arterial e da mudança de fenótipo das 
CMLVs, que podem assim, migrar e proliferar. A MMP-2 parece ser uma 
enzima chave para esse processo (Adaptado de Belo et al.,2015) (14). 
 

 Como consequência das propriedades potencialmente destrutivas de 

suas ações como proteases, todas as MMPs são inicialmente sintetizadas na 

forma de zimogênios (pró-MMPs), enzimaticamente inativos. As estruturas das 

MMPs são semelhantes e consistem em um peptídeo de sinalização na região 

N-terminal, que permite a secreção da enzima pelo retículo endoplasmático e o 

transporte para fora da célula. Adjacente ao peptídeo sinalizador há um 

domínio pró-peptídeo hidrofóbico, que protege a porção catalítica, a qual possui 

um íon zinco. O sítio catalítico das gelatinases é singular e difere das outras 

MMPs porque contém três domínios de fibronectina tipo II que permite a 

clivagem do colágeno tipo IV, da laminina, da elastina e da fibronectina, entre 
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outras proteínas da matriz extracelular (13). A região C-terminal de hemopexina 

é conectada ao sítio catalítico por uma ligação flexível que permite a ligação de 

outras proteínas, as quais podem alterar a atividade da MMPs (16) (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Estrutura esquemática da MMP-2 de 72 kDa, mostrando o domínio 
pré-peptídico na porção N-terminal, o domínio pró-peptídico ligado ao sítio 
catalítico composto de um íon zinco e três domínios de fibronectina e o domínio 
hemopexina na porção C-terminal (Adaptado de Kandasamy et al., 2010) (17). 
 

 As MMPs podem ser reguladas por transcrição gênica, por ativação de 

zimogênios pós-tradução, através de reações como glutatiolação e fosforilação, 

e por interação das MMPs secretadas com inibidores teciduais de 

metaloproteinases (TIMPs) (13). Os TIMPs são inibidores endógenos de MMPs 

e atuam na regulação da atividade dessas enzimas. O TIMP-2, embora seja o 

principal inibidor endógeno de MMP-2, também pode participar de sua ativação 

ao se associar à MT1-MMP. A ativação das pró-MMPs requer a dissociação da 

ligação sulfidrila entre o resíduo de cisteína no domínio pró-peptídico e o íon 

zinco no sítio catalítico. A ativação extracelular das MMPs acontece pela ação 

de proteases, como plasmina e MT-MMPs (18). Além disso, citocinas, fatores 

de crescimento, angiotensina II e principalmente o estresse oxidativo também 

podem regular a atividade das MMPs (19). A remoção proteolítica do domínio 

pró-peptídico do zimogênio (72 kDa) resulta na forma ativa da MMP-2 de 64 

kDa (16) (Figura 3). 
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 Estudos in vitro mostram que as MMP-2 e MMP-9 talvez possam ser 

ativadas no meio intracelular por mecanismos de modificação pós-traducionais. 

Em situações onde há aumento de estresse oxidativo, pode haver a S-

glutatiolação do resíduo de cisteína encontrado no domínio pró-peptídico. Essa 

alteração, que ocorre na presença de peroxinitrito e glutationa celular, resulta 

na dissociação da ligação sulfidrila que conecta o domínio pró—peptídico ao 

sítio catalítico e provoca uma modificação estrutural que altera a conformação 

da MMP-2, deixando o sítio catalítico exposto sem a retirada do pró-peptídeo. 

O deslocamento do pró-peptídeo pode tornar a MMP-2 de 72 kDa ativa no meio 

intracelular (20) (Figura 3).  

 

Figura 3 – Ativação proteolítica e/ou não proteolítica das MMPs. Pode haver 
ruptura total do domínio pró-peptídico gerando a forma ativa de 64kDa ou 
somente deslocamento dessa porção, resultando numa forma ativa de 72 kDa 
(Adaptado de Kandasamy et al., 2010) (17). 
 
 Além dos TIMPs, algumas drogas sintéticas podem inibir a atividade 

das MMPs. A doxiciclina é um potente inibidor de MMPs por ser um quelante 

do íon zinco. Durante o tratamento de ratos hipertensos, diminuiu a hipertrofia e 

a disfunção vascular (16). O tratamento com doxiciclina reduziu as alterações 
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estruturais vasculares características da HAS em aortas de ratos hipertensos e, 

como consequência, diminuiu a pressão sistólica desses animais (21). Em 

outro estudo, a doxiciclina reduziu transitoriamente a atividade da MMP-2 e a 

razão M/L em artérias de resistência. Contudo, a ação da MMP-2 no 

remodelamento eutrófico parece ser diferente do remodelamento hipertrófico 

que ocorre em artérias de condutância, sugerindo que há mecanismos 

alternativos de ação dessa enzima no remodelamento de artérias de 

resistência (22).  

1.3 – Ação Intracelular da MMP-2 e seu Efeito no Remodelamento 

Vascular 

As ações extracelulares das MMPs sobre as proteínas da matriz 

extracelular como colágeno por exemplo, são bastante conhecidas. Contudo, 

estudos tem revelado que essas enzimas também exercem ação proteolítica 

sobre alguns peptídeos vasoativos como a big endotelina-1, gerando um 

peptídeo vasoconstritor mais potente (23). O peptídeo relacionado ao gene da 

calcitonina, desfazendo sua capacidade vasodilatadora (24) e o peptídeo 

vasodilatador adrenomedulina, resultando em produtos vasoconstritores (25). 

Além disso, a MMP-2 tem ação intracelular na proteólise de proteínas 

estruturais e contráteis, participando do processo de remodelamento e controle 

do tônus vascular. A ação intracelular da MMP-2 foi demonstrada em corações 

submetidos à isquemia e reperfusão, em que a MMP-2 foi capaz de degradar 

proteínas importantes da maquinaria contrátil como a troponina I, α-actinina, 

titina e cadeia leve da miosina, contribuindo para disfunção cardíaca (20). As 

proteínas da maquinaria contrátil das CMLVs também podem ser alvos da 

MMP-2. A calponina-1 foi degradada pela MMP-2 em aortas de ratos 
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endotoxêmicos e isto contribuiu para o estado de menor contração vascular na 

sepse (26).  

A calponina-1, proteína com peso molecular de 34 kDa, é semelhante 

estruturalmente à troponina T (27) e tem papel na regulação da função contrátil 

celular inibindo a atividade Mg-ATPase da miosina (28). Sua ação na 

maquinaria contrátil pode ser regulada por fosforilação, aumentando a 

contratilidade celular (28). A calponina-1 está envolvida na regulação da 

contração do músculo liso vascular por mediar respostas intracelulares de 

sinalização para alguns vasoconstritores. Em CMLVs de aorta estimuladas com 

fenilefrina, a calponina-1 fosforilada interage com as vias da proteína quinase C 

(PKC) e da quinase regulada por sinal extracelular (ERK)1/2 para promover 

contração (29).   

A calponina-1 não está restrita à maquinaria contrátil e se co-localiza ao 

citoesqueleto (30), o que pode ajudar na polimerização da actina e manter o 

arcabouço celular. Por isto, a calponina-1 pode ser considerada um marcador 

de diferenciação celular. Essa proteína está expressa quando as CMLVs estão 

em seu estado diferenciado. Contudo, no processo de proliferação celular in 

vitro, há diminuição de calponina-1 assim como de outros marcadores de 

diferenciação celular (31). Em estudo com aortas de ratos submetidos à 

hipertensão renovascular, a redução de calponina-1 foi associada ao aumento 

da proliferação celular de CMLVs e ao aumento da atividade de MMP-2 e isto 

precedeu o remodelamento vascular observado numa fase mais tardia de HAS 

(32). Além disso, neste mesmo estudo, não houve alteração do RNA 

mensageiro de calponina-1 nem da expressão de miocardina, seu principal 

fator de transcrição. Estes autores sugerem que a diminuição de calponina-1 
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observada nos animais hipertensos seja decorrente de uma alteração pós-

traducional como a proteólise por MMP-2.  

Em animais submetidos à coarctação da aorta, houve redução de 

proteínas da maquinaria contrátil como a calponina-1, a esmotelina e a 

caldesmona durante o curso da HAS. Essa diminuição foi acompanhada de 

aumento da proliferação das CMLVs (33). Além disso, um estudo feito em ratos 

hipertensos pelo modelo experimental de acetato de desoxicorticosterona 

(DOCA)-sal mostrou aumento da proliferação celular em aortas acompanhado 

de redução da expressão de calponina-1 e miocardina (34). A redução dessas 

proteínas pode estar associada à transição fenotípica das CMLVs durante o 

remodelamento vascular, o que é marcado pelo aumento da proliferação e da 

migração celular. A possível redução de calponina-1 pela MMP-2 pode 

contribuir ao remodelamento e função vascular na HAS por aumentar a 

migração e proliferação celular e por causar vasoconstrição. 
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2. HIPÓTESE 

Considerando que durante a HAS ocorre remodelamento vascular com 

aumento da atividade das MMPs, principalmente da MMP-2, e que a MMP-2 

pode possuir ações proteolíticas intracelulares em doenças cardiovasculares 

associadas ao estresse oxidativo, a hipótese deste trabalho é: 

O aumento da atividade de MMP-2 contribui para a redução de 

calponina-1 em artérias de resistência e de condutância e isto pode levar às 

alterações morfofuncionais na HAS. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 – Objetivo Geral 

 Avaliar se a atividade da MMP-2 está aumentada e se isso pode 

contribuir para redução de calponina-1 em artérias de resistência e de 

condutância, provocando as alterações morfofuncionais no modelo de 

hipertensão arterial 2R-1C. 

3.2 – Objetivos Específicos 

 Avaliar se há aumento da atividade da MMP-2 em artérias de resistência 

e de condutância de ratos hipertensos; 

 Verificar se a MMP-2 regula a calponina-1 em artérias de resistência e 

de condutância de ratos hipertensos; 

 Analisar se essa regulação contribui para as alterações morfofuncionais 

das artérias de resistência e de condutância;  

 Todos estes objetivos serão analisados na presença do inibidor de 

MMPs, doxiciclina, e comparados os grupos controle.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1 – Animais 

 Os protocolos experimentais deste estudo foram realizados utilizando 

ratos machos Wistar com 180 a 200 gramas, provenientes do Biotério Central 

do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Os animais foram 

mantidos no biotério do Departamento de Farmacologia da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto em salas com temperatura controlada (22-25ºC), 

com ciclos claro/escuro de 12 horas e com livre acesso à água e ração. Este 

estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética de Uso de Animais 

desta universidade e está registrado sob o nº de protocolo 012/2015-1. 

4.2 – Hipertensão Arterial Induzida pela Técnica de Goldblatt 

 Os animais utilizados nesse estudo foram submetidos à técnica descrita 

por Goldblatt (dois rins- um clipe, 2R-1C) para indução de HAS.  Esta técnica 

consiste na indução de estenose na artéria renal esquerda pela inserção de um 

clipe de prata com abertura interna de 0,2 milímetros. Este método leva a uma 

ativação do sistema renina – angiotensina – aldosterona, resultando em 

aumento da pressão arterial (35). Os animais usados como controle foram 

submetidos à laparotomia sem a introdução do clipe na artéria. A cirurgia foi 

realizada sobre efeito de anestesia geral com ketamina (100 mg/kg) e xilazina 

(10 mg/kg) injetada por via intraperitoneal. 

4.3 – Delineamento experimental 

 Com o objetivo de estudar os mecanismos envolvidos no 

remodelamento vascular na fase aguda da hipertensão arterial, os grupos 

experimentais foram analisados após sete dias de indução da HAS. O estudo 
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foi feito com sete dias de hipertensão renovascular a fim de se investigar o 

mecanismo que precede as alterações morfofuncionais da HAS. Amostras de 

aorta e de artérias mesentéricas foram coletadas. O desenho dos grupos 

experimentais segue abaixo: 

 Sham e Sham + Doxiciclina: Ratos submetidos apenas à laparotomia e 

que receberam água e doxiciclina por gavagem, na dose de 30 

mg/kg/dia (21, 32); 

 2R-1C e 2R-1C + Doxiciclina: Ratos submetidos à estenose da artéria 

renal esquerda e que receberam água e doxiciclina por gavagem, na 

dose de 30 mg/kg/dia (21, 32).  

A doxiciciclina na dose de 30 mg/kg/dia foi escolhida como ferramenta 

farmacológica neste estudo por inibir a atividade de MMPs e, por esse motivo, 

melhorar as alterações vasculares da HAS quando administrada de forma 

aguda (32) e crônica (21). 

Somente animais que apresentaram aumento mínimo de 25 mmHg da 

pressão arterial sistólica (PAS), comparada à pressão basal, foram utilizados 

nesse estudo. O tratamento foi iniciado no terceiro dia após a indução da 

hipertensão renovascular e seguiu até o sétimo dia de HAS, conforme 

previamente descrito (32). 

4.4 – Avaliação da Pressão Sistólica por Pletismografia de Cauda 

 A PAS e o peso corporal dos animais foram avaliados no dia que 

antecede a laparotomia (basal) e nos sete dias seguidos à cirurgia. A PAS foi 

verificada pelo método de pletismografia de cauda. Para isto, um manguito 
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acoplado ao transdutor de pressão foi colocado em torno da cauda dos animais 

acordados e previamente aquecidos (em placas com temperatura de 37ºC). As 

variações da pressão foram medidas por programa específico de aquisição de 

dados (CODA, Kent Scientific, EUA). Os resultados foram representados pela 

média de no mínimo três medidas consecutivas para cada animal.  

4.5 – Preparo dos Extratos de Aorta e Artérias Mesentéricas 

 As aortas torácicas foram cuidadosamente coletadas dos animais e o 

tecido perivascular foi manualmente retirado. Após a extração, as aortas foram 

trituradas em nitrogênio líquido e misturadas ao tampão de extração (10 mM 

Fluoreto de Sódio (#201154, Sigma-Aldrich, EUA) ; 1 mM Ortovanadato de 

Sódio (#S6508, Sigma-Aldrich, EUA); 1x Coquetel Inibidor de Proteases 

(#S8820, Sigma-Aldrich, EUA) diluído em tampão RIPA gelado (#R0278, 

Sgma-Aldrich, EUA) numa proporção de 100 µl de tampão de extração para 

cada 10 mg de tecido. As amostras trituradas foram então deixadas em contato 

com o tampão por 2 horas, sob agitação lenta e constante, a 4ºC. Em seguida, 

os extratos foram centrifugados a 13.000 rpm, a 4ºC, por 10 minutos. O 

sobrenadante foi coletado e armazenado a -80ºC.  

 Para retirada das artérias mesentéricas do animal, a artéria mesentérica 

principal foi canulada com o animal ainda vivo e anestesiado. Passou-se pela 

cânula, com o auxílio de uma seringa, 10 mL de solução de Krebs (118 mM 

NaCl; 4,7 mM KCl; 1,2 mM KH2PO4; 1,6 mM MgSO4.7H2O;  24,9 mM NaHCO3; 

11,1 mM glicose e 2,5 mM CaCl2.2H2O – pH 7,4) para retirada do sangue. Em 

seguida, o intestino foi removido do animal e aberto em placa de Petri para 

visualização do leito mesentético. As artérias mesentéricas, com exceção da 
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artéria mesentérica principal, tiveram o tecido gorduroso cuidadosamente 

retirado com auxílio de pinças. As artérias coletadas foram então trituradas em 

nitrogênio líquido e misturadas ao mesmo tampão de extração das aortas, 

sendo 200 µl de tampão para cada amostra coletada. As amostras trituradas 

foram deixadas em contato com tampão por 2 horas, sob agitação lenta e 

constante, a 4ºC. Em seguida, os extratos foram centrifugados a 13.000 rpm, a 

4ºC, por 10 minutos. O sobrenadante foi coletado e armazenado a -80ºC.  

4.6 – Dosagem de Proteínas pelo Método de Bradford 

 A técnica de Bradford é utilizada para a determinação de proteínas 

totais. Baseia-se na interação entre o corante e proteínas que contém 

aminoácidos de cadeias laterais básicas ou aromáticas. Na reação, a interação 

entre a proteína e o corante provoca o deslocamento do equilíbrio do corante 

para a forma aniônica, de cor azul, que absorve fortemente em 595 nm (36). Os 

extratos de aortas e artérias mesentéricas foram diluídos em água destilada 

nas proporções de 1:10 e 1:5, respectivamente, como previamente 

padronizado. As amostras diluídas foram aplicadas em placa de 96 poços 

juntamente com uma curva padrão de calibração de soro fetal bovino (BSA) 

nas concentrações crescentes de 0,0875, 0,175, 0,35, 0,70, e 1,4 mg/mL. Água 

deionizada foi usada como “branco” da reação. A placa com as amostras foi 

deixada em contato com o corante de Bradford por 20 minutos sob agitação 

lenta e abrigada da luz. Em seguida, as amostras foram analisadas por 

espectrofotometria para determinação da concentração protéica.  

4.7 – Avaliação da Atividade de MMP-2 por Zimografia em Gel 
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A zimografia em gel é uma técnica utilizada para avaliar a atividade das 

gelatinases, como a MMP-2.  Seu princípio baseia-se no fato da MMP-2 

degradar a gelatina presente no gel após a eletroforese. Extratos de aortas (30 

µg de proteínas) e de artérias mesentéricas (40 µg de proteínas) foram 

misturadas a um tampão não redutor na proporção de 1:1 v/v.  As amostras 

foram aplicadas em géis de poliacrilamida a 12% e separadas por eletroforese, 

conforme a técnica de SDS-PAGE. Após este processo, os géis foram 

submetidos a dois banhos de Triton X-100 a 2% para remoção do SDS e foram 

colocados em solução 50 mM Tris-HCl e 10 mM CaCl2 pH 7.4, por no mínimo 

16 horas, a 37°C. Posteriormente, os géis foram corados em solução 

Coommassie Blue 0,05% por no mínimo uma hora.  

Para visualização das bandas referentes à MMP-2, os géis foram 

descorados com solução de 30% metanol e 10% ácido acético. Observou-se a 

formação de bandas claras contra o fundo azul escuro do Coommassie (devido 

à degradação da gelatina incorporada ao gel). Para cada gel foi utilizado um 

controle interno positivo (BSA a 2%). A quantificação das bandas de MMP-2 foi 

feita por meio do software Image J (National Institute of Health, NIH, EUA). A 

atividade de MMP-2 foi normalizada pelo padrão de soro fetal bovino em cada 

gel. A MMP-2 foi identificada por meio dos seus pesos moleculares: 75, 72 e 64 

KDa (37).  

4.8 – Avaliação da Atividade e Expressão de MMP-2 por Zimografia in situ 

Seguida de Imunofluorescência 

 A zimografia in situ permite analisar a atividade gelatinolítica da MMP-2 

diretamente no tecido pela utilização do substrato DQ-gelatin a 1mg/mL 
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(diluição de 1:10 em 50 mM Tris-HCl + 10 mM CaCl2.2H2O - pH 7.4) em cortes 

de aorta e do segundo ramo de artérias mesentéricas previamente inseridas 

em Tissue-Tek OCT. Cortes de 5 µm de espessura foram colocados em 

lâminas silanizadas e incubadas com DQ-gelatin a 37ºC por uma hora em 

câmara úmida e escura. Os cortes foram então lavados três vezes por 1 minuto 

cada com tampão sódio-fosfato (PBS) a 0,1 M. A imunofluorescência para 

MMP-2 foi feita logo em seguida, incubando os cortes com anticorpo primário 

para MMP-2 (diluição 1:200; Millipore #MAB3308, EUA) por 1 hora em 

temperatura ambiente em câmara úmida e escura seguida de 3 lavagens com 

PBS 0,1 M. O anticorpo secundário anti-mouse rodamina (diluição 1:200, 

Millipore #AP181R, EUA) foi utilizado por 1 hora em temperatura ambiente em 

câmara úmida e escura, seguida de 3 lavagens com PBS 0,1 M. Os cortes 

foram incubados com paraformaldeído a 4% por 20 minutos em temperatura 

ambiente e lavados uma última vez com PBS 0,1 M. A degradação da DQ-

gelatin emite uma fluorescência verde enquanto que a fluorescência emitida 

pelo anticorpo secundário de MMP-2 é vermelha. As imagens foram obtidas por 

microscópio de fluorescência (Carl Zeiss Microscopy Ltd., England) no aumento 

de 400x para aortas e 200x para artérias mesentéricas.  A quantificação das 

duas fluorescências foi feita por meio do programa Image J (NIH, EUA), como 

previamente descrito (38). A média de intensidade de fluorescência de 40 

quadrados para aorta e 80 para artéria mesentérica foi utilizada como resultado 

de cada amostra. Os quadrados selecionados apresentaram a mesma área 

para todas as medidas. Artérias de animais Sham tratados com água que 

foram incubadas somente com PBS 1x, anticorpo primário para MMP-2 ou 
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anticorpo secundário rodamina foram utilizadas como controles negativos do 

experimento.  

4.9 – Imunofluorescência para Calponina-1 

Aortas e segundos ramos de artérias mesentéricas previamente 

incluídos em OCT foram cortados em 5 µm de espessura no criostato e fixados 

em acetona gelada por 5 minutos. As artérias foram lavadas com PBS 0,1 M 

seguido de duas lavagens com 0,3% Triton X-100 em PBS 0,1 M. Os cortes 

foram então bloqueados com donkey serum 10% v/v (#S-30, Millipore, EUA) 

por 1 hora. Depois disso, as secções arteriais foram incubadas com anticorpo 

monoclonal para calponina-1 (diluição de 1: 250 em PBS 0,1 M, Abcam, 

#ab46794) por 1 hora em temperatura ambiente em câmara escura 

umidificada. O anticorpo secundário anti-rabbit Alexa 488 (diluição de 1: 200 

para aortas e 1:1.000 para artérias mesentéricas, Molecular Probes, #A21206) 

foi usado e as amostras foram incubadas por 1 hora em temperatura ambiente 

em câmara escura umidificada. A seguir, os cortes foram lavados com PBS 0,1 

M seguido de duas lavagens com 0,3% Triton X-100 em PBS 0,1 M. As 

imagens foram examinadas por microscopia fluorescente (Carl Zeiss 

Microscopy Ltd., England) e capturadas em 400 x para aorta e 200 x para 

artérias mesentéricas. Os níveis de calponina-1 foram obtidos pela 

quantificação da fluorescência verde por área, usando o Image J (NIH, EUA). A 

média de intensidade de fluorescência de 40 quadrados para aorta e 80 

quadrados para artérias mesentéricas foi utilizada como resultado de cada 

amostra. Os quadrados selecionados apresentam a mesma área para todas as 

medidas. Artérias de animais Sham incubadas somente com PBS 1x, anticorpo 



39 
 

primário para calponina-1 ou anticorpo secundário Alexa 488 foram utilizadas 

como controles negativos do experimento.  

4.10 – Western Blot para Calponina-1 em Artérias Mesentéricas 

A técnica de Western Blot é utilizada para avaliar a expressão proteica. 

O método consiste na separação de proteínas por meio de eletroforese em gel 

de poliacrilamida. Os extratos de artérias mesentéricas (40 µg) foram 

misturados ao tampão redutor na proporção de 1:1 v/v e aquecidos a 95ºC por 

5 minutos, seguido de aplicação em gel de poliacrilamida a 10%. Um padrão de 

peso molecular (#26619, Thermo Scientific, EUA) foi aplicado junto às 

amostras para facilitar a identificação das proteínas de interesse. Após a 

eletroforese, os géis foram transferidos para membranas de nitrocelulose com 

auxílio de um aparato de transferência úmida (#TE22 Mini Tank Transfer Unit, 

GE Healthcare, EUA) em tampão de transferência (20% metanol, 48 mM Tris-

base, 39 mM glicina e 0.04% m/v SDS) para determinação dos níveis de 

calponina-1 e β-actina. As membranas foram então bloqueadas com leite 

desnatado a 5% diluído em tampão TBS-T (100 mM NaCl; 100 mM Tris-HCl; 

0,1% Tween) por 1 hora sob agitação lenta e em temperatura ambiente. Em 

seguida, as membranas foram incubadas overnight com o anticorpo primário da 

calponina-1 (diluição 1:10.000 em BSA 5%, Abcam #ab46794) em agitação 

lenta a 4ºC. 

No dia seguinte, as membranas foram incubadas com o anticorpo 

secundário anti-rabbit (diluição 1:3.000 em TBS-T, Millipore #12-348) por 1 

hora em temperatura ambiente e visualizadas usando um kit de reação de 

quimioluminescência (GE Healthcare, EUA) pelo fotodocumentador (Amersham 
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Imager 600, GE Healthcare, EUA). Em seguida, as membranas foram 

incubadas por 1 hora em temperatura ambiente com o anticorpo primário da β-

actina (diluição 1:4.000 em BSA 5%; Millipore #MAB1501). Após esse tempo, o 

anticorpo secundário anti-mouse (diluição 1:10.000 em TBS-T; Millipore, 

#12349) foi adicionado às membranas por 1 hora. As membranas foram então 

visualizadas no fotodocumentador. A intensidade das bandas foi quantificada 

utilizando software Image J (NIH, EUA) (26). A razão entre a intensidade das 

bandas de calponina-1 e β-actina foi utilizada como resultado de cada amostra. 

4.11 – Avaliação da Proliferação de CMLVs por Imunohistoquímica para 

Ki-67 

A aorta foi cuidadosamente removida do animal e fixada em 

paraformaldeído tamponado a 10% v/v (pH 7,0) por 24 horas, seguido por mais 

24 horas em etanol 70% v/v. A seguir, os tecidos foram lavados numa 

sequência de álcool e xilol e incluídos em parafina. Os segundos ramos de 

artérias mesentéricas foram removidos do leito mesentérico do animal sem 

retirada do tecido adiposo adjacente e lavados duas vezes por dez minutos 

cada com solução salina fisiológica livre de cálcio (PSS) (em mM) (NaCl 112; 

NaHCO3 25,7; KCl 4,9; MgSO4. 7H2O 1,2; KH2PO4 1,2; glicose 11,5; HEPES 10 

e EGTA 0,5). Em seguida, foram lavados uma vez por dez minutos com PSS 

isento de cálcio com nitroprussiato de sódio a 10 µM a fim de evitar que as 

artérias mesentéricas colabassem, mantendo assim sua estrutura original (39).  

As artérias mesentéricas então foram fixadas por 48 horas em paraformaldeído 

tamponado a 10% v/v (pH 7.0) seguido por 24 horas em etanol a 70% v/v e 

incorporados em parafina (mesmo protocolo das aortas). Ambos tecidos foram 
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cortados em 5 µm de espessura no micrótomo e colocados em lâminas de 

vidro (#112711, StarFrost) .  

Para execução da imunohistoquímica, as amostras foram 

desparafinizadas em xilol e depois reidratadas em uma série de álcool, partindo 

de etanol a 100% até 70% v/v. As secções arteriais foram então lavadas em 

tampão de lavagem disponível no kit de imunohistoquímica (Millipore 

#DAB500) e submetidas à recuperação antigênica induzida por calor, inibição 

da peroxidase endógena e bloqueio, seguindo protocolo do kit de 

imunohistoquímica (Millipore #DAB500). Posteriormente, as artérias foram 

incubadas overnight com o anticorpo anti-Ki67 (diluição 1:50 em BSA 5%, 

Abcam #ab16667) e por 2 horas com anticorpo secundário específico (Millipore 

#DAB500). O antígeno Ki67 foi visualizado pela marcação com substrato 3, 3 '-

diaminobenzidina (DAB) (Millipore #DAB500). Os cortes foram corados com 

hematoxilina e examinados usando microscopia de luz (Carl Zeiss Microscopy 

Ltd., England), sendo capturados em 200 x. Cinco regiões da aorta foram 

escolhidas e usadas para o cálculo da porcentagem de Ki67 pela quantidade 

total de núcleos com Image J (NIH, EUA). Em artérias mesentéricas, calculou-

se o percentual de Ki67 em toda a artéria numa única foto. A marcação para 

Ki67 foi considerada positiva se uma cor marrom claramente detectável foi 

observada no núcleo. A média aritmética das cinco áreas foi calculada e 

expressa da seguinte forma: núcleos marcados com Ki67 / núcleos totais x 100 

(32, 33). Cortes de glândula adrenal foram utilizados como controle positivo em 

cada experimento. 
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4.12 – Análise Morfológica de Aortas e Artérias Mesentéricas 

As aortas torácicas foram incorporadas em parafina, cortadas em 5 µm 

de espessura no micrótomo e coradas com hematoxilina e eosina, como 

previamente descrito em 4.11. Os primeiros e segundos ramos de artérias 

mesentéricas também foram incluídos em parafina conforme 4.11 e corados 

com Tricromo de Masson. Essa coloração permite a diferenciação da camada 

média e da adventícia, facilitando a identificação e quantificação dos 

parâmetros relacionados à camada média arterial. Os parâmetros morfológicos 

razão M/L e CSA foram quantificados por Image J (NIH, EUA) (21). A razão 

M/L foi calculada como a divisão da camada média (M) pelo diâmetro interno 

(DI), onde M é representada pelo diâmetro externo (DE)-DI/2. DE e DI são 

representados como raiz quadrada de 4 x área externa/ π e a raiz quadrada de 

4 x área interna/ π, respectivamente. O CSA foi calculado subtraindo a área 

interna do lúmen da área externa. 

As propriedades estruturais e mecânicas do segundo ramo das artérias 

mesentéricas foram determinadas por miógrafo pressurizado (Danish Myo 

Tech, 110P and 111P models, Aarhus, Danmark). Segmentos de artérias 

mesentéricas (3-4 mm de comprimento) foram canulados entre duas 

micropipetas de vidro (100 μm de diâmetro) e amarrados com fio de nylon. O 

comprimento arterial foi ajustado até que as paredes arteriais estivessem em 

paralelo. Neste momento, a pressão intraluminal foi aumentada para 140 

mmHg para o ajuste das condições experimentais. Depois disso, a pressão foi 

reduzida para 70 mmHg sem fluxo intraluminal e as artérias foram estabilizadas 

por 30 minutos. As artérias foram mantidas durante todo protocolo em solução 

fisiológica de Krebs isento de cálcio (em mM) (NaCl 118; KCl 4,7; KH2PO4 1,2; 
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MgSO4.7H2O 1,64; NaHCO3  24,9; glicose 11,1; EGTA 10) com 95% de O2 e 

5% CO2. Após a estabilização, a pressão intraluminal foi reduzida para 3 

mmHg e obteve-se uma curva de pressão-diâmetro crescente de 3 mmHg até 

140 mmHg (3, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 e 140 mmHg). A pressão em 

cada ponto manteve-se durante 3 minutos para medir os DI e DE por software 

específico (MyoVIEW II, Danish Myo Tech). Os valores de DI e DE foram 

utilizados para calcular as propriedades estruturais e mecânicas de artérias 

mesentéricas em condições passivas. A razão M/L, CSA, distensibilidade, 

estresse e tensão foram calculados como descrito anteriormente (40). 

4.13 – Curva Concentração-Efeito para Fenilefrina em Artérias 

Mesentéricas 

Os animais foram sacrificados e segmentos de terceiro ramo de artérias 

mesentéricas, medindo cerca de 2 mm de comprimento, foram montados em 

miógrafo de tensão (Danish Myo Tech, Model 620M, A/S, Århus, Denmark). As 

artérias foram mantidas em uma solução de Krebs-Henseleit modificada (KHS) 

(em mM) (NaCl 130; KCl 4,7; KH2PO4 1,18; MgSO4 1,17; 14,9 NaHCO3, glicose 

5,5; EDTA 0,03 e CaCl2 1.6), a uma temperatura constante de 37° C, pH 7,4 e 

gaseificadas com uma mistura de 95% de O2 e 5% CO2. 

As artérias mesentéricas foram submetidas à tensão de 13,3 kPa 

(quilopascal) e permaneceram em repouso por 30 minutos para estabilização. 

As amostras foram então estimuladas com solução de Krebs com alta 

concentração de potássio (KCl 120 mM) para avaliação da capacidade contrátil 

dos segmentos. Depois de lavar e retornar para a tensão basal, as artérias 

foram previamente contraídas com fenilefrina (3 µM) e depois estimuladas com 
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a acetilcolina (ACh, 10 µM), para avaliar a presença de endotélio funcional. As 

amostras que exibiram uma resposta vasodilatadora para ACh maior que 80% 

foram consideradas com endotélio intacto. Depois de lavar as amostras e 

deixar por um período de estabilização, realizou-se a curva concentração-efeito 

para fenilefrina. As artérias mesentéricas foram estimuladas com fenilefrina (0,1 

nM a 30 µM) para produzir contrações, que foram medidas como o aumento da 

tensão de linha de base. A potência dos agonistas foi expressa como pD2 

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

máxima) e Emax (efeito máximo possível para o agonista). 

4.14 – Curva Concentração-Efeito para Fenilefrina em Aortas: 

Animais anestesiados com 250 mg/kg de tribromoetanol por via 

intraperitoneal tiveram a aorta torácica cuidadosamente removida, limpa de 

tecidos aderentes conjuntivos e gordura e cortada em anéis de 4mm de 

comprimento. Os anéis da aorta foram montados para a obtenção de tensão 

isométrica e colocados em câmaras para banho de órgãos (5 mL) contendo 

solução de Krebs modificada (em mM) (130 NaCl; 1,6 CaCl2; 1,2 MgSO4; 1,2 

KH2PO4; 4,7 KCl; 14,9 NaHCO3; 5,5 glicose) (41). A solução foi mantida a 37ºC 

e pH 7,4 e continuamente gaseificada com 95% de O2 e 5% CO2. O sistema foi 

conectado a um transdutor de força isométrica (Letica Scientific Instruments, 

Barcelona, Spain) para medida da tensão, sendo os registros gravados no 

programa LabChart versão 4.04 (PowerLab, AD Instruments, 2000). Os anéis 

foram submetidos à tensão basal de 1,5 g durante um período de estabilização 

de 60 minutos e a solução do banho foi trocada a cada 15-20 minutos. 
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Depois da estabilização, a integridade endotelial foi avaliada pelo grau 

de relaxamento que a ACh (1 µM) suscitou na presença de tônus contrátil 

induzido pela fenilefrina (100 nM).  Curvas concentração-efeito cumulativas de 

fenilefrina (a partir de 0,1 nM a 10 µM) foram então construídas em anéis da 

aorta com endotélio intacto. A potência da fenilefrina foi expressa como pD2 e o 

efeito máximo como Emax. 

4.15 – Análise Estatística 

Os resultados foram analisados por ANOVA de duas vias seguido de 

pós-teste de Bonferroni usando GraphPad Prism Software, versão 5.0 

(Califórnia, EUA). Considerou-se estatisticamente significativos os valores com 

p < 0,05. Os gráficos foram representados como média ± erro padrão da média 

(EPM). As curvas concentração-efeito foram analisadas por regressão não-

linear usando GraphPad Prism Software, versão 5.0 (Califórnia, EUA). A 

análise estatística dos valores de Emax e pD2 foi realizada pela análise de 

regressão não-linear, seguido por ANOVA de duas vias. 
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5. RESULTADOS  

5.1 – Aumento da atividade da MMP-2 em Artérias de Condutância e 

Resistência na Hipertensão Renovascular 

A PAS aumentou nos ratos submetidos à cirurgia 2R-1C na primeira 

semana de HAS (p<0,05) e o tratamento com doxiciclina não a reduziu 

(p>0,05) (figura 4A). A PAS se manteve aumentada desde o terceiro dia após a 

cirurgia até o sétimo dia e o tratamento não foi capaz de reduzí-la (figura 4C). A 

HAS reduziu o peso corporal dos animais (p<0,05) e o tratamento com 

doxiciclina não foi capaz de restaurá-lo (p>0,05) (figura 4B).  

A atividade de MMP-2 foi avaliada por zimografia in situ e 

imunofluorescência nos dois leitos arteriais. A doxiciclina reverteu o aumento 

da atividade de MMP-2 causado pela hipertensão nas aortas e artérias 

mesentéricas (p<0,05). A expressão de MMP-2 por imunofluorescência foi 

reduzida após o tratamento quando comparada ao grupo hipertenso (p<0,05) 

(figura 5A e 5B). A atividade de MMP-2 também foi analisada por zimografia 

em gel tanto em aortas (figura 6A) quanto em artérias mesentéricas (figura 6B) 

e, embora não se tenha observado aumento de atividade de MMP-2 nas aortas 

de animais 2R-1C quando comparados aos grupos Sham, houve aumento nas 

artérias mesentéricas e a doxiciclina reverteu esta alteração (p<0,05). 
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Figura 4 - Efeito do tratamento com doxiciclina sobre a PAS (paineis A e C) e 
peso corporal (painel B) sete dias após a cirurgia 2R-1C (n= 13). * p<0,05 
versus Sham e Sham + Doxi. 
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Figura 5 - Efeito do tratamento com doxiciclina sobre a atividade e expressão 
de MMP-2. Fotografias representativas (400 x), média de atividade 
gelatinolítica e níveis de MMP-2 na aorta (painel A) e em artérias mesentéricas 
(painel B) (n = 6-10). Dados são * p< 0,05 versus todos os grupos. #p<0,05 
versus Sham e Sham+Doxi. Escala é 20 μm. 
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Figura 6 - Efeito do tratamento com doxiciclina sobre a atividade de MMP-2. 
Painel A mostra figura representativa, atividade de 72 kDa MMP-2, atividade de 
64 kDa MMP-2 e atividade total de MMP-2 em aortas (n = 3-5) e o painel B em 
artérias mesentéricas (n = 4-9). * p<0,05 versus todos os grupos; #p<0,05 
versus Sham e Sham + Doxi. 
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5.2 –Aumento de Atividade de MMP-2 Contribuiu para as Alterações 

Morfofuncionais Sete Dias Após Cirurgia 2R-1C 

 O aumento da atividade de MMP-2 nas aortas contribuiu para o 

remodelamento e a disfunção vascular observadas na HAS. A figura 7A mostra 

que houve aumento de proliferação de CMLVs nas aortas de ratos 2R-1C, 

representada pelo aumento da expressão de Ki67 nos núcleos (p<0,05). Esse 

efeito é revertido com o tratamento com doxiciclina (p<0,05). Para verificar se 

esse aumento de proliferação celular contribui para o remodelamento 

hipertrófico da aorta, os parâmetros morfológicos CSA e razão M/L foram 

analisados. Sete dias após a cirurgia 2R-1C houve aumento de CSA e da razão 

M/L nos animais hipertensos comparados aos grupos Sham (p<0,05), 

caracterizando um remodelamento do tipo hipertrófico, característico de 

artérias de condutância (Figura 8A). O tratamento com doxiciclina, embora 

tenha revertido a proliferação de CMLVs, não foi capaz de reverter o 

remodelamento (p>0,05 vs. 2R-1C, Figura 8A). Entretanto, oito semanas de 

tratamento com doxiciclina foi capaz de reverter o remodelamento hipertófico 

observado em aortas de ratos 2R-1C (21). 

 Por outro lado, uma semana de HAS não foi capaz de induzir a 

proliferação de CMLVs e nenhum tipo de remodelamento nos primeiros e 

segundos ramos das artérias mesentéricas (Tabela 1, Figuras 7B, 8B e 9). 

Além disso, também não houve alteração de propriedades mecânicas de 

artérias mesentéricas, como a distensibilidade, em animais 2R-1C (Tabela 1).  
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Figura 7 - Efeito do tratamento com doxiciclina sobre a proliferação de CMLVs. 
Painel A mostra figuras representativas (200x) e índice de Ki67 obtido por 
imunohistoquímica em aortas (n = 5-6) e o painel B mostra os mesmos 
parâmetros em artérias mesentéricas (n = 5-10). *p<0,05 versus Sham, 
Sham+Doxi e 2R-1C+Doxi. Escala é 50 µm. M= Camada média e L= Lúmen.  
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Figura 8 - Efeito do tratamento com doxiciclina sobre CSA e razão M/L em aortas 
(Painel A - n = 5-7, 25x, Escala 200 µm) e segundos ramos de artérias mesentéricas 
(Painel B - n = 2-8, 200x, Escala 50 µm). * p<0,05 versus Sham e Sham + Doxi. 
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Figura 9 - Efeito do tratamento com doxiciclina sobre CSA e razão M/L nos primeiros 
ramos de artérias mesentéricas de animais hipertensos (n = 3-7, 100x).  
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Tabela 1 - Efeito do tratamento com doxiciclina sobre os parâmetros 

morfológicos e mecânicos de artérias mesentéricas.  

Artérias mesentéricas 

 Sham Sham+Doxi 2R-1C 2R-1C+Doxi 

Diâmetro 

Interno (µm) 

205,7 ± 11,8  205,6 ± 14,9 209,2 ± 13,2 212,0 ± 14,1 

Diâmetro 

externo (µm) 

284,0 ± 11,9 297,8 ± 14,4 302,9 ± 12,9 300,8 ± 11,1 

M/L (%) 0,22 ± 0,02 0,21 ± 0,02 0,23 ± 0,02 0,22 ± 0,02 

CSA (μm
2

)  3,75x10
4

 ± 

2,05x10
3 

3,89x10
4

 ± 

1,42x10
3 

4,23x10
4

 ± 

2,23x10
3 

3,79x10
4

 ±  

0,71x10
3 

Distensibilidade  
(% mmHg

-1

) 
0,45 ± 0,12 0,57 ± 0,14 0,48 ± 0,12 0,55 ± 0,14 

Estresse 
(χ10

6

 dlnas 

cm
2

) 

0,22 ± 0,06 0,24 ± 0,07 0,24 ± 0,07 0,29 ± 0,09 

Tensão 0,36 ± 0,08 0,51 ± 0,12 0,39 ± 0,09 0,47 ± 0,10 

(n=6) 

Houve aumento significativo na potência para indução de contração da 

fenilefrina em aortas de animais hipertensos quando comparados aos grupos 

Sham (p<0,05, Figura 10A e Tabela 2), mas nenhuma alteração foi observada 

no Emax. O tratamento com doxiciclina foi capaz de diminuir este efeito da 

fenilefrina em animais hipertensos (p<0,05 versus 2R-1C, Figura 10A e Tabela 

2). Embora não tenha sido observada diferença no remodelamento de artérias 

de resistência com uma semana de HAS, os terceiros ramos de artérias 

mesentéricas de animais 2R-1C apresentaram resposta contrátil maior à 

fenilefrina quando comparados aos grupos Sham e a doxiciclina foi capaz de 

reverter essa vasoconstrição em animais hipertensos (p<0,05 versus 2R-1C, 

Figura 10B e Tabela 2).  
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Tabela 2 - Efeito do tratamento com doxiciclina na resposta contrátil à fenilefrina 

em aortas e nos terceiros ramos de artérias mesentéricas. 

Aorta 

 Sham Sham+Doxi 2R-1C 2R-1C+Doxi 

Efeito 
máximo (g) 

1,86 ± 0,05 2,03 ± 0,10 2,06 ± 0,12 2,12 ± 0,11 

pD2  7,01
 

± 0,04 7,24 ± 0,09 8,41
 

± 0,25 * 7,65
 

± 0,17 

Artérias Mesentéricas 

 Sham Sham+Doxi 2R-1C 2R-1C+Doxi 

Efeito 

máximo 

(%KCl) 

129,3 ± 2,66 136,6 ± 2,68 146,9 ± 2,21 * 131,2 ± 1,52 

pD2  6,18 ± 0,06 6,10 ± 0,05 6,19 ± 0,03 6,16 ± 0,02 

n= 5 em aortase n=3-6 em artérias mesentéricas. * p<0,05 versus Sham, 

Sham+Doxi e 2R-1C+Doxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Efeito da doxiciclina sobre a resposta contrátil à fenilefrina em aortas 
(Painel A, n = 5) e nos terceiros ramos de artérias mesentéricas (Painel B, n = 3-6). 
*p<0,05 versus Sham, Sham+Doxi e 2R-1C+Doxi. 
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5.3 – MMP-2 Regula Calponina-1 de Maneira Diferente em Aortas e 

Artérias Mesentéricas na HAS 

 A calponina-1 é um alvo potencial de MMP-2 na vasculatura durante 

fases iniciais da HAS (32) e na endotoxemia (26). Como a calponina-1 é um 

importante marcador de diferenciação de CMLVs e regula a contração da 

musculatura lisa por inibir o ciclo de ligação de actina e miosina, ela pode ser 

um mecanismo pelo qual MMP-2 promove remodelamento e disfunção vascular 

na fase aguda da HAS.  

Aortas de ratos hipertensos tiveram redução da expressão proteica de 

calponina-1 obtida por imunofluorescência quando comparada aos grupos 

controles (p<0,05, Figura 11A). O tratamento com doxiciclina foi capaz de 

reverter essa alteração em animais 2R-1C (p<0,05 versus 2R-1C, Figura 11A). 

Contudo, nos segundos ramos de artérias mesentéricas de ratos hipertensos a 

situação observada foi a oposta: houve aumento da expressão proteica de 

calponina-1 em animais 2R-1C quando comparados aos grupos controles 

(p<0,05, Figura 11B). O tratamento com doxiciclina parece reverter este cenário 

(p=0,06 versus 2R-1C, Figura 11B).  

A expressão proteica de calponina-1 obtida por western blot de artérias 

mesentéricas não mostrou nenhuma alteração. Isso talvez se deva ao fato de 

que para executar esta técnica, foi utilizado todos os ramos de artérias 

mesentéricas do leito mesentérico. Como os ramos são expostos a diferentes 

condições pressóricas, talvez os estímulos para remodelamento e alteração de 

função vascular sejam diferentes, o que de certa forma neutralizou a resposta 
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de aumento de expressão de calponina-1 observado somente nos segundos 

ramos dessas artérias (Figura 12). 

Esses resultados sugerem que a MMP-2 pode diminuir os níveis de 

calponina-1 em artérias de condutância de ratos hipertensos e isto pode levar 

ao remodelamento hipertrófico e a disfunção vascular observados nesses 

animais. Por outro lado, a MMP-2 pode aumentar a expressão de calponina-1 

em artérias de resistência, o que não leva ao remodelamento vascular mas 

contribui para a hipercontratilidade vascular observada na fase inicial da HAS. 

O mecanismo que envolve a MMP-2 aumentando expressão de calponina-1 em 

artérias de resistência ainda não foi elucidado, mas talvez esteja relacionado as 

ações extracelulares dessa protease e necessita de novas investigações. A 

MMP-2, ao clivar o fator de crescimento transformador beta (TGF- β), talvez 

possa aumentar a expressão proteica de calponina-1 por ativar a via de 

sinalização RhoA-GTPase culminando na maior expressão de miocardina, 

principal fator de transcrição da calponina-1. 
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Figura 11 - Efeito do tratamento com doxiciclina na expressão de calponina-1. 
Painel A mostra figuras representativas (400x) e expressão de calponina-1 
obtida por imunofluorescência em aortas (n = 8-7) e o painel B mostra os 
mesmos parâmetros em artérias mesentéricas (n = 11-7). *p<0,05 versus 
Sham, Sham+Doxi e 2R-1C+Doxi. & p<0,05 versus Sham e Sham+Doxi. 
Escala é 20 µm.  
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Figura 12 - Efeito do tratamento com doxiciclina na expressão de calponina-1 
em artérias mesentéricas obtida por western blot (n = 9-8).  
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6. DISCUSSÃO 

 Este estudo mostrou que a atividade e expressão de MMP-2 está 

aumentada em artérias de condutância e resistência na HAS e isto contribui 

para o remodelamento e disfunção vascular observados na fase aguda da 

doença. Esses efeitos estão particularmente relacionados à divergência na 

regulação que a MMP-2 exerce sobre a calponina-1, tornando seus níveis 

diminuídos em artérias de condutância e aumentados em artérias de 

resistência.  

 O aumento de PAS contribui para o remodelamento vascular crônico e 

disfunção vascular, o que leva a alterações na matriz extracelular e a mudança 

de fenótipo de CMLVs (42). Essas alterações têm sido relacionadas ao 

aumento de atividade de MMPs. O tratamento crônico com doxiciclina em 

animais com hipertensão renovascular foi capaz de melhorar o remodelamento 

e a disfunção vascular observadas na doença, além de diminuir a PAS, e isto 

foi relacionado à diminuição da atividade de MMPs (21). Embora na fase aguda 

da HAS a doxiciclina não tenha reduzido a PAS, o tratamento foi capaz de 

reverter a vasoconstrição induzida por MMP-2 em artérias de resistência e a 

proliferação de CMLVs em aortas, sugerindo que o aumento na atividade de 

MMP-2 precede as alterações vasculares comuns à HAS.  

 O modelo de hipertensão renovascular 2R-1C escolhido para esse 

estudo consiste na ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona pela 

inserção de um clipe de prata na artéria esquerda do animal (35). Uma vez 

ativado, o sistema aumenta a angiotensina II circulante que, via receptor AT1, 

contribui para o aumento da expressão de MMP-2 em CMLVs (43). Além disso, 

a angiotensina II também aumenta a atividade de NADPH oxidase que contribui 



63 
 

para o aumento de espécies reativas de oxigênio (EROs), o que colabora para 

a ativação de MMP-2. O tratamento de ratos hipertensos com tempol e 

apocinina reduziu significativamente a atividade de MMP-2 (44). 

 A ativação intracelular de MMP-2 tem sido ligada ao aumento do 

estresse oxidativo. O peroxinitrito juntamente com a glutationa pode modular a 

atividade da forma de 72 kDa de MMP-2 por modificar o resíduo de cisteína no 

domínio pró-peptídico do zimogênio, liberando o sítio catalítico, um processo 

que pode ser relevante a processos fisiopatológicos associados ao aumento do 

estresse oxidativo, como a HAS (45). Em aorta de ratos endotoxêmicos 

(situação em que há aumento na produção de EROs), a S-glutatiolação de 

MMP-2 foi evidenciada (26).  O estresse oxidativo gerado pela HAS pode 

provocar ativação intracelular de MMP-2 e isso pode contribuir para o quadro 

de remodelamento vascular característico da doença. 

 A inibição de MMP-2 na fase aguda da HAS pode ser essencial para 

controlar o aumento da PAS e as alterações vasculares crônicas. A MMP-2 é 

uma protease importante que regula o remodelamento vascular fisiopatológico 

na HAS crônica  (14, 21, 22, 42). O aumento da atividade dessa enzima 

contribui para a proteólise de componentes da matriz extracelular, o que resulta 

no aumento da migração de CMLVs e hipertrofia da camada média arterial.  

 No remodelamento hipertrófico, a migração e proliferação de CMLVs 

contribuem para o aumento da espessura da camada média e da CSA, o que 

culmina em rigidez arterial por aumentar a deposição de colágeno devido a 

restruturação de matriz extracelular (14, 21, 22, 42). Diferentemente do 

remodelamento hipertrófico, o remodelamento eutrófico é caracterizado pela 

migração de CMLVs sem que ocorra proliferação celular. As CMLVs migram 
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para que haja um novo arranjo estrutural da camada média, permitindo que 

essas células possam se sobrepor ao redor do lúmen arterial, provocando 

vasoconstrição (8, 46). De fato, com uma semana de HAS, o aumento da 

proliferação celular nas aortas culminou em remodelamento hipertrófico e não 

houve alteração na proliferação de CMLVs em artérias mesentéricas, 

confirmando os achados prévios. 

 A atividade de MMP-2 está aumentada em artérias de condutância e 

resistência em diferentes modelos de HAS e isto geralmente contribui para o 

remodelamento vascular crônico (21, 22, 47, 48).  Além disso, atividade 

aumentada de MMP-2 foi observada em apenas algumas horas de incubação 

de arteríolas de ratos com noradrenalina e angiotensina II in vitro, efeito que 

resultou em remodelamento eutrófico de artérias de resistência (47). Contudo, 

os mecanismos nos quais MMP-2 contribui para as alterações vasculares da 

HAS precisam ser mais estudados. 

 Este trabalho mostra pela primeira vez que a atividade e expressão de 

MMP-2 estão aumentadas nas artérias de resistência na fase inicial da 

hipertensão renovascular, e isto contribuiu para a vasoconstrição observada 

nos animais 2R-1C, mas não para o remodelamento vascular durante o período 

do estudo. Já se sabe que uma vasoconstrição contínua induzida por alguns 

agonistas pode ajudar a desenvolver o remodelamento eutrófico em artérias de 

resistência (49, 50), logo, o aumento da resistência vascular periférica 

provocada por MMP-2 pode ser o gatilho para o desenvolvimento do 

remodelamento eutrófico em artérias de resistência numa fase mais tardia da 

doença. Um trabalho prévio mostrou que o remodelamento eutrófico de artérias 

mesentéricas de ratos submetidos à HAS por administração de L-NAME surge 
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apenas com duas semanas da doença e isto foi associado ao aumento da 

atividade de MMP-2 (22). 

 Embora não tenha sido observada nenhuma alteração estrutural em 

artérias de resistência com uma semana de HAS, o cenário foi completamente 

oposto em artérias de condutância. O aumento da atividade de MMP-2 

contribuiu para o aumento da proliferação de CMLVs e para o remodelamento 

hipertrófico e o tratamento com doxiciclina reduziu somente a proliferação 

celular. Contudo, a doxiciclina pode reduzir a hipertrofia da camada média 

induzida por HAS quando usada de forma crônica (21, 38, 51). Além disso, um 

estudo prévio do nosso laboratório mostrou que o aumento da atividade de 

MMP-2 em aortas de ratos 2R-1C contribuiu para a proliferação de CMLVs 

mesmo sem ter havido hipertrofia da camada media arterial (32). Sabe-se que 

MMP-2 induz migração e proliferação de CMLVs durante a HAS (42, 50) e que 

a mudança de fenótipo das CMLVs de contrátil para sintético contribui para o 

espessamento da parede arterial (52).  

A potência da fenilefrina para induzir contração em aortas de ratos 2R-

1C estava aumentada e o tratamento com doxiciclina foi capaz de reverter essa 

alteração, sugerindo que MMP-2 contribui diretamente para a 

hipercontratilidade das aortas e para o remodelamento hipertrófico. A MMP-2 

pode regular o tônus vascular por clivar a grande endotelina-1 e a 

adrenomedulina gerando peptídeos vasoconstritores mais potentes (23, 25, 

53), o que pode contribuir para o aumento da contratilidade arterial observada 

na HAS. A MMP-2 também contribui para a proteólise do peptídeo relacionado 

ao gene da calcitonina (24) e do domínio extracelular do receptor 2 

adrenérgico em artérias de ratos hipertensos, o que resulta na diminuição da 
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função vasodilatadora e no aumento do tônus arterial na HAS (54). A MMP-2 

provoca disfunção endotelial também por clivar a proteína de choque térmico 

(HSP90), um co-fator da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), o que 

provoca prejuízo à vasodilatação arterial, causando HAS em modelo animal de 

resistência à insulina (55). 

MMP-2 foi recentemente descrita como uma protease intracelular que é 

capaz de clivar importantes proteínas da maquinaria contrátil de cardiomiócitos 

e de CMLVs (20, 26, 32, 56). A calponina-1, uma proteína de 34 kDa, pode ser 

considerada como um marcador de diferenciação de CMLVs. Essa proteína 

está expressa quando as CMLVs estão em seu estado diferenciado e, durante 

o processo de proliferação celular in vitro, há diminuição de calponina-1 assim 

como de outros marcadores de diferenciação celular (31).  Além disso, a 

calponina-1 ainda regula a contração da musculatura lisa por inibir a ligação 

entre actina e miosina (28). Essa proteína é também um alvo de MMP-2 em 

aortas durante da fase aguda da HAS (32) e na endotoxemia (26). Sua 

diminuição contribui para a mudança de fenótipo das CMLVs de contrátil para 

sintético, o que contribui para a migração e proliferação celular (33, 34, 52).  

Neste estudo foi mostrado que a calponina-1 está diminuída nas aortas 

de ratos hipertensos e que o tratamento com doxiciclina reverteu esse 

parâmetro, um efeito que possivelmente contribuiu para o aumento da 

proliferação de CMLVs e para o remodelamento hipertrófico na fase aguda da 

HAS. Este mecanismo pode estar relacionado à proteólise de calponina-1 pela 

MMP-2, já que um estudo prévio do nosso laboratório mostrou que neste tempo 

de HAS não há redução do RNA mensageiro para calponina-1 e nem de 

miocardina, seu fator de transcrição (32). A calponina-1 é uma proteína 
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inibidora da atividade da Mg-ATPase da “cabeça” da miosina, o que a torna 

uma importante reguladora da contração vascular (28). Sua ausência pode 

contribuir para o aumento da potência de contração à fenilefrina em aortas de 

ratos hipertensos e o tratamento com doxiciclina reverteu este efeito.   

 Por outro lado, os níveis de calponina-1 estavam aumentados nas 

artérias mesentéricas de ratos 2R-1C na primeira semana de HAS e o 

tratamento com doxiciclina parece reverter este cenário. Este aumento de 

calponina-1 pode ocorrer para compensar o aumento da resistência vascular 

periférica observada na HAS, já que a calponina-1 inibe a ligação entre actina e 

miosina. Este resultado é somado à ausência de remodelamento vascular 

observado nessa fase da HAS em artérias de resistência.  

A calponina-1 também pode ser fosforilada quando as artérias são 

estimuladas com fenilefrina, agindo como um conector das vias de sinalização 

da PKC e da ERK 1/2 para promover contração vascular (57, 58). Portanto, é 

provável que o aumento da calponina-1 nas artérias de resistência pode torná-

la mais suscetível a fosforilação e então contribuir para o aumento da 

contratilidade vascular na HAS. No entanto, mais estudos precisam ser 

realizados para investigar este objetivo.  

Os resultados mostraram que a MMP-2 tem ações diferentes na 

regulação de calponina-1 nos dois leitos arteriais. Nas artérias de condutância, 

a redução de calponina-1 pela MMP-2 pode ser o gatilho para a mudança de 

fenótipo das CMLVs, o que conduz ao remodelamento hipertrófico. Já nas 

artérias de resistência, a MMP-2 pode contribuir para a função contrátil do leito 

arterial aumentando os níveis de calponina-1. Este efeito pode ser 

particularmente relacionado com os mecanismos extracelulares de MMP-2.  



68 
 

Para tentar explicar este efeito, supõe-se que o aumento da ativação 

extracelular de TGF- β por MMP-2 pode estar envolvido no aumento da 

expressão de calponina-1 em artérias de resistência de animais hipertensos 

(59, 60) via sinalização Rho-A GTPase e miocardina. O TGF-β é uma proteína 

reguladora de divisão, diferenciação, migração celular e promove a produção 

de matriz extracelular, entre outras funções. Ele é sintetizado como uma 

proteína inativa, chamada de TGF-β latente, que possui um peptídeo de 

latência associado (LAP). O LAP se associa com a proteína de ligação ao TGF-

β latente (LTBP) e este complexo permanece ancorado à matriz extracelular, 

sendo ativado por proteases, como as MMPs. Uma vez ativado, o TGF-β se 

liga ao seu receptor nas CMLVs e estimula a produção de componentes da 

matriz extracelular e de MMPs, formando um ciclo de auto-regulação (59). 

Logo, sua ativação pela MMP-2 pode contribuir para a regulação de 

componentes da maquinaria contrátil como a calponina-1 e isto ajuda na 

manutenção do tônus vasocontrátil de artérias de resistência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Conclusão 

_______________________________ 



70 
 

7. CONCLUSÃO 

O aumento da atividade de MMP-2 contribuiu para a regulação de 

calponina-1 de formas diferentes em artérias de resistência e de condutância e 

isto levou às alterações morfofuncionais observadas nos sete dias de 

hipertensão renovascular 2R-1C. 
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Abstract  

Matrix metalloproteinase (MMP)-2 participates in hypertension-induced maladaptive vascular 

remodeling by degrading many extra and intracellular proteins. The consequent extracellular 

matrix rearrangement and phenotype switch of vascular smooth muscle cells (VSMC) lead to 

increased cellular migration and proliferation. Calponin-1 degradation by MMP-2 leads to 

VSMC proliferation during hypertension, indicating that increased MMP-2 activity may 

contribute to hypertension-induced dysfunction and maladaptive remodeling in conductance 

and resistance arteries via regulation of calponin-1. Male two-kidney one-clip (2K-1C) 

hypertensive rats and corresponding controls were treated with doxycycline (30 mg/kg/day) or 

water until reaching one week of hypertension. Systolic blood pressure (SBP) was increased in 

2K-1C rats and doxycycline did not reduce it. Aortas and mesenteric arteries were analyzed. 

MMP-2 activity and expression were increased in both arteries and doxycycline reduced it. 

Significant hypertrophic remodeling and VSMC proliferation were observed in aortas, but not in 

mesenteric arteries of 2K-1C rats. Phenylephrine increased the contractility of mesenteric 

arteries from 2K-1C rats and doxycycline prevented this alteration. The potency of 

phenylephrine to contract aortas of 2K-1C rats was increased and doxycycline decreased it. 

Whereas calponin-1 expression was increased in 2K-1C mesenteric arteries, calponin-1 was 

reduced in aortas. Doxycycline treatment reverted changes in calponin-1 expression. MMP-2 

contributes to hypertrophic remodeling in aortas by decreasing calponin-1 levels, which may 

result in VSMC proliferation. On the other hand, MMP-2-dependent increased calponin-1 in 

mesenteric arteries may contribute to vascular hypercontractility in 2K-1C rats. Divergent 

regulation of calponin-1 by MMP-2 may be an important mechanism that leads to maladaptive 

vascular effects in hypertension. 
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Introduction and Background 

Arterial hypertension is one of the leading causes of stroke, heart failure and renal damage as it 

contributes to long-lasting alterations in the vascular function. Maladaptive vascular remodeling 

is characterized as either a rearrangement or hypertrophy/hyperplasia of the vascular smooth 

muscle cells (VSMC) in the arterial media to compensate for hypertension-induced increased 

wall stress [1, 2]. Hypertrophic remodeling normally occurs in the large arteries and is 

represented by increased arterial cross sectional area (CSA) and media-to-lumen (M/L) ratio, 

which is accompanied by VSMC hypertrophy or hyperplasia and re-synthesis of extracellular 

matrix [3, 4]. Hypertension also leads to inward eutrophic remodeling in resistance arteries, 

which corresponds to a reduced passive luminal diameter and increased M/L, without any 

change in CSA [4-6]. VSMC are crucial for both hypertrophic and eutrophic remodeling as they 

have the ability to migrate and proliferate. Hypertension also leads to increased peripheral 

vascular resistance and vasoconstriction, which may be intrinsically related to the manifestation 

of vascular remodeling [5]. It is well known that the maladaptive vascular changes accompany 

hypertension and its cardiovascular complications, however whether these changes are 

mediated by early VSMC proliferation and hypercontractility both in conductance and resistance 

arteries needs to be further investigated.  

The zinc-dependent family of proteases, the matrix metalloproteinases (MMPs), are crucial for 

vascular remodeling due to extra- and intracellular proteolytic effects on VSMC [2]. Studies 

have suggested that increased MMP-2 activity contributes to hypertension-induced 

hypertrophic and eutrophic remodeling. Accordingly, MMP inhibitors reduce M/L ratio and 

deposition of extracellular matrix in large and resistance arteries [3, 4, 7-9]. MMP-2 may 

contribute to increased vascular tone in hypertension by inducing proteolysis of the extracellular 

portion of 2 adrenergic receptor, thus decreasing its vasodilatory signaling [10], and by 

proteolytic cleavage of many vasoactive peptides, thus forming potent vasoconstrictors [11-13]. 

MMP-2 also contributes to VSMC migration by disrupting cell-matrix interaction [2, 14], which 

then switches cell phenotype from contractile to synthetic, thus downregulating many contractile 

proteins [15]. Calponin-1, a protein specially located in the contractile machinery of the 
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differentiated VSMC, regulates contraction by binding to filamentous actin [15, 16]. Calponin-1 

also inhibits the actomyosin ATPase activity to regulate vascular contractility [17]. Activation of 

MMP-2, which is also an intracellular protease, contributes to calponin-1 proteolysis in aortas of 

endotoxemic and hypertensive rats [18, 19]. In hypertension, decreased calponin-1 is 

associated with increased proliferation of VSMC, which contributes to hypertension-induced 

aortic hypertrophic remodeling [19, 20]. On the other hand, the resistance arteries seem to be 

continually constricted in hypertension as a consequence of a decreased lumen size and 

VSMC migration [5]. However, whether MMP-2 regulates calponin-1 and contributes to early 

hypertension-induced constriction and remodeling in resistance arteries has not been 

investigated yet. We hypothesized that increased MMP-2 activity contributes to early 

hypertension-induced dysfunction and maladaptive remodeling in conductance and resistance 

arteries by regulating calponin-1. 

 

Materials and Methods 

Ethics statement and animals  

All experimental protocols used in this study were in accordance with the Guidelines for the 

Care and Use of Laboratory Animals published by the National Institutes of Health (NIH) and 

were approved by the Ethics Committee on Animal Research of Ribeirao Preto Medical School, 

University of Sao Paulo (protocol n 012/2015-1). Male Wistar rats (180-200g) were acquired 

from the colony of University of Sao Paulo and were maintained at 25°C with free access to 

chow and water on 12 hours light/dark cycle.  

Two kidney-one clip (2K-1C) hypertension 

Rats were anesthetized by intraperitoneal injection of ketamine 100 mg/kg and xylazine 10 

mg/kg. Two kidney-one clip (2K-1C) hypertension was induced by inserting a silver clip with 0.2 

mm internal gap in the rat left renal artery. Sham rats were also subjected to the same surgical 

procedure except for the clip. Systolic blood pressure (SBP) was daily accessed by tail-cuff 
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plethysmography. Rats were considered hypertensive when SBP had increased up to 25 

mmHg three days after surgery compared to baseline. Rats were treated with the broad MMP 

inhibitor, doxycycline at 30 mg/kg/day, or vehicle (water) by gavage [3, 4, 21]. Treatment 

started at the third day after surgery and was maintained for one week [19]. Rats were 

randomly allocated into four experimental groups: Sham and 2K-1C that received vehicle, and 

Sham + Doxy and 2K-1C + Doxy that received doxycycline. Body weight was daily measured 

during the experimental period.  

MMP-2 activity - gelatin and in situ zymography followed by immunofluorescence  

MMP-2 activity was first analyzed in aortas and second branches of mesenteric arteries by in 

situ zymography followed by immunofluorescence. Both arteries were included in Tissue-Tek®, 

frozen and cryosectioned at 5 m. Tissue sections were incubated with dye-quenched (DQ) 

Gelatin at 1 mg/mL (#E12055, Molecular Probes, USA), 1:10 dilution in 50 mM Tris-HCl buffer 

(10 mM CaCl2, pH 7.4), for 1 hour at 37˚C in dark humidified chambers. Sections were then 

washed with 0.1 M sodium phosphate buffer (PBS, pH 7.2- 7.4) and incubated with mouse 

monoclonal MMP-2 antibody for 1 hour at room temperature (1:200 dilution, Millipore 

#MAB3308, USA). Slices were then incubated with mouse rhodamine conjugated secondary 

antibody for 1 hour (1:200, Millipore #AP181R, USA). Sections were rinsed again with 0.1 M 

PBS and then fixed with 4% v/v paraformaldehyde. Images were analyzed by using a 

fluorescence microscopy (Carl Zeiss Microscopy Ltd., Cambridge, England) and captured at 

400 x for aortas and 200 x for mesenteric arteries. The quantification of green and red 

intensities was determined in 40 fields selected around the arterial media of aortas and 80 

fields of mesenteric arteries by ImageJ, and the arithmetic mean was calculated for each 

sample, as previously described [19, 22]. Arteries of sham rats incubated only with primary or 

secondary antibodies were used as negative controls. 

The gelatin zymography method was used in mesenteric beds to complement in situ 

zymography protocols performed in second branches of mesenteric arteries. Most of the 
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arteries were dissected to reduce fat proportion and then were crushed at liquid nitrogen and 

lysed using 200 l of cold RIPA-buffer (#R0278, Sigma-Aldrich, USA) that contained a cocktail 

of protease inhibitors (#S8820, Sigma-Aldrich, USA, 1x), 1 mM sodium orthovanadate (#S6508, 

Sigma-Aldrich, USA) and 10 mM sodium fluoride (#201154, Sigma-Aldrich, USA). Tissue 

homogenates were centrifuged at 13.000 rpm for 10 minutes at 4ºC and then supernatants 

were collected for analysis. Protein concentration was analyzed by using Bradford (#B6916, 

Sigma-Aldrich, USA) and then the samples were heated for 15 minutes at 37˚C and loaded 

onto 12% polyacrylamide gels under non-reducing conditions (30 µg protein/sample). After 

electrophoresis, gels were incubated with 2% v/v Triton X-100 buffer two times for 30 minutes 

each at room temperature and then incubated with 50 mM Tris-HCl buffer (10 mM CaCl2 pH 

7.4), overnight at 37˚C. Gels were colored with 0.05 % Coommassie Blue. The 75, 72 and 64 

kDa MMP-2 bands were visualized by using Amersham Imager 600 (GE Healthcare, USA) and 

quantified by ImageJ software. 

Measurement of calponin-1 by immunofluorescence  

Cryosectioned aortas and second branches of mesenteric arteries were fixed in cold acetone 

for 5 minutes. Arterial sections were washed with 0.1 M PBS followed by two washes with 0.3% 

v/v Triton-X 100 in PBS (pH 7.2 - 7.4). Sections were then blocked with 10% v/v normal donkey 

serum (#S-30, Millipore, USA) for 1 hour. The arterial samples were incubated with rabbit 

monoclonal calponin-1 (C-terminus) antibody (1:250 dilution, #ab46794, Abcam) for 1 hour in 

dark humidified chambers. Secondary antibody conjugated to donkey anti-rabbit Alexa 488® 

(1:200 dilution for aortas and 1:1000 dilution for mesenteric arteries, #A21206, Invitrogen, USA) 

was used for 1 hour incubation at room temperature in a dark humidified chamber. After that, 

sections were washed with 0.1 M PBS followed by two washes with 0.3% Triton X-100 in 0.1 M 

PBS. The images were analyzed with fluorescent microscopy (Carl Zeiss Microscopy Ltd., 

Cambridge, England) and captured at 400 x for aortas and 200 x for the mesenteric arteries. 

Calponin-1 levels were obtained by quantifying the green fluorescence in the arterial media 
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using ImageJ. Arteries of sham groups incubated with only primary or secondary antibodies 

were used as negative controls.   

Immunohistochemistry of Ki67 for VSMC proliferation 

Aortas were carefully removed and fixed in 10% v/v phosphate-buffered paraformaldehyde (pH 

7.0) for 24 hours, followed by further 24 hours in 70% v/v ethanol. Tissues were then rinsed in a 

sequence of ethanol (80%, 95% and 100%), xylene and embedded in paraffin. For mesenteric 

arteries, the second branches were collected with fat and washed two times for ten minutes 

each in calcium-free physiological salt solution (mM): (PSS, NaCl 112; NaHCO3 25.7; KCl 4.9; 

MgSO4. 7H2O 1.2; KH2PO4 1.2; glucose 11.5; HEPES 10 and EGTA 0.5) and then washed one 

time for ten minutes with calcium-free PSS plus 10 µM sodium nitroprusside [23]. Mesenteric 

arteries were then fixed for 48 hours in 10% v/v phosphate-buffered paraformaldehyde (pH 7.0) 

followed by 24 hours in 70% v/v ethanol, and embedded in paraffin. Tissue sections were cut at 

5 m and placed on glass slides for immunohistochemistry, as previously described [19]. 

Briefly, sections were incubated for 1 hour with the anti-Ki67 antibody (1:50 dilution, Abcam) 

and for 2 hours with biotinylated goat anti-rabbit secondary antibody (Millipore #20782). Ki67 

antigen was visualized with a labeled-streptavidin peroxidase technique with 3,3′-

diaminobenzidine (DAB) substrate (Milipore #DAB150). Sections were counterstained with 

hematoxylin, examined using light microscopy (Carl Zeiss Microscopy Ltd., Cambridge, 

England) and captured at 200 x. Five regions of aorta and the entire mesenteric artery were 

chosen and used to count the percentage of Ki67 among total nucleus by ImageJ. The 

arithmetic mean of five areas was calculated and expressed as the ratio of Ki67-nucleus/total 

nucleus x 100 [20].  Tissue sections of adrenal gland were used as positive controls (data not 

shown). 

Morphometric analysis - Hematoxylin and Eosin (H&E), Masson’s Trichrome and pressurized 

myograph 
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Thoracic aortas were embedded in paraffin, cut at 5 m and then stained with H&E. The 

morphometric parameters CSA and M/L ratio were analyzed and measured using Image J as 

previously described [3]. These parameters show whether the aorta underwent to hypertrophic 

remodeling. The CSA was calculated by subtracting the internal lumen area from the external 

area, while M/L ratio was calculated as media (M) per internal diameter (ID), where M is 

represented by external diameter (ED)-ID/2. ED and ID are represented as the square root of 4 

x external area/ and the square root of 4 x internal area/, respectively. We also analyzed the 

structural alterations, CSA and M/L ratio, of the second branches of mesenteric arteries by 

staining them with Masson’s Trichrome [24, 25] and a pressurized myograph (Danish Myo 

Tech, 110P and 111P models, Aarhus, Denmark). Second branches of mesenteric arteries (3-4 

mm length) were cannulated between two glass micropipettes (100 μm diameter) and attached 

by using a nylon wire. Length was adjusted until arterial walls were paralleled without any 

stretch. At this moment, intraluminal pressure was increased to 140 mmHg to adjust 

experimental conditions. The pressure was then reduced to 70 mmHg without intraluminal flux 

and the arteries were stabilized for 30 minutes. The arteries were maintained during all protocol 

in a calcium-free physiological Krebs solution (mM): (NaCl 118; KCl 4.7; KH2PO4 1.2; 

MgSO4.7H2O 1.64; NaHCO3 24.9; glucose 11.1; EGTA 10) with 95% O2 and 5% CO2. After 

stabilization, intraluminal pressure was reduced to 3 mmHg and a pressure-diameter curve was 

obtained increasing pressure from 3 to 140 mmHg (as follow: 3, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 

and 140mmHg). Pressure in each point was maintained for 3 minutes to measure ID and ED by 

the software MyoVIEW II (Danish Myo Tech). ID and ED values were used to calculate 

structural and mechanical properties of mesenteric arteries under passive conditions. M/L, 

CSA, circumferential wall stress and arterial stiffness were measured as previous described 

[24].  

Vascular reactivity  

Thoracic aortas were carefully excised, cleaned of adherent connective tissues and fat and cut 

into 4 mm long rings. Aortic rings were mounted for isometric tension recording and placed in 
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organ bath chambers (5 ml) containing modified Krebs salt solution with the following 

composition (mM): NaCl 130, CaCl2 1.6, MgSO4 1.2, KH2PO4 1.2, KCl 4.7, NaHCO3 14.9, 

glucose 5.5. The solution was maintained at 37ºC and pH 7.4 and was continuously aerated 

with 95% O2 and 5% CO2. The system was connected to an isometric force transducer (Letica 

Scientific Instruments, Barcelona, Spain) to measure changes in isometric tone, which were 

recorded on a computer system using the LabChart version 4.04, PowerLab ADInstruments 

(2000) program. The rings were stretched to a basal tension of 1.5 g during a 60-minute 

equilibration period, with the bath fluid being changed every 15-20 minutes. Endothelial integrity 

was evaluated by the degree of relaxation elicited by acetylcholine (10-6 M) in arteries 

contracted with phenylephrine (10-7 M).  Cumulative concentration-response curves to 

phenylephrine (from 10-10 to 10-5 M) were performed in endothelium-intact aortic rings.  

For the mesenteric arteries, third-branch segments (about 2 mm in length) were mounted in a 

small vessel myograph (Danish Myo Tech, Model 620M, A/S, Århus, Denmark). Arteries were 

maintained in a modified Krebs Henseleit solution (in mM): NaCl 130, KCl 4.7, KH2PO4 1.18, 

MgSO4 1.17, NaHCO3 14.9, Glucose 5.5, EDTA 0.03, CaCl2 1.6, at a constant temperature of 

37°C, pH 7.4, and gassed with a mixture of 95% O2 and 5% CO2. Mesenteric resistance 

arteries were set to reach a tension of 13.3 kPa (kilopascal) and remained at rest for 30 

minutes for stabilization. The arteries were stimulated with Krebs solution containing a high 

concentration of potassium [K+ (120 mM)] to evaluate the contractile capacity of the segments. 

After washing and return to the basal tension, arteries were pre-contracted with phenylephrine 

(3x10-6 M) and then stimulated with acetylcholine (10-5 M) to determine the presence of a 

functional endothelium. Arteries exhibiting a vasodilator response to acetylcholine greater than 

80% were considered endothelium-intact vessels. After washing and another period of 

stabilization, concentration-response curves to phenylephrine were performed. Mesenteric 

resistance arteries were stimulated with phenylephrine (10-10 to 3x10-5 M) to produce 

contractions, measured as increases in baseline tension. The potency of agonists was 

expressed as pD2 values and the maximum effect as Emax. 
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Statistical analyses 

The results were analyzed by two-way ANOVA followed by Bonferroni post-test by using 

GraphPad Prism Software, Version 5.0 (California, USA). p<0.05 values were considered 

statistically significant. The graphics were represented with mean values ± SEM. 

Concentration-response curves and pD2 and Emax values were analyzed by non-linear 

regression followed by two-way ANOVA by also using GraphPad Prism Software, Version 5.0 

(California, USA).  

Results 

Early hypertension increases MMP-2 activity in aorta and mesenteric artery 

To verify whether conductance and resistance arteries rapidly respond to stretch alteration 

caused by hypertension, which may alter vascular function and structure, 2K-1C rats were 

studied at one-week of hypertension. At this time, SBP was significantly increased in 2K-1C 

rats, which also presented decreased body weight when compared to Sham (p<0.05; Fig. 1A-

C). Treatment of 2K-1C rats with doxycycline did not reduce SBP (which was measured every 

day up to one-week post-surgery) and neither ameliorated the loss of body weight (p>0.05, Fig. 

1A-C). 

MMP-2 activity was then analyzed in aortas and mesenteric arteries as a potential mechanism 

to contribute to hypertension-induced early vascular dysfunction and remodeling, as it 

significantly induces proteolysis of many extra- and intracellular proteins in VSMC [2]. 

Increased activity of MMP-2 was significantly observed in the media layer of aortas of 2K-1C 

rats (p<0.05 vs. Sham and Sham + Doxy), an effect that was reversed by treatment of 

hypertensive rats with doxycycline (p<0.05, Fig. 2A). Furthermore, doxycycline also reduced 

increased MMP-2 activity in mesenteric arteries second branches and mesenteric bed of 2K-1C 

rats (Fig. 2B and 2C).  

Increased MMP-2 activity contributes to early hypertension-induced vascular changes  
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Increased MMP-2 activity in aortas contributed to early hypertension-induced vascular 

dysfunction and remodeling. Figure 3A shows increased VSMC proliferation in the aortic media 

of 2K-1C rats as represented by the increased number of Ki67 marker (p<0.05 vs. Sham and 

Sham + Doxy; Fig. 3A). This proliferative effect was completely prevented when hypertensive 

rats were treated with doxycycline (p<0.05; Fig. 3A). Furthermore, to verify whether VSMC 

proliferation contributes to hypertrophic remodeling in aortas of 2K-1C rats, we further analyzed 

their structural morphology by CSA and M/L ratio. At one-week of hypertension, 2K-1C rats 

showed an increase of both CSA and M/L ratio (p<0.05 vs. Sham and Sham + Doxy; Figure 

4A). Treatment with doxycycline did not reduce these parameters at this time (p>0.05, Figure 

4A). However, eight-weeks treatment with doxycycline did decrease the hypertrophic 

remodeling in aortas of 2K-1C rats [3]. On the other hand, it seems that hypertension-induced 

eutrophic or hypertrophic remodeling in resistance arteries did not occur at one-week of 

hypertension as no changes in CSA or M/L ratio (Figure 4B and Table 1) or VSMC proliferation 

in the second branches of mesenteric arteries (p>0.05, Fig. 3B) were observed. Furthermore, 

the mechanical properties of the media of mesenteric arteries, such as distensibility, were not 

altered in the hypertensive rats (Table 1). 

A significant increase in phenylephrine potency was observed in aortas of 2K-1C rats (p<0.05 

vs. Sham and Sham + Doxy, Table 2), although no differences were seen in the Emax values. 

Treatment with doxycycline abolished this potentiated effect of phenylephrine in 2K-1C aortas 

(p<0.05; Table 2). Furthermore, although we did not observe any remodeling in the mesenteric 

arteries of 2K-1C at this time, they were more responsive to phenylephrine when compared to 

Sham arteries, and treatment with doxycycline significantly abolished this increased vascular 

reactivity in the hypertensive rats (p<0.05; Table 2). 

MMP-2 diverges in the regulation of calponin-1 in aortas and mesenteric artery of 2K-1C 

hypertensive rats 
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Calponin-1 is a potential target of MMP-2 in the vasculature during the early phases of 

hypertension [19] and endotoxemia [18]. As calponin-1 is an important marker of VSMC 

differentiation and also regulates smooth muscle contraction by inhibiting the actin-myosin 

cross-bridge cycling, we analyzed it as a potential mechanism used by MMP-2 to promote 

vascular dysfunction and remodeling in early hypertension. Examination of aortas from 2K-1C 

rats by immunofluorescence showed a significant reduction in the 34 kDa calponin-1 in the 

media (p<0.05 vs. Sham and Sham + Doxy, Fig. 5A), which was completely restored by treating 

the hypertensive rats with doxycycline (p<0.05; Fig. 5A). Interestingly, the opposite scenario 

was observed in second branches of mesenteric arteries from 2K-1C, in which calponin-1 was 

significantly upregulated when compared to Sham (p<0.05, Fig. 5B). Treatment with 

doxycycline decreased its levels in mesenteric arteries of hypertensive rats. These results 

suggest that MMP-2 may decrease calponin-1 in the conductance arteries of hypertensive rats 

to lead to hypertrophic remodeling and dysfunction whereas MMP-2 intriguingly upregulates 

calponin-1 in resistance arteries, which is not involved in vascular remodeling at this point. The 

potential mechanism involved in MMP-2-induced calponin-1 upregulation in the mesenteric 

arteries may be extracellular and needs further investigation.  

Discussion 

This study shows for the first time that MMP-2 activity is increased in both conductance and 

resistance arteries in hypertension and contributes to early vascular dysfunction and 

remodeling. These maladaptive effects were related to the divergent regulation of calponin-1 by 

MMP-2, which then decreased calponin-1 in aortas while increased it in the resistance arteries. 

Although treatment with doxycycline did not attenuate the increases in SBP, it reversed MMP-2-

induced contraction in resistance arteries and VSMC proliferation in aortas, thus suggesting 

that MMP-2 activity may precede hypertension-induced severe vascular changes. Early 

inhibition of MMP-2 may be essential to control hypertension and its chronic vascular 

alterations that lead to other cardiovascular diseases.  
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MMP-2 is a critical protease that regulates pathophysiological vascular remodeling in chronic 

hypertension [1-4]. Its increased activity contributes to the proteolysis of many extracellular 

matrix components, which then normally results in VSMC migration and arterial media 

hypertrophy. In the hypertrophic remodeling, VSMC migration and proliferation normally 

contribute to hypertension-induced increased media thickness and CSA, which then culminate 

with collagen deposition and rigidity [1-4]. Different from hypertrophic remodeling, the migration 

of VSMC in eutrophic remodeling allows cells to rearrange and overlap themselves around the 

vessel lumen, which impair the capacity of resistance arteries to naturally dilate [5, 6]. In fact, 

MMP-2 activity was significantly increased in the conductance and resistance arteries in 

different time courses and models of hypertension and normally contributed to the resulting 

chronic vascular remodeling [3, 4, 7, 8]. Furthermore, increased MMP-2 activity was also 

observed after only few hours of incubation of rat arterioles with noradrenaline and angiotensin 

II in vitro, an effect that resulted in the inward eutrophic remodeling [7]. However, the exact 

mechanisms used by MMP-2 to contribute to hypertension-induced changes in the vasculature 

need to be further explored. We showed here for the first time that increased MMP-2 activity in 

the resistance arteries in the early phase of renovascular hypertension contributed to the 

accentuated vasoconstriction instead of the remodeling, since we did not observe any changes 

neither in the structure nor in the mechanical properties of the second branches of mesenteric 

arteries. On the other hand, the maximum response to phenylephrine was significantly 

increased in mesenteric arteries of 2K-1C rats. As long-lasting vasoconstriction by some 

agonists may help to develop the inward eutrophic remodeling [26, 27], it may be assumed that 

MMP-2 contributes to increase vascular resistance and that precedes eutrophic remodeling in 

renovascular hypertension. A previous study also showed that the eutrophic remodeling in the 

mesenteric arteries of L-NAME hypertensive rats started to emerge only after two weeks of 

hypertension, and it was associated with increased MMP-2 activity [4]. However, further studies 

need to be performed to clarify whether increased vasoconstriction would precede the 

remodeling in 2K-1C hypertensive rats via increasing MMP-2 activity as we analyzed here only 

at the first week of hypertension.  
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Although we did not observe eutrophic remodeling in resistance arteries in the first week of 

hypertension, the scenario was completely opposite for the conductance arteries. Increased 

MMP-2 activity leads to VSMC proliferation and medial hypertrophy at the first week of 

hypertension and treatment with doxycycline reduced only proliferation at this time. Doxycycline 

may also reduce hypertension-induced medial hypertrophy in aortas when chronically used, as 

it reversed the hypertrophic remodeling at the late phase of hypertension [3, 21, 22]. 

Furthermore, we previously showed that increased MMP-2 activity in aortas of 2K-1C rats 

contributed to VSMC proliferation even before hypertension-induced medial hypertrophy [19]. It 

is well known that MMP-2 induces VSMC migration and proliferation in hypertension [1, 27] and 

VSMC change their phenotype from contractile to synthetic to contribute to the increased 

arterial wall [15]. Moreover, the potency of phenylephrine to induce contraction in aortas of 2K-

1C rats was significantly increased and doxycycline completely abolished it, which suggests 

that MMP-2 directly contributes to hypertension-induced aortic hypercontractility in addition to 

the hypertrophic remodeling. Indeed, MMP-2 may regulate vascular tone by degrading big-

endothelin-1 and adrenomedullin in more potent vasoconstrictors peptides [11, 12, 28], which 

may contribute to hypertension-induced increased arterial contractility. Furthermore, MMP-2 

also contributes to the proteolysis of calcitonin gene-related peptide [13] and the extracellular 

domain of 2 adrenergic receptor in hypertensive rat arteries, which results in the inactivation of 

their vasodilator function and then increases arteriolar tone in hypertension [10].  

MMP-2 was also recently identified as an intracellular protease that cleaves many important 

proteins in the contractile machinery of cardiomyocytes and VSMC [18, 19, 29, 30]. The 34 kDa 

calponin-1 is a marker of VSMC differentiation and also regulates smooth muscle contraction 

by inhibiting the actin-myosin cross-bridge cycling [17]. In addition, calponin-1 is a potential 

target of MMP-2 in aortas during the early phases of hypertension [19] and endotoxemia [18]. 

Its absence generally contributes to the phenotype switch of VSMC from contractile to 

synthetic, thus increasing their capacity to migrate and proliferate [15, 20, 31]. Here we showed 

that calponin-1 was significantly decreased in aortas of 2K-1C rats and doxycycline reverted it, 
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an effect that potentially contributed to the increased VSMC proliferation and medial 

hypertrophy in early hypertension. This mechanism may be related to the proteolysis of 

calponin-1 by MMP-2 as we have shown before that MMP-2 only reduces the protein levels of 

calponin-1 in the vasculature during early hypertension and not calponin mRNA nor myocardin 

[19]. Others works also showed reduced levels of calponin-1 in arteries of DOCA-salt 

hypertensive rats [31] and hypertensive pigs [20]. Calponin-1 is also an inhibitor of actomyosin 

ATPase activity in the VSMC, which make it an important regulatory protein to control vascular 

contractility [17]. Therefore, its absence may also contribute to the increased potency of 

phenylephrine to induce contraction in the aortas of 2K-1C rats. We also observed that 

treatment with doxycycline completely restored these effects. The potential intracellular effects 

of MMP-2 may occur as a result of its inefficiency to be directed to the secretory pathway [32], 

which then facilitates its activation by S-glutathiolation [18, 33]. 

On the other hand, calponin-1 levels were surprisingly increased in the mesenteric arteries of 

2K-1C rats at the first week of hypertension and treatment with doxycycline completely restored 

it. This interestingly calponin-1 rise may occur to compensate hypertension-induced increased 

vascular resistance since calponin-1 is an inhibitor of actomyosin ATPase activity. This result 

does also add up to the absence of eutrophic or hypertrophic remodeling found in the 

resistance arteries at this phase of hypertension. On the other hand, calponin-1 may also be 

phosphorylated when arteries are exposed to phenylephrine and then it acts as an adaptor 

protein to connect the signaling pathways of protein kinase C (PKC) and extracellular signal–

regulated kinases 1/2 (ERK1/2) to promote vascular contraction [16, 34]. Therefore, it is 

probable that increased calponin-1 in the resistance arteries make it more susceptible to be 

phosphorylated and then contributes to the increased contractility signaling of phenylephrine in 

hypertension. However, further studies are needed to investigate this hypothesis. Furthermore, 

increased extracellular activation of transforming growth factor (TGF)- may be involved in 

MMP-2-induced increased expression of calponin-1 in the resistance arteries [35, 36]. Although 

we are suggesting MMP-2 as the potential protease to contribute to hypertension-induced 
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vascular dysfunction and remodeling, we used a broad inhibitor of MMP, which make us not 

dismiss the potential proteolytic actions of other MMPs or proteases. 

In conclusion, the activity of MMP-2 similarly increases in both conductance and resistance 

arteries during early hypertension to contribute to its vascular dysfunction and remodeling. As 

for the mechanism, MMP-2 contributes to decrease calponin-1 in aortas, which stimulates 

VSMC proliferation and hypertrophic remodeling, while increases calponin-1 in the resistance 

arteries, which may regulate hypertension-induced vascular hypercontractility. These 

maladaptive vascular effects in hypertension were in fact related to the divergent regulation of 

calponin-1 by MMP-2. 
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Figures and Legends 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Effect of doxycycline on systolic blood pressure (SBP) measured by 

tail-cuff plethysmography. Panel A is SBP after one week and Panel B is SBP during 

treatment (from day three to seven) following 2K-1C surgery. Panel C shows the body 

weight measured at one week of hypertension. Data are shown as meanSEM. 

(n=13/group). *p<0.05 vs. Sham and Sham+Doxy groups. 
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Figure 2 - Effect of doxycycline on MMP-2 levels and activity. Panels A and B show 

representative photographs and the quantified values of fluorescence of the gelatinase activity 

(green fluorescence) and MMP-2 levels (red fluorescence) in both aortas and mesenteric 

arteries of hypertensive rats (n=6-10/group). Bar is 20 m. Panel C shows the gelatin 

zymogram and the quantified values of MMP-2 in the mesenteric arteries of hypertensive rats 

(n=4-9/group). Data are shown as meanSEM. *p<0.05 vs. Sham, Sham+Doxy and 2K-

1C+Doxy groups (p=0.06 between 2K-1C vs. 2K-1C+Doxy in MMP-2 immunofluorescence for 

mesenteric arteries), # p<0.05 vs. Sham and Sham+Doxy (p=0.05 between 2K-1C vs. 2K-

1C+Doxy in gel zymography of total MMP-2 activity). 
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Figure 3 - Effect of doxycycline on VSMC proliferation measured by Ki67. Panels A and B 

show the representative photographs (200 x) and the quantified values of Ki67, identified as the 

brown stained into the nuclei in both aortas (n=5-6/group) and mesenteric arteries (n=5-

10/group) of hypertensive rats, respectively. Bar is 50 m. Data are shown as meanSEM. 

*p<0.05 vs. Sham, Sham+Doxy and 2K-1C+Doxy groups. M=Media and L=Lumen. 
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Figure 4 - Effect of doxycycline on morphological parameters. Panels A and B show the 

representative photographs (25 x, bar 200 µm for aortas; 200 x, bar 50 µm for mesenteric 

arteries) and the quantified values of M/L ratio and CSA for aortas (n=5-7/group) and 

mesenteric arteries (n=2-8/group) of hypertensive rats, respectively. Data are shown as mean  

SEM. *p<0.05 vs. Sham and Sham+Doxy groups. 
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Table 1 - Effect of doxycycline treatment on structural and mechanical parameters of 

mesenteric arteries. 

Mesenteric Arteries 

 Sham Sham+Doxy 2K-1C 2K-1C+Doxy 

ID (µm) 205.7 ± 11.8  205.6 ± 14.9 209.2 ± 13.2 212.0 ± 14.1 

ED (µm) 284.0 ± 11.9 297.8 ± 14.4 302.9 ± 12.9 300.8 ± 11.1 

M/L (%) 0.22 ± 0.02 0.21 ± 0.02 0.23 ± 0.02 0.22 ± 0.02 

CSA (μm
2

)  3.75x10
4

 ± 

2.05x10
3 

3.89x10
4

 ± 

1.42x10
3 

4.23x10
4

 ± 

2.23x10
3 

3.79x10
4

 ±  

0.71x10
3 

Distensibility  
(% mmHg

-1

) 
0.45 ± 0.11 0.57 ± 0.14 0.48 ± 0.11 0.55 ± 0.14 

Stress  
(χ10

6

 dlnas 

cm
2

) 

0.22 ± 0.06 0.24 ± 0.07 0.24 ± 0.07 0.29 ± 0.09 

Strain  0.36 ± 0.08 0.51 ± 0.12 0.39 ± 0.09 0.47 ± 0.10 

ID: internal diameter, ED: external diameter, M/L: media-to-lumen, CSA: cross-sectional area 

(n=6) 

 

Table 2 - Effect of doxycycline treatment on phenylephrine vascular reactivity of aortas  

and mesenteric arteries. 

Aortas 

 Sham Sham+Doxy 2K-1C 2K-1C+Doxy 

Emax (g) 1.86 ± 0.05 2.03 ± 0.10 2.06 ± 0.12 2.12 ± 0.11 

pD2  7.01
 

± 0.04 7.24 ± 0.09 8.41
 

± 0.25 * 7.65
 

± 0.17 

Mesenteric Arteries 

 Sham Sham+Doxy 2K-1C 2K-1C+Doxy 

Emax 
(%KCl) 

129.3 ± 2.66 136.6 ± 2.68 146.9 ± 2.21 * 131.2 ± 1.52 

pD2  6.18 ± 0.06 6.10 ± 0.05 6.19 ± 0.03 6.16 ± 0.02 

* P<0.05 versus Sham, Sham + Doxy and 2K-1C + Doxy groups. n=5 for aortas and n=3-6 for 
mesenteric arteries. 



Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology  Parente JM et al. 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - Effect of doxycycline on calponin-1 levels in hypertension. Panels A and B show 

the representative photographs and the quantified values of the green fluorescence of calponin-

1 levels in both aortas (n=7-8/group) and mesenteric arteries (n=7-11/group) of hypertensive 

rats. Bar is 20 M. Data are shown as meanSEM. *p<0.05 vs. Sham, Sham+Doxy and 2K-

1C+Doxy groups, and #p<0.05 vs. Sham and Sham+doxy groups (p=0.06 between 2K-1C vs. 

2K-1C+Doxy in mesenteric arteries). 

 


