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RESUMO 
 

CÔCO, H. Consequências do estresse subcrônico por restrição sobre a contração 
induzida por angiotensina II em carótida de ratos. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito do estresse subcrônico por restrição sobre a 
resposta contrátil induzida por angiotensina (Ang) II em carótida de ratos e os mecanismos 
envolvidos. Ratos Wistar foram expostos ao estresse subcrônico por restrição durante 3 
horas/dia por 5 dias. Foram realizadas análises morfológicas e morfométricas, 
imunohistoquímica para alfa-actina e colágeno, dosagem plasmática de corticosterona e 
Ang II. Curvas concentração-efeito foram realizadas para Ang II em anéis de carótida, 
com ou sem endotélio, de ratos controle e expostos ao estresse. As curvas foram 
realizadas em ausência ou presença de inibidores para cicloxigenase (COX), óxido nítrico 
sintase (NOS), NOX ou PI3K-Akt, antagonista de receptores AT1, sequestrador de ânion 
superóxido (O2

-) ou mimético da enzima catalase. Foram avaliados os níveis teciduais de 
prostaciclina (PGI2), tromboxano (TX) A2, O2

-, peróxido de hidrogênio (H2O2), nitrato e 
nitrito e atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase. A expressão 
proteica de COX, Akt, NOS, nitrotirosina e NOX foram determinadas por Western Blot. O 
estresse não alterou os níveis plasmáticos de corticosterona ou Ang II. Observou-se 
aumento na expressão de alfa-actina e colágeno na camada média de carótida de ratos 
expostos ao estresse. O estresse aumentou o pD2 da Ang II, sem alterar o Emax, em 
anéis de carótidas com ou sem endotélio de ratos. Antagonista de receptores AT1 reduziu 
o pD2 de Ang II em anéis de carótidas com ou sem endotélio de ratos dos grupos controle 
ou estresse, sendo menos efetivo neste último. Metabólitos derivados de COX-1 e COX-
2 apresentaram ação modulatória negativa sobre a contração induzida por Ang II em 
músculo liso de carótida de ratos controle. Na exposição ao estresse, metabólitos de 
COX-1 e COX-2 modularam positivamente a contração de Ang II na camada endotelial de 
carótida de ratos. O estresse aumentou os níveis de PGI2 e não alterou os níveis de TXA2 
em carótidas de rato. Em anéis de carótida com endotélio intacto de ratos controle, PI3K-
Akt modulou negativamente a contração induzida por Ang II. PI3K-Akt apresentou 
modulação positiva sobre a contração de Ang II em músculo liso de carótida de ratos 
controle. O estresse resultou em perda da modulação negativa exercida por PI3K-Akt em 
anéis de carótida com endotélio intacto de ratos. A modulação positiva de PI3K-Akt foi 
mantida em músculo liso de carótida de ratos expostos ao estresse. A modulação negativa 
de derivados de NOS sobre a contração induzida por Ang II foi prejudicada depois do 
estresse, sugerindo disfunção endotelial. Os níveis teciduais de nitrato e nitrito não foram 
alterados após exposição ao estresse. NOX-1, NOX-4, O2

- e H2O2 modularam 
positivamente a contração induzida por Ang II em carótida de ratos expostos ao estresse. 
O estresse não alterou os níveis teciduais de O2

- e aumentou os níveis de H2O2 em 
carótida de ratos. O estresse não alterou a atividade de SOD e reduziu a atividade de 
catalase em carótida de ratos. As expressões proteicas de COX-1, Akt, iNOS, nitrotirosina 
e NOX-4 aumentaram em carótida de ratos expostos ao estresse. Assim, o estresse 
induziu aumento nos níveis de H2O2, e este aumento poderia ocorrer por ativação de 
PI3K-Akt. Por sua vez, H2O2 ativaria COX, resultando em aumento nos níveis de PGI2. 
Este prostanoide ativaria receptores para TXA2 (receptores TP), culminando em aumento 
da potência de Ang II em carótida de ratos. O prejuízo da modulação de derivados de 
NOS em carótida de ratos expostos ao estresse também contribuiria para o efeito 
modulatório positivo sobre a reatividade à Ang II. A formação de peroxinitrito exacerbaria 
a ativação de COX e de receptores TP.  
Palavras-chave: Estresse subcrônico por restrição, angiotensina II, cicloxigenase, 
peróxido de hidrogênio, PI3K-Akt, óxido nítrico.  



ABSTRACT 
 

CÔCO, H. Consequences of the subchronic restraint stress on the contraction 
induced by angiotensin II in the rat carotid. Thesis (PhD) – Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
The aim of this work was to investigate the mechanisms underlying the effects of 

subchronic restraint stress on the contractile response induced by angiotensin (Ang) II in 

the rat carotid. Male Wistar rats were exposed to subchronic restraint stress for 3 hours/day 

during 5 days. Morphological and morphometric analyzes, immunohistochemistry for 

alpha-actin and collagen, measurement of plasma corticosterone and Ang II were 

perfomed. Concentration-effect curves to Ang II were perfomed in endothelium-intact or 

endothelium-denuded carotid rings from control and stressed rats. Curves were performed 

in the absence or presence of ciclooxigenase (COX), nitric oxide sintase (NOS), NOX or 

PI3K-Akt inhibitors, AT1 receptor antagonist, O2
- scavenger or catalase mimetic. Vascular 

levels of prostacyclin (PGI2), thromboxane (TX) A2, hydrogen peroxide (H2O2), O2
-, 

nitrate/nitrite as well as superoxide dismutase (SOD) and catalase enzymes activity were 

also determined. Protein expression of COX, Akt, NOS, nitrotyrosine and NOX was 

determined by Western blot. The stress did not affect the plasma levels of corticosterone 

or Ang II. Alpha-actin and collagen expression increased in the media of carotids from 

stressed rats. The stress increased pD2 values for Ang II without altering Ang II Emax in 

endothelium-intact or endothelium-denuded rat carotids. AT1 receptor antagonist reduced 

pD2 values for Ang II in endothelium-intact and endothelium-denuded carotid rings from 

control and stressed rats, being less effective in the latter. Metabolites derived from 

muscular COX-1 or COX-2 negativelly modulated the contraction induced by Ang II in 

control rat carotids. Endothelial COX-1 or COX-2-derived metabolites positively modulated 

Ang II-induced contraction in carotids from rats exposed to stress. The stress increased 

PGI2 levels in the rat carotid but did not alter levels of TXA2. In endothelium-intact carotid 

rings from control rats, PI3K-Akt negatively modulated the contraction induced by Ang II. 

PI3-Akt positively modulated Ang II-induced contraction in carotid vascular smooth muscle 

from control rats. The stress abrogated the negative modulation induced by PI3K-Akt in 

endothelium-intact carotid rings. In carotid vascular smooth muscle from stressed rats, the 

positive modulation of PI3K-Akt was maintained. The negative modulation of NOS 

derivatives on Ang II-induced contraction was impaired after stress, suggesting endothelial 

dysfunction. Nitrate and nitrite vascular levels were not altered after stress. NOX-1, NOX-

4, O2
- and H2O2 positively modulate Ang II-induced contraction in carotids from stressed 

rats. The stress did not alter O2
- levels in the rat carotid and H2O2 levels were higher in 

carotids from stressed rats. Stress did not alter SOD activity in the rat carotid and catalase 

activity was lower in carotids from stressed rats. COX-1, Akt, iNOS, nitrotyrosine and NOX-

4 protein expression increased in carotids from stressed rats. Thus, stress induces higher 

levels of H2O2, possibly due to activation of PI3K-Akt. In turn, H2O2 may activate COX, 

leading to increased levels of PGI2. This prostanoid would activate TXA2 receptors (TP 

receptors), resulting in increased Ang II-induced potency in the rat carotid. The lack of 

modulation by NOS derivatives may also contribute to the positive modulatory effect on 

Ang II reactivity in carotids from stressed rats. The peroxynitrite production would 

exacerbate the activation of COX and TP receptors. 

Keywords: Subchronic restraint stress, angiotensin II, cyclooxygenase, hydrogen 

peroxide, PI3K-Akt and nitric oxide. 
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MAPK proteína quinase ativada por mitógenos 
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MgSO4 sulfato de magnésio 
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mmol/L milimolar 
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NaHCO3 carbonato de sódio 

Na2HPO4 fosfato de sódio 

nNOS óxido nítrico sintase neuronal 

NO óxido nítrico 

NO2 dióxido de nitrogênio 
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NOX-1 subunidade 1 da NADPH oxidase 
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O2 molécula de oxigênio 

O2
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P < 0,05 
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PGD2 prostaglandina D2 

PGE2 prostaglandina E2 
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TBS tampão salina tris 
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V volts 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares 

constituem um dos mais importantes problemas de saúde em países desenvolvidos e 

emergentes, responsáveis por 17,3 milhões (31%) de mortes no mundo ocidental em 

2008 (MENDIS et al., 2011). Em 2030, 23,6 milhões de pessoas morrerão devido a 

alguma forma de doença cardiovascular (WHO, 2009). No Brasil, este grupo de 

doença constitui uma das principais causas de morte no país, em ambos os sexos 

(LLOYD-JONES et al., 2009). Em 2011, foram registradas 335.213 mortes no país, 

tendo como causa as doenças cardiovasculares (DATASUS, 2012). 

A exposição crônica a diferentes situações de estresse está associada ao 

aumento do risco de doenças cardiovasculares (STEPTOE, KIVIMÄKI, 2012). Estudo 

epidemiológico demonstrou que o estresse psicológico está associado ao aumento do 

risco de infarto agudo do miocárdio, independente de sexo, idade e distribuição 

geográfica (YUSUF et al., 2004). Lespérance et al. (2002) avaliaram a relação entre a 

sobrevida pós-infarto do miocárdio e sintomas depressivos, uma consequência da 

exposição crônica ao estresse. Os pesquisadores observaram que quanto mais 

graves os sintomas depressivos, maior a frequência de morte ou redução da 

sobrevida, sugerindo a forte relação entre o nível dos sintomas depressivos e eventos 

cardíacos fatais (LESPÉRANCE et al., 2002).  

O estresse físico e/ou psicológico também contribui de forma relevante para 

o desenvolvimento de doença arterial coronariana (ROZANSKI et al., 1999, 2005; 

STRIKE, STEPTOE, 2004), isquemia do miocárdio (BLUMENTHAL et al., 1995) e 

aterosclerose (KAPLAN et al., 1983; WILLIAMS et al., 1993). Kaplan et al. (1983) 

mostraram que macacos expostos ao estresse crônico psicossocial apresentam maior 

área de lesão na camada íntima da artéria coronária em relação ao grupo controle, 

independentemente da presença de outros fatores, como alteração nos níveis 

lipídicos, pressão sanguínea ou glicose, sugerindo que o estresse pode causar 

aterosclerose mesmo na ausência de fatores de risco tradicionais.  

O comprometimento vascular através da obstrução da parede do vaso e o 

impedimento ao fluxo sanguíneo é uma das complicações decorrentes das doenças 

cardiovasculares como a arteriosclerose (ROSS, 1999). Arteriosclerose é um termo 

genérico que se refere ao processo de rigidez e espessamento da parede vascular 

(ROSS, 1999), podendo afetar a reatividade e a hemodinâmica de diversos vasos, fato 
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que poderia levar à alteração do fluxo sanguíneo e à obstrução do vaso (BRIZZOLARA 

et al., 1994). Este processo crônico adaptativo é conhecido como remodelamento 

vascular, caracterizado por modificações no crescimento, morte e migração celular, e 

na síntese e degradação de matriz extracelular, que contribuem para a patofisiologia de 

doenças vasculares e desordens circulatórias (RENNA et al., 2013). Fatores como 

estresse oxidativo potencializa o processo de crescimento celular redox-sensível e 

acelera a proliferação e hipertrofia, intensificando o remodelamento dos vasos e 

contribuindo para a injúria vascular (XU, TOUYZ, 2006). 

Estudo prévio realizado por nosso grupo de pesquisa mostrou que o estresse 

por restrição promove um processo de remodelamento vascular, com aumento da 

expressão de alfa-actina na camada média da carótida, sugerindo que a exposição ao 

estresse psicológico causa alterações vasculares que podem resultar num processo 

de arteriosclerose (BANIN, 2011). 

O estresse é um estado de desarmonia ou de ameaça à homeostasia, 

provocado por fatores psicológicos, ambientais ou fisiológicos, que leva a respostas 

adaptativas específicas ou generalizadas (McEWEN, 2000). Os sistemas respondem 

ao estímulo estressante na tentativa de desenvolver um processo de adaptação a 

estas alterações induzidas pelos estressores. Um desequilíbrio entre estressor e a 

resposta contra ele resulta numa má adaptação o que pode causar várias doenças, 

incluindo doenças cardiovasculares (INOUE et al., 2014). 

Os mecanismos pelos quais o estresse induz ou exacerba as doenças 

cardiovasculares envolvem respostas fisiológica e comportamental. Segundo a WHO 

(2009), o estresse leva ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares devido ao 

estilo de vida que o indivíduo sob estresse tem, incluindo sedentarismo, abuso de 

álcool e cigarro e não observância de comportamentos adequados para prevenção de 

tais doenças. Outros fatores estão relacionados com a resposta fisiológica ao estímulo 

estressor, como produção aumentada de hormônios, com consequente elevação da 

frequência cardíaca, da pressão arterial e do nível de lipídeos e glicose no sangue 

(WHO, 2009; INOUE et al., 2014). 

As respostas aos estressores são iniciadas pela estimulação do sistema 

sensorial, levando à ativação de vários mecanismos adaptativos, tais como eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) e o sistema nervoso simpático (BLACK, 2002). O 

estresse estimula o núcleo paraventricular do hipotálamo para sintetizar e secretar o 

hormônio liberador de corticotropina, que atua na pituitária para liberar o hormônio 
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adrenocorticotropina, resultando na secreção de glicocorticoides pelo córtex da 

adrenal (ULRICH‑LAI, HERMAN, 2009). O aumento sérico dos glicocorticoides pode 

desencadear alterações biológicas importantes para o organismo, incluindo o 

desenvolvimento de algumas disfunções psicológicas e doenças sistêmicas como 

doenças inflamatórias, metabólicas e autoimunes (McEWEN et al., 1997; 

ANDERSSON et al., 2000; BOSCH et al., 2003; WINDLE et al., 2001). Anormalidades 

na função do eixo HPA estão associadas com fatores de risco cardiovasculares 

(GIROD et al., 2004; HAMER et al., 2010). Adicionalmente, a ativação do sistema 

nervoso simpático induz aumento no tônus vascular, consumo de oxigênio no 

miocárdio, ativação de plaquetas e do sistema renina angiotensina, o que resulta em 

disfunção endotelial e vascular e, consequentemente, em desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares (INOUE et al., 2014). 

Modelos animais são de grande importância para avaliar os efeitos do 

estresse sobre os organismos. Existem vários modelos de estresse que podem ser 

induzidos por procedimentos físicos e psicológicos (BIERHAUS et al., 2003; JAGGI et 

al., 2011). Dentre os estressores psicológicos estão incluídos conflitos de ordem social 

(SAPOLSKY, 1982), nado forçado (BISPO, PEREIRA, 1992; CHIES et al., 2003), 

temperaturas aversivas (HASHIMOTO et al., 2001), restrição e imobilização, que em 

geral são acompanhados por medo e ansiedade (CONRAD et al., 1999; GAMEIRO et 

al., 2006).  

O modelo de estresse por restrição está relacionado a alterações em diversos 

parâmetros neuroendócrinos, incluindo a liberação catecolaminérgica pelo sistema 

nervoso simpático e a ativação do eixo HPA, resultando na secreção aumentada de 

glicocorticoides (BAUER et al., 2001; GAMARO et al., 1999). Algumas respostas 

biológicas decorrentes do estresse por restrição podem ser distintas de acordo com a 

frequência e/ou duração do estresse. A frequência de exposição ao estímulo 

estressor, definida como o número de sessões por dia ou por semana, e a duração da 

restrição, definida como o tempo de exposição durante cada sessão, têm sido foco de 

muitos trabalhos e não existe um consenso sobre o mínimo requerido para o 

desenvolvimento do estresse (BUYNITSKY, MOSTOFSKY, 2009). A literatura mostra 

diferentes frequência e duração, com variação de 1 a 40 dias de exposição ao estímulo 

estressor e duração de 15 minutos a mais de 6 horas (GAMEIRO et al., 2006; 

PECORARO et al., 2004; BUYNITSKY, MOSTOFSKY, 2009). 
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Recentes estudos sugerem que o estresse crônico desencadeia disfunção 

endotelial (TODA, NAKANISHI-TODA, 2011), evidenciada por redução no 

relaxamento vascular dependente de endotélio, em função de prejuízo na produção 

e/ou na biodisponibilidade de óxido nítrico (NO) (NEVES et al., 2012; ISINGRINI et al., 

2011).  

O NO derivado do endotélio desempenha papel central na manutenção da 

homeostase vascular, sendo um importante mediador da vasodilatação. A biossíntese 

do NO resulta da oxidação da L-arginina a L-citrulina, reação catalisada pela enzima 

óxido nítrico sintase (NOS), em presença do cofator tetraidrobiopterina (BH4). Existem 

três isoformas de NOS, uma induzida por estímulos imunológicos, NOS induzível 

(iNOS) e duas delas constitutivas, a NOS endotelial (eNOS) e a neuronal (nNOS), 

sendo que a ativação das isoformas constitutivas requer a presença de cálcio 

citosólico (MONCADA, 1991). A fosforilação de resíduos de serina (Ser) da proteína 

quinase B, denominada Akt, e consequente ativação da mesma também medeia a 

ativação de eNOS e a produção de NO. A inibição da via do fosfatidilinositol-3-quinase 

(PI3K)/Akt ou a mutação do resíduo de Ser1177 da eNOS atenua a fosforilação da 

Ser1177 e impede a ativação da eNOS (DIMMELER et al., 1999).    

Uma vez produzido, o NO difunde-se do endotélio para o músculo liso vascular 

e causa relaxamento vascular. Isto ocorre pois o NO liga-se ao grupo heme da enzima 

guanilil ciclase solúvel (GCs) e produz monofosfato cíclico de guanosina (GMPc) que, 

por sua vez, ativa a Proteína Quinase (PK) G, desencadeando uma cascata de 

sinalização celular que promove redução da concentração de cálcio citosólico e 

relaxamento vascular (RAPOPORT, MURAD, 1983). 

Considerando a importância do NO na regulação da homeostase vascular, 

uma redução em sua biodisponibilidade e/ou aumento nos fatores de contração 

derivados do endotélio resultam em disfunção endotelial (LERMAN, BURNETT, 1992). 

Neves et al. (2009) mostraram que curvas concentração-efeito para fenilefrina (PE), 

realizadas em aorta com endotélio intacto de ratos expostos ao estresse moderado 

crônico imprevisível, apresentam maior potência e a pré-incubação com inibidor de 

NOS não altera a resposta, sugerindo que o aumento na potência da PE induzida pelo 

estresse crônico pode estar relacionado à diminuição na produção e/ou 

biodisponibilidade de NO endotelial. Adicionalmente, Chen et al. (2013) mostraram 

que pacientes com sintomas depressivos e estresse apresentam redução na 

vasodilatação medida por fluxo arterial braquial, sugestivo de disfunção endotelial.  
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O mecanismo pelo qual o estresse induz disfunção endotelial pode envolver 

mediadores importantes, entre eles, catecolaminas e glicocorticoides. Durante a 

exposição ao estresse físico e psicológico ocorre aumento nos níveis de noradrenalina 

e de estresse oxidativo, e a área sob a curva de noradrenalina é positivamente 

associada ao pico de isoprostano, um marcador de estresse oxidativo, sugerindo que 

o aumento nos níveis de noradrenalina pode estar associado ao aumento do estresse 

oxidativo durante o estresse físico e psicológico, fato este que pode contribuir para a 

disfunção endotelial (HUANG et al., 2010). O tratamento com antagonista de 

receptores para glicocorticoides melhora o relaxamento endotélio dependente e a 

expressão de eNOS em aorta de camundongo, ambos prejudicados pela exposição 

ao estresse crônico, e, ainda, reduz o aumento de espécies reativas de oxigênio 

(ERO) induzido pelo estresse, sugerindo que os glicocorticoides gerados pela 

exposição ao estresse prejudicam a função endotelial (BALKAYA et al., 2011).  

A menor biodisponibilidade de NO pode ser decorrente do consumo de NO 

por ERO, redução na expressão de eNOS (WILCOX et al., 1997), falta de substrato 

ou de cofatores para eNOS (POU et al., 1992), sendo esta última condição 

determinante para o desacoplamento da enzima, resultando em produção de ERO ao 

invés de NO. 

O estresse oxidativo é definido como um desequilíbrio entre as defesas 

antioxidantes, como as enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase, e as ERO, 

como ânion superóxido (O2
-) e peróxido de hidrogênio (H2O2) (SCHIFFRIN, 2008). 

Vários sistemas enzimáticos podem produzir O2
-, como NOS desacoplada (SATOH et 

al., 2005), cicloxigenase (COX) (TANG et al., 2007) e complexo enzimático 

nicotinamida-adenina-dinucleotídeo-fosfato (NADPH oxidase), considerada a maior 

fonte desta ERO em células vasculares (GRIENDLING et al., 1994, 2000). 

A NADPH oxidase apresenta cinco subunidades: p47phox (o termo "phox" 

deriva de "phagocytic oxidase"), p67phox, p40phox, p22phox e a subunidade catalítica 

gp91phox (BABIOR et al., 2004). As subunidades p22phox e gp91phox localizam-se 

na membrana celular e formam um complexo associado a membrana, o citocromo 

b558, enquanto que as demais subunidades, p47phox, p67phox e p40phox, localizam-

se no citosol. A identificação de subunidades homólogas à gp91phox resultou na 

formação da família NOX (de "Nonphagocytic NADPH Oxidase"), constituída 

atualmente por sete membros NOX-1, NOX-2 (gp91phox), NOX-3, NOX-4, NOX-5, 

Duox1 e Duox2 (DUSTING et al., 2005). No sistema vascular, a NOX-4 está expressa 
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tanto em células endoteliais (AGO et al., 2004) como em células do músculo liso 

vascular (ELLMARK et al., 2005). Em células de músculo liso vascular, a expressão 

de NOX-1 também pode ser estimulada quando expostas a ambiente de estresse 

oxidativo (STANIC et al., 2010).  

O aumento na atividade simpática induzida pelo estresse psicológico contribui 

para a ativação do sistema renina angiotensina (GROESCHEL et al., 2011). A 

ativação simpática dos receptores beta-adrenérgicos nos rins induzida pelo estresse 

aumenta a formação de renina e a geração e liberação de angiotensina (Ang) II na 

circulação (SAAVEDRA, BENICKY, 2007). A renina, após ser liberada pelas células 

justaglomerulares do rim (GRANGER et al., 1972), atinge a circulação plasmática e 

converte o substrato angiotensinogênio em Ang I (PAGE, HELMER, 1940). Em 

seguida, a Ang I é convertida pela enzima conversora de angiotensina (ECA) em Ang 

II (NG, VANE, 1970).  

A atividade da renina plasmática e/ou os níveis circulantes de Ang II 

aumentam em indivíduos expostos a situações de medo e novidade (CLAMAGE et al., 

1977) e a temperaturas quentes (KOSUNEN et al., 1976). Em ratos, a ativação do 

sistema renina angiotensina também aumenta em resposta ao estresse crônico por 

restrição (AGUILERA et al., 1995; CHUNG et al., 2010). 

O sistema renina angiotensina, ativado em resposta ao estresse psicológico, 

também influencia a função endotelial. Em ratos expostos ao estresse crônico por 

restrição, foi observado prejuízo no relaxamento dependente de endotélio, 

acompanhado por redução nos níveis plasmáticos de metabólitos estáveis de NO 

(nitrato e nitrito) e na expressão gênica vascular de eNOS, bem como aumento de 

estresse oxidativo. Estes efeitos induzidos pela exposição ao estresse são revertidos 

pelo tratamento com antagonista de receptores para AT1, losartan, e inibidor da enzima 

ECA, ramipril, evidenciando a participação dos receptores AT1 e Ang II na disfunção 

endotelial induzida pelo estresse crônico por restrição (CHUNG et al., 2010). 

A Ang II é o peptídeo com maior bioatividade do sistema renina angiotensina 

e tem papel crucial no controle da homeostasia cardiovascular (HIGUCHI et al, 2007). 

Foi originalmente descrita como um potente vasoconstritor e hoje é reconhecida como 

hormônio multifuncional que influência diversos processos celulares importantes para 

a regulação da função vascular, incluindo crescimento celular, apoptose, migração, 

inflamação e fibrose (WOLF, WENZEL, 2004; TOUYZ, SCHIFFRIN, 2000). Os efeitos 

fisiológicos da Ang II têm sido atribuídos à ativação de dois tipos de receptores, com 
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sete domínios transmembrana e acoplados à proteína G, denominados como AT1 e 

AT2 (De GASPARO et al., 2000). 

Os receptores AT1 são altamente expressos em áreas cerebrais envolvidas 

na regulação das respostas ao estresse psicológico, incluindo hipotálamo, núcleo 

paraventricular, pituitária anterior e na medula e zona glomerulosa da adrenal. No 

núcleo paraventricular, os receptores AT1 são expressos em neurônios responsáveis 

pela formação do hormônio liberador de corticotropina e controlam a liberação deste 

hormônio durante o estresse (AGUILERA et al., 1995a). A localização destes 

receptores no gânglio simpático e nos terminais nervosos contribui para a regulação 

da liberação de noradrenalina (CASTREN et al., 1987; TSUTSUMI, SAAVEDRA, 

1991; STROMBERG et al., 1991; PAVEL et al., 2008). 

Muitos tipos de estresse, incluindo por restrição, imobilização e isolamento, 

promovem aumento da formação da Ang II cerebral e regulação positiva da 

transcrição e expressão dos receptores AT1 cerebrais, particularmente no núcleo 

paraventricular do hipotálamo (CASTREN, SAAVEDRA, 1988; ARMANDO et al., 

2001, 2007; LEONG et al., 2002; SAAVEDRA et al., 2006; PEDREANEZ et al., 2006; 

BREGONZIO et al., 2008; SANCHEZ-LEMUS et al., 2009). Saavedra et al. (2004) 

demonstraram que, particularmente nesta região, o receptor AT1 é o principal fator 

envolvido na regulação do eixo HPA em resposta ao estresse psicológico, com 

possível valor terapêutico em desordens relacionadas ao estresse. 

Os receptores AT1 também estão presentes, em altos níveis, em células de 

músculo liso vascular e, relativamente em baixos níveis, na adventícia e no endotélio 

(ZHUO et al., 1998; ALLEN et al., 2000). Através deste receptor, a Ang II ativa 

inúmeras vias de sinalização citoplasmática, induzindo hipertrofia, hiperplasia e 

migração, que podem contribuir para o remodelamento vascular (GRIENDLING et al., 

1997), além de promover vasoconstrição (FUKADA et al., 2004; ACCORSI-

MENDONÇA et al., 2004).  

Chies et al. (2003) demonstraram que ratos expostos ao estresse apresentam 

alterações na resposta de contração induzida por Ang II. Estes autores observaram 

que o estresse crônico por nado forçado reduz o Emax da Ang II em aorta torácica e 

artéria mesentérica, evidenciando as alterações vasculares decorrente da exposição 

ao estresse (CHIES et al., 2003).  

A Ang II também ativa o sistema NADPH oxidase, via ativação do receptor 

AT1, levando à formação ERO em células musculares e endoteliais (GRIENDLING, et 



Introdução  26 

 

al., 1994), o que favorece as manifestações clínicas de doenças cardiovasculares. A 

exposição de ratos ao estresse crônico por restrição aumenta os níveis de estresse 

oxidativo no fígado, rim e coração e esta resposta está associada à redução da 

atividade de enzimas antioxidantes hepáticas, sugerindo que o estresse crônico 

resulta em estresse oxidativo (DEVAKI et al., 2013).  

Além disso, ERO ativam várias cascatas de sinalização, entre elas, a das 

proteínas quinase ativadas por mitógenos (MAPKs) (VIEDT et al., 2000). Pelo menos 

três cascatas de MAPKs distintas foram identificadas incluindo MAPKp42/44, também 

chamadas de quinases reguladas por sinal extracelular (ERK1/2), MAPKp38 e 

quinase c-jun N-terminal ou quinase ativada por estresse (JNK/SAPK). A sinalização 

por MAPKs controla processos como diferenciação e proliferação celular, expressão 

de proteínas para adesão de leucócitos (TOUZ, SCHIFFRIN, 2000). 

Os caminhos de sinalização induzidos por Ang II via receptores AT1 em 

células de músculo liso vascular envolvem interações com proteínas G acopladas a 

enzimas efetoras, incluindo fosfolipase (PL) C, PLA2 e PLD2 (TOUYZ, SCHIFFRIN, 

2000). A ativação da atividade da PLA2 promove liberação de ácido araquidônico (AA) 

dos fosfolipídios de membrana (BONVENTRE, 1992; RAO et al., 1994). A partir dos 

AA, COX catalisam a formação de prostaglandina (PG) H2, subsequentemente, 

convertida em tromboxano (TX) A2, prostaciclina (PGI2), PGE2, PGD2 ou PGF2α por 

diferentes enzimas (SMITH et al., 1991). TXA2 e PGF2α estão envolvidas na contração 

induzida por Ang II, enquanto PGs relaxantes como PGE2 e PGI2 atenuam a 

vasoconstrição desencadeada por este agonista em leitos vasculares (OYEKAN et al., 

1997).  

Accorsi-Mendonça et al. (2006) observaram que a indometacina, inibidor não-

seletivo de COX, reduz a contração induzida por Ang II em carótida de rato, sugerindo 

a participação de prostanoides vasoconstritores na contração induzida por este 

peptídeo.  

A geração de prostanoides por Ang II, além de modular a contração vascular, 

participa também de processos inflamatórios, crescimento e remodelamento vascular 

(CHENG et al, 2005). Uma das vias de sinalização envolvida é a ativação de Akt, uma 

serina-treonina quinase. Fang et al. (2005) estudaram os possíveis mecanismos 

envolvidos no aumento do crescimento da camada neoíntima em carótida de ratos, 

induzido por Ang II, após injúria por balloon. Os autores demonstraram que este efeito 
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de crescimento é mediado pela ativação de PLA2 e PLD2 acarretando em ativação de 

Akt.   

Dados complementares foram descritos por Yang et al. (2004) que 

observaram que o celecoxib, inibidor de COX-2, reduz significativamente a 

proliferação da camada neoíntima, assim como suprime a fosforilação de Akt em 

células de músculo liso vascular, sugerindo que metabólitos derivados do AA, através 

da enzima COX-2, estariam envolvidos na ativação de Akt e no crescimento da 

camada neoíntima.   

O fosfatidilinositol-3-quinase (PI3-K), produto do fosfotidioinositol-3,4-

bifosfato, liga-se in vitro diretamente na região dominante da Akt, aumentando sua 

atividade (DOWNWARD, 1998). Wildroudt e Freeman (2006) demonstraram que a 

ativação de Akt mediada por Ang II, em células de músculo liso vascular, é dependente 

de PI3-K, uma vez que o inibidor seletivo de PI3-K, LY294002, bloqueou 

completamente o aumento na ativação e fosforilação de Akt.  

A ativação de Akt pode mediar várias respostas biológicas, incluindo 

sobrevivência celular, síntese proteica, hipertrofia celular, modulação do tônus 

vascular (USHIO-FUKAI et al., 1999; GINGRAS et al., 1998; KITAMURA et al., 1998; 

LUO et al., 2000). Em células mesangiais de rato, a Ang II ativa o caminho Akt via 

geração de AA e ERO, independente da ativação de PI3-K, estimulando a síntese e 

hipertrofia celular (GORIN et al., 2001).  

Hsieh et al. (2006) investigaram o efeito do mediador lipídeo bioativo, 

esfingosina-1-fosfato (S1P) na expressão de COX-2 em células de músculo liso 

vascular de ratos. Os autores observaram que a expressão de COX-2 induzida por 

este mediador bioativo possui importante papel em doenças inflamatórias, mediada 

através da ativação de Akt. Estes resultados sugerem que as células de músculo liso 

vascular, além de sua função contrátil, apresentam papel importante na produção de 

mediadores químicos, que podem acarretar em resposta inflamatória observada na 

aterosclerose (HSIEH et al., 2006). 

O estresse pode provocar alterações envolvendo COX. Yamaguchi et al. 

(2010) mostraram que o estresse por restrição aumenta a expressão das isoformas 

de COX em neurônios do núcleo paraventricular. Os autores observaram, ainda, que 

a ativação dos neurônios do núcleo paraventricular do hipotálamo e a elevação dos 

níveis plasmáticos de catecolamina, induzidas pelo estresse por restrição, são 

reduzidas por inibidores de COX-1 e COX-2, sugerindo o envolvimento de ambas as 



Introdução  28 

 

isoformas da COX na ativação simpática induzida pelo estresse agudo por restrição 

em ratos.  

Dhir et al. (2006) e Kumare et al. (2007) observaram que, após indução de 

estresse por imobilização em camundongos, há aumento da peroxidação lipídica 

devido a radicais livres e diminuição nos níveis de glutationa, a qual é restaurada pela 

administração de naproxen, inibidor não-seletivo de COX, ou rofecoxib, inibidor 

seletivo de COX-2, sugerindo ação antioxidante dos inibidores da COX.  

Considerando que a exposição ao estresse crônico por nado forçado altera a 

contração induzida por Ang II em aorta e leito mesentérico e que a ativação de 

receptores AT1 ativa vias de sinalização envolvendo aumento de ERO e indução de 

COX e Akt, com consequente remodelamento vascular, a hipótese do presente 

trabalho é que o estresse subcrônico por restrição promova alterações no sistema de 

transdução decorrente da ativação por Ang II, acarretando em alterações 

morfofuncionais em carótida de ratos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

 O presente trabalho tem por objetivo estudar o efeito da exposição subcrônica 

ao estresse por restrição sobre a resposta contrátil induzida por Ang II em carótida de 

ratos e avaliar a participação de COX, Akt, NOS e ERO nesta resposta. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Estudar as alterações morfológicas e morfométricas decorrentes do estresse 

por restrição em carótida de ratos; 

• Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição sobre a 

reatividade à Ang II e a participação de COX, Akt, NOS e ERO em carótida de ratos; 

• Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis 

de prostanoides; 

• Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis 

de metabólitos estáveis de NO;   

• Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis 

de ERO e sobre a atividade de enzimas antioxidantes;  

• Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição sobre a 

expressão proteica de COX, Akt, NOS, NOX.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 Foram utilizados ratos Wistar, adultos, com idade média de 60-70 dias (400-

450 g), provenientes do Biotério Central do Campus de Ribeirão Preto, da 

Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos em grupos de dois por gaiola, 

com livre acesso à água e alimento, em ambiente com temperatura controlada de 22-

26 ºC e em ciclo de luz de 12 horas (claro e escuro). Este estudo foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do Campus de Ribeirão Preto – USP 

(nº 12.1.343.53.0, em anexo). 

 

3.2 Preparação do modelo de estresse por restrição 

  Os ratos foram expostos ao estresse por restrição por um período mais longo 

de tempo, identificado como estresse crônico, e por um período mais curto, 

identificado como estresse subcrônico. Para a exposição ao estresse crônico por 

restrição, os ratos foram acondicionados em tubos de plástico (PVC) de 6,5 cm de 

diâmetro e comprimento ajustável em 20 a 23 cm, com orifícios laterais para 

possibilitar a respiração do animal, com sessões diárias de 3 horas, por 4 períodos de 

5 dias consecutivos, separados por 2 dias de descanso, ao final dos quais, 

completaram sempre, 21 dias de estresse (modificado de PECORARO et al., 2004; 

BANIN, 2011). Para a exposição ao estresse subcrônico por restrição, os ratos foram 

acondicionados nos mesmos tubos referidos acima, com sessões diárias de 3 horas, 

por 5 dias consecutivos (PECORARO et al., 2004). 

 Os ratos foram mortos imediatamente após a última sessão de estresse e 

procedeu-se a coleta das amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Esquema dos períodos de exposição ao estresse crônico (superior) e ao estresse subcrônico 
(inferior) por restrição e idade dos animais. 

Estresse 
(5 dias) 

* * * * 

* Dois dias de descanso 

Último dia de 
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(60-70 dias de idade) 

Estresse 
(5 dias) 

Estresse 
(5 dias) 

Estresse 
(5 dias) 

Estrese  

 (5 dias) 

Fim do estresse e morte 
(60-70 dias de idade) 

Início do estresse  
(55-65 dias de idade) 
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 Os protocolos de determinação da massa corpórea dos ratos e da massa seca 

das preparações, análise morfológica e morfométrica, imunohistoquímica e 

reatividade para Ang II, foram realizados nos grupos controle, estresse subcrônico e 

crônico por restrição. Os demais protocolos foram realizados apenas em ratos controle 

e expostos ao estresse subcrônico por restrição devido à ausência de alterações 

observadas na morfologia, morfometria, imunohistoquímica e reatividade para a Ang 

II em carótida de ratos expostos ao estresse crônico. Desta forma, estes protocolos 

tiveram como objetivo estudar as alterações decorrente da exposição subcrônica ao 

estresse em relação ao grupo controle. 

  

3.3 Determinação da massa corpórea dos ratos e do consumo de ração e água 

 Os ratos foram pesados antes da primeira sessão de exposição ao estresse 

subcrônico ou crônico por restrição e após a última sessão, no dia do experimento. 

 O consumo de ração e água foi mensurado diariamente para os grupos controle 

ou expostos ao estresse subcrônico por restrição. 

 

3.4 Determinação dos níveis plasmáticos de corticosterona  

 Objetivo: Estudar o efeito do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis 

plasmáticos de corticosterona em ratos. 

 Os ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição foram 

guilhotinados e o sangue foi coletado em tubo de 15 mL contendo heparina sódica 

(aproximadamente 3 gotas para cada 1 mL de sangue) e acondicionados em gelo. Em 

seguida, as amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 20 minutos a 4 ºC. O plasma 

foi coletado e armazenado a -20 ºC até o dia da extração.   

 A extração da corticosterona foi realizada a partir de 25 µL de plasma 

adicionados de 1 mL de álcool etílico absoluto gelado. As amostras foram agitadas 

em vórtex por 30 segundos e centrifugadas a 2500 rpm por 15 minutos a 4 ºC. O 

sobrenadante foi vertido em tubo de ensaio, liofilizado e armazenado a -20 ºC até o 

ensaio.  

 Para o ensaio de radioimunoensaio (RIE), o resíduo do processo de liofilização 

foi ressuspendido em 1,25 mL de tampão RIE (tampão fosfato 0,01 mol/L acrescido 

de gel 0,1%) e agitado em vórtex por 30 segundos. Em seguida, foram adicionados 

100 µL dos anticorpos anti-corticosterona (#C8784; Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, 

EUA) e 100 µL de hormônio marcado (corticosterona (1,2-3(H); England Nuclear) a 
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cada 500 µL de amostra ressuspendida; os tubos foram agitados e incubados a 4 ºC 

por 24 horas. Após a incubação, solução de carvão-dextran (0,5/0,05%) foi adicionada 

às amostras, as quais foram agitadas, incubadas por 15 minutos a 4 ºC e 

centrifugadas a 2000 rpm por 10 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi vertido em tubo 

de cintilação e a ele foram adicionados 4 mL de líquido de cintilação. As amostras 

foram agitadas e mantidas em repouso por 2 horas em ambiente escuro. A 

radioatividade foi determinada por contador beta. 

 

 3.5 Histologia e Imunohistoquímica 

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico ou crônico por 

restrição sobre as características morfológicas e morfométricas de carótida de ratos e 

sobre a expressão de filamentos de alfa-actina e colágeno. 

 Segmentos de carótida de ratos controle ou expostos ao estresse por restrição 

foram removidos, fixados em formalina tamponada a 10% por 48 horas, desidratados 

em álcool 70% e incluídos em blocos de parafina. Os cortes de 4 μm de espessura 

foram dispostos em lâmina para microscopia e corados segundo a técnica de 

coloração por hematoxilina e eosina (H&E) para avaliação morfológica e morfométrica. 

Procedeu-se também à coloração com Sirius Red para avaliação da deposição de 

colágeno, mensurados como porcentagem de marcação por Sirius Red (vermelha) em 

campos randômicos, em aumento microscópico de 40 vezes, utilizando o Image J 

software (Image J, 1.36; National Institutes of Health (NIH), Bethesda, Maryland, 

EUA). 

 As amostras de carótida também foram submetidas a análises 

imunohistoquímicas. Os cortes de 4 μm de espessura foram montados em lâminas 

revestidas com poli-L-lisina, desparafinizados, reidratados, imersos em 10 mmol/L de 

tampão de citrato, pH 6,0 e submetidos à recuperação do epítopo induzida por calor 

(HIER), utilizando vapor por 45 minutos. Em seguida, as lâminas foram lavadas com 

tampão fosfato (PBS) e imersas em solução de peróxido de hidrogênio 3% por 20 

minutos para o bloqueio da peroxidase endógena. As ligações proteicas inespecíficas 

foram bloqueadas por incubação com solução de soro normal (Vectastain Elite ABC 

Kit, Universal, Vector Laboratories Inc., Burlingame, CA, EUA) por 30 minutos.  As 

lâminas foram então incubadas com anticorpo primário monoclonal específico para 

alfa-actina do músculo liso (#1A4 alpha-SMA; Santa Cruz Biotechnology, Paso 

Robles, CA, EUA; diluição 1:100) por 2 horas em temperatura ambiente (25 ºC) em 
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câmara úmida. Após lavagens em PBS, os cortes foram incubados com anticorpo 

secundário biotinilado (Vectastain Elite ABC Kit, Universal, Vector Laboratories Inc.) 

por 30 minutos. Seguidamente, foram incubadas com o complexo avidina-biotina-

peroxidase (Vectastain Elite ABC Kit, Universal, Vector Laboratories Inc.) por 30 

minutos e reveladas (Vector NovaRED Kit, Vector Laboratories Inc.) por 5 minutos. A 

contra-coloração foi realizada com Hematoxilina de Harris. A marcação de alfa-actina 

foi mensurada como porcentagem de área marcada (marrom) em campos 

randômicos, em aumento microscópico de 40 vezes, utilizando Image J software 

(Image J, 1.36, NIH). 

 

3.6 Estrutura e mecânica arterial 

 Objetivos: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição 

sobre as características estruturais e mecânica arterial de artérias mesentéricas de 

resistências de ratos.  

 As propriedades estruturais e mecânicas das artérias mesentéricas de 

resistência foram determinadas em miógrafo pressurizado (Modelos 110P e 111P; 

Danish Myo Tech, Aarhus, Dinamarca) (BRIONES et al., 2006, 2009). Após exposição 

ao estresse subcrônico por restrição e morte dos ratos, a cavidade abdominal foi 

aberta para retirada da arcada mesentérica, a qual foi colocada em uma placa de petri 

contendo solução de Krebs-Henseleit (composição em mmol/L: NaCl 130,0; KCl 4,7; 

CaCl2.2H2O 1,6; KH2PO4 1,18; MgSO4.7H2O 1,17; NaHCO3 14,9; glucose 5,5; ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 0,026, 4°C). Utilizando lupa microscópica, artérias 

mesentéricas de resistência de segunda ordem foram limpas e cortadas em 

segmentos de 2-3 mm. Os segmentos foram canulados por suas extremidades entre 

duas micropipetas de vidro (diâmetro de aproximadamente 100 µm) e amarrados com 

fio de sutura de nylon. 

 O comprimento arterial foi ajustado até que suas paredes ficassem paralelas 

entre si, mas sem estiramento. Nesse momento, a pressão intraluminal foi aumentada 

a 140 mmHg para ajustes adicionais de comprimento e para verificar se estavam 

corretamente amarradas e sem perda de pressão ao ambiente externo. Em seguida, 

reduziu-se a pressão para 70 mmHg sob condições de fluxo zero e as artérias foram 

estabilizadas por 30 minutos. As artérias mesentéricas de resistência foram mantidas 

durante todo o experimento em contato com solução de Krebs-Henseleit livre de cálcio 
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e com adição de ácido etileno glicol tetracético (EGTA) 10 mmol/L, gaseificado com 

95% O2 e 5% CO2. 

 Após estabilização, a pressão intraluminal foi reduzida para 3 mmHg e obteve-

se uma curva pressão-diâmetro, aumentando progressivamente a pressão 

intraluminal de 3 a 140 mmHg (3, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 e 140 mmHg). A 

pressão em cada um destes pontos de pressurização da curva foi mantida por 3 

minutos para correta medição dos diâmetros interno (Di) e externo (De) das artérias 

pelo software específico do aparelho (MyoVIEW II; Danish Myo Tech).  

 Os valores de Di e De foram utilizados nos cálculos dos parâmetros estruturais 

e mecânicos das artérias mesentéricas de resistência em condições passivas (solução 

de Krebs-Henseleit livre de cálcio), utilizando as fórmulas (BRIONES et al., 2006, 

2009; SOUZA-SMITH et al., 2011) apresentadas a seguir: 

- Espessura da parede (EP) = (De - Di)/2 

- Razão parede / lúmen = (De – Di)/2Di 

- Secção transversa (AST) = (π/4) x (De2 – Di2) 

- Distensibilidade incremental = ΔDi/(Di x ΔP) x 100, onde ΔDi e ΔP representam o 

aumento de Di e pressão, respectivamente, em relação ao ponto anterior da curva.  

- Deformação circunferencial da parede (strain) ε = (Di – D0)/D0, onde D0 é o Di em 3 

mmHg. 

- Tensão circunferencial da parede (stress) σ = (P x Di)/(2EP), onde P é a pressão 

intraluminal convertida para dina (dyn)/cm2 (1 mmHg = 1,334 x 103 dyn/cm2). 

- Relação tensão-deformação (stress-strain) = indica o nível de rigidez arterial, sendo 

obtido por gráfico onde se plota os valores de σ no eixo das ordenadas e de ε no eixo 

das abcissas e analisa-se a inclinação (slope) da curva. 

 

3.7 Determinação dos níveis plasmáticos de Ang II 

 Objetivo: Estudar o efeito do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis 

plasmáticos de Ang II em ratos. 

 Os ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição foram 

guilhotinados e o sangue foi coletado em tubo de 15 mL contendo EDTA (10%, 10 

µL/mL de sangue) e inibidores de proteases (10 µL de pepstatina A 0,5 mmol/L, 10 µL 

de fluoreto de fenilmetilsulfonila 1 mmol/L, 10 µL de parahidroximercuriobenzoato 1 

mmol/L e 50 µL de fenantrolina 30 mmol/L, por mL de sangue coletado) e 

acondicionados em gelo. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 3000 rpm 
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por 20 minutos a 4 ºC. O plasma foi coletado e armazenado a -20 ºC até o dia da 

extração.   

 A extração da Ang II foi realizada por meio de cromatografia por 

hidrofobicidade, em colunas Sep-Pak C-18 (Waters Corporation, Milford, MA, EUA). 

Para isso, 1 mL de solução ácido trifluoroacético 0,1% foi adicionada a 1 mL de 

plasma. As amostras foram agitadas em vórtex por 30 segundos e centrifugadas a 

3000 rpm por 15 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi vertido nas colunas pré-ativadas 

com 4 mL de solução acetonitrila 60% em ácido trifluoroacético 0,1% e pré-lavadas 

com 20 mL de solução trifluoroacético 0,1%. Após descida do sobrenadante, as 

colunas foram lavadas com 20 mL de solução trifluoroacético 0,1% e, em seguida, 

eluidas vagarosamente com 3 mL de solução acetonitrila 60% em ácido 

trifluoroacético 0,1%. O líquido foi coletado, liofilizado e armazenado em -20 ºC até o 

ensaio.  

 As dosagens hormonais foram realizadas por radioimunoensaio de duplo-

anticorpo específico. Para isso, o resíduo do processo de liofilização foi ressuspendido 

em 400 µL de tampão II (NaCl 0,9%, albumina sérica bovina (BSA) 0,12%, ácido 

acético 0,03%, lisozima 0,1%, água), agitado em vórtex e sonicado. Deste volume, 

foram utilizados 200 µL, os quais foram transferidos para novos tubos. Em seguida, 

foram adicionados 100 µL do anticorpo primário anti-Ang II (#T4007; Bachem; 

1:310000) e 100 µL de hormônio marcado com iodo (I125; 2500 cpm); os tubos foram 

agitados e incubados a 4ºC por 24 horas. Após a incubação, 100 µL do anticorpo 

secundário (1:10) foram adicionados às amostras, as quais foram agitadas, incubadas 

em temperatura ambiente por aproximadamente 6 horas. Em seguida, adicionou-se 1 

mL de polietilenoglicol 6,25%; as amostras foram agitadas e centrifugadas a 3000 rpm 

por 25 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi aspirado e o precipitado foi submetido à 

determinação da radioatividade por contador gama. 

 

3.8 Estudos funcionais de reatividade arterial in vitro 

 

3.8.1 Preparação dos anéis arteriais 

 Os ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico ou crônico por restrição 

foram anestesiados com isoflurano (administração de inalação até completa 

anestesia) e mortos por exsanguinação. Carótidas foram isoladas através de uma 

incisão na linha média do pescoço e cortadas em anéis de aproximadamente 4 mm. 
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O endotélio vascular foi preservado em alguns anéis e removido mecanicamente por 

fricção suave em outros, de acordo com o protocolo experimental. Os anéis foram 

colocados em cubas de órgão isolado (5 mL), nutridos com solução de Krebs 

(composição em mmol/L: NaCl 118,4; KCl 4,7; KH2PO4 1,2; MgSO4.7H2O 1,2; 

NaHCO3 25; glucose 11,6; CaCl2.2H2O 1,9; pH 7,4), aerada com mistura carbogênica 

(95% O2 e 5% de CO2), mantidos à temperatura constante de 37 ºC, e acoplados a 

um transdutor para registro de tensão isométrica (Tri 201; Letica, Barcelona, 

Espanha).  

 Após um período de estabilização de 60 minutos, sob tensão basal de 1,0 

grama (g), a viabilidade da preparação foi verificada com fenilefrina (PE, 10-7 mol/L) 

até a reprodução da resposta contrátil. A integridade funcional do endotélio foi 

verificada pela adição de acetilcolina (ACh, 10-6 mol/L), após pré-contração com PE. 

Anéis que produziram relaxamento mínimo de 80% do valor da pré-contração inicial 

foram considerados com endotélio intacto. As alterações na força isométrica foram 

avaliadas usando o programa PROTO 5 (Letica). 

 Após o término dos protocolos experimentais, os anéis de carótida foram 

desidratados em estufa (37 °C) durante 24 horas e, posteriormente, pesados em 

balança analítica (Sartorius R-160P; Sartorius AG, Goettingen, Alemanha). As 

respostas foram expressas em g de contração / mg de tecido seco. 

 A resposta máxima e a potência do agonista foram expressas como Emax 

(efeito máximo induzido pelo agonista) e pD2 (logaritmo negativo da concentração do 

agonista que produz 50% da resposta máxima), respectivamente. As determinações 

dos valores de Emax e pD2 foram realizadas utilizando o método de regressão não-

linear dos mínimos quadrados através do programa GraphPad Prism (Graph Pad 

Prism 5.0; GraphPad Software Inc., San Diego, CA, EUA). 

 

3.8.2 Protocolos experimentais 

 

3.8.2.1 Resposta vascular induzida por Ang II 

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico ou crônico por 

restrição sobre a reatividade à Ang II em carótida de ratos. 

 Foram realizadas curvas cumulativas concentração-efeito para Ang II (10-11 a 

10-6 mol/L) em anéis de carótida de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico 

ou crônico, em presença ou ausência de endotélio.  
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3.8.2.2 Participação dos receptores AT1 na contração induzida por Ang II 

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição em 

relação à participação dos receptores AT1 na contração induzida por Ang II.  

 Foram realizadas curvas cumulativas concentração-efeito para o Ang II (10-11 a 

10-6 mol/L) em anéis de carótida de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico, 

em presença ou ausência de endotélio, pré-incubados por 30 minutos com losartan, 

antagonista específico de receptores AT1 (10-7 mol/L). 

 

3.8.2.3 Participação dos metabólitos derivados das isoformas específicas de 

COX na contração induzida por Ang II  

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição em 

relação à participação dos metabólitos derivados das isoformas específicas de COX 

na contração induzida por Ang II em carótida de ratos. 

 Foram realizadas curvas cumulativas concentração-efeito para o Ang II (10-11 a 

10-6 mol/L) em anéis de carótida de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico, 

em presença ou ausência de endotélio, pré-incubados por 30 minutos com SC-560, 

inibidor seletivo da isoforma COX-1 (9x10-9 mol/L) ou com SC-236, inibidor seletivo da 

isoforma COX-2 (10-8 mol/L).  

 

3.8.2.4 Participação de PI3K-Akt na contração induzida por Ang II  

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição em 

relação à participação de Akt dependente de PI3-K na contração induzida por Ang II 

em carótida de ratos. 

 Foram realizadas curvas cumulativas concentração-efeito para o Ang II (10-11 a 

10-6 mol/L) em anéis de carótida de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico, 

em presença ou ausência de endotélio, pré-incubados por 30 minutos com 

wortmannin, inibidor seletivo de PI3-K (10-6 mol/L).  

 

3.8.2.5 Participação das isoformas de NOS na contração induzida por Ang II  

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição em 

relação à participação de eNOS, nNOS e iNOS na contração induzida por Ang II em 

carótida de ratos.  

 Foram realizadas curvas cumulativas concentração-efeito para o Ang II (10-11 a 

10-6 mol/L) em anéis de carótida de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico, 
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em presença ou ausência de endotélio, pré-incubados por 30 minutos com L-NNA, 

inibidor seletivo da eNOS (10-4 mol/L), com L-NPA, inibidor seletivo da nNOS (5x10-8 

mol/L) ou com 1400W, inibidor seletivo da iNOS (10-8 mol/L). 

 

3.8.2.6 Participação das subunidades de NOX na contração induzida por Ang II  

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição em 

relação à participação de NOX-1 e NOX-4 na contração induzida por Ang II em 

carótida de ratos.  

 Foram realizadas curvas cumulativas concentração-efeito para Ang II (10-11 a 

10-6 mol/L) em anéis de carótida de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico, 

em presença ou ausência de endotélio, pré-incubados por 30 minutos com ML171, 

inibidor seletivo da NOX-1 (5x10-7 mol/L) ou com VAS2870, inibidor seletivo da NOX-

4 (5x10-6 mol/L). 

 

3.8.2.7 Participação de ERO na contração induzida por Ang II  

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição em 

relação à participação de ERO na contração induzida por Ang II em carótida de ratos.  

 Para verificar a participação de O2
- na contração induzida por Ang II, foram 

realizadas curvas cumulativas concentração-efeito para Ang II (10-11 a 10-6 mol/L) em 

anéis de carótida de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico, com ou sem 

endotélio, em presença de tiron, sequestrador seletivo de O2
- (10-4 mol/L, 30 minutos). 

 Para verificar a participação de H2O2 na contração induzida por Ang II, foram 

realizadas curvas cumulativas concentração-efeito para Ang II (10-11 a 10-6 mol/L) em 

anéis de carótida de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico, com ou sem 

endotélio, em presença de poli-etilenoglicol (PEG)-catalase (250 U/mL, 30 minutos).  

 

3.9 Quantificação dos níveis de 6-keto PGF1α e TXB2  

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição sobre 

a produção de 6-keto PGF1α (metabólito estável de PGI2) e TXB2 (metabólito estável 

de TXA2) em carótida de ratos, e a participação de PI3k-Akt nesta resposta, após 

estímulo com Ang II.  

 Carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição 

foram removidas, imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em 

-80° C até a realização do experimento. Outras amostras de carótida, provenientes de 
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ambos os grupos, foram removidas e cortadas em anéis de aproximadamente 4 mm, 

preservando-se o endotélio vascular. Os anéis foram colocados em cubas de órgão 

isolado, mantidos em solução de Krebs (composição descrita anteriormente) e sob 

tensão de 1,0 g até estabilização, da mesma forma como foi realizado para os 

protocolos de reatividade vascular. Anéis de carótida, incubados ou não com inibidor 

seletivo de PI3-K (wortmannin, 10-6 mol/L, 30 minutos), foram estimulados com Ang II 

(10-8 mol/L). Após estabilização da resposta contrátil, anéis de carótida foram 

rapidamente removidos, congelados em nitrogênio líquido e estocados a -80 °C até a 

coleta de todas as amostras.  

 As carótidas foram homogeneizadas e purificadas para quantificação dos 

prostanoides 6-keto PGF1α (metabólito estável da PGI2) e TXB2 (metabólito estável do 

TXA2), conforme instruções do fabricante do Kit de Elisa Imuno Ensaio (Cayman 

Chemical Company, Ann Arbor, MI, EUA; #515211 e #501020, respectivamente). O 

ensaio para quantificação de PGI2 ou TXA2 foi baseado na competição entre seus 

metabólitos estáveis e estes respectivos metabólitos conjugados a acetilcolinesterase 

pelos sítios de ligação. A intensidade da cor, após adição do substrato para 

acetilcolinesterase, é proporcional à quantidade de metabólito conjugado que é 

inversamente proporcional à quantidade de metabólito livre na amostra. A absorbância 

foi medida em 412 nm e os valores referentes à PGI2 e TXA2 foram dados em pg/mL. 

Os resultados foram normalizados pela concentração proteica de cada amostra e 

expressos como pg / mg de proteína. A dosagem de proteínas foi realizada pelo 

método colorimétrico Coomassie (Bradford) Protein Assay Kit (Pierce, Rockford, IL, 

EUA).  

 

3.10 Determinação dos níveis teciduais de metabólitos estáveis de NO 

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição sobre 

os níveis de nitrato e nitrito, metabólitos estáveis de NO, em carótida de ratos.  

 Carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição 

foram removidas, imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em 

-80° C até a realização do experimento.  

 Posteriormente, os tecidos foram homogeneizados em 200 µL de tampão PBS, 

pH 7,4 e centrifugados a 10.000 g por 20 minutos a 4 °C. Uma alíquota do 

sobrenadante foi separada para dosagem de proteína pelo método de Lowry (Bio-Rad 

Laboratories, Hercules, CA, EUA). O restante foi ultrafiltrado com filtro Millipore 
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(Amicon Ultra-0,5 mL 10KDa, Millipore) em temperatura ambiente a 14.000 g por 30 

minutos. O ensaio para determinação de nitrato/nitrito foi realizado em 80 µL do 

filtrado, de acordo com as instruções do fabricante do kit comercialmente disponível 

(Nitrate/Nitrite Colorimetric Assay Kit; Cayman Chemical Company, Ann Arbor, MI, 

EUA; #780001). A detecção de nitrato e nitrito foi feita pela conversão de nitrato em 

nitrito pela enzima nitrato redutase e subsequente reação de nitrito com o reagente de 

Griess. A absorbância foi medida em 550 nm em leitor de microplacas e os valores de 

nitrato/nitrito foram expressos em µmol/L. Os resultados foram normalizados pela 

concentração proteica de cada amostra e expressos como µmol / g de proteína.  

 

3.11 Detecção de O2
- tecidual pelo método de quimiluminescência de lucigenina 

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição sobre 

os níveis de O2
- em carótida de ratos, e o efeito do estímulo com Ang II sobre esta 

resposta.  

 Carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição 

foram removidas e congeladas em nitrogênio líquido ou foram estimuladas com Ang 

II (10-8 mol/L) em banho de órgãos isolados. Após estabilização da resposta contrátil, 

as carótidas foram rapidamente removidas, congeladas em nitrogênio líquido e 

estocadas a -80 ºC.  

 O ensaio de quimiluminescência da lucigenina foi utilizado como índice da 

geração de O2
- derivado da enzima NADPH oxidase. Este método consiste na adição 

do substrato NADPH para enzima NADPH oxidase, que produz então o O2
- que é 

capaz de oxidar a lucigenina, resultando na emissão de luz. 

 As amostras foram homogeneizadas em tampão fosfato (KH2PO4 50 mmol/L; 

EGTA 1 mmol/L; sacarose 150 mmol/L; pH 7,4). Após a homogeneização, 

adicionaram-se 50 μL da amostra e 175 μL de tampão fosfato, adicionado de 1,75 μL 

de lucigenina (10-3 mol/L), em poços de placa branca. Foram realizados 30 ciclos de 

leitura, utilizando o luminômetro Orion II Microplate Luminometer MPL4 (Berthold 

detection systems, Pforzheim, Germany) e o programa Symplicity 4.20. Após a leitura 

basal, foram adicionados 25 μL de NADPH (0,1 mmol/L) em cada poço e a leitura foi 

realizada novamente. Os valores foram obtidos a partir da subtração do valor da leitura 

basal pelo valor da leitura obtida após a adição de NADPH. As concentrações 

proteicas foram determinadas pelo método de Lowry (Bio-Rad Laboratories, Hercules, 

CA, EUA). Os resultados foram normalizados pela concentração proteica de cada 
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amostra e expressos como URL (unidades relativas de luz) / μg de proteína (YOGI et 

al., 2010; CÔCO et al., 2015). 

 

3.12 Quantificação dos níveis teciduais de H2O2   

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição sobre 

os níveis de H2O2 em carótida de ratos, o efeito do estímulo com Ang II e da remoção 

do endotélio sobre esta resposta e a participação de determinadas enzimas na 

produção desta ERO.  

 Carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição 

foram removidas, imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em 

-80 °C até a realização do experimento. Outras amostras de carótida, provenientes de 

ambos os grupos, foram isoladas, cortadas em anéis de aproximadamente 4 mm e 

tiveram seu endotélio intacto ou removido por fricção suave. Os anéis foram colocados 

em cubas de órgão isolado, mantidos em solução de Krebs e sob tensão de 1,0 g até 

estabilização. Os anéis de carótida foram estimulados ou não com Ang II (10-8 mol/L), 

rapidamente removidos após estabilização da resposta contrátil, congelados em 

nitrogênio líquido e estocados a -80°C. Em outra série de experimentos, anéis de 

carótida, incubados ou não com inibidor seletivo de iNOS (1400W, 10-8 mol/L), inibidor 

seletivo de COX-1 (SC-560, 9x10-9 mol/L) ou inibidor seletivo de NOX-4 (VAS2870, 

5x10-6 mol/L), por 30 minutos, foram estimulados com Ang II (10-8 mol/L). Após 

estabilização da resposta contrátil, anéis de carótida foram rapidamente removidos, 

congelados em nitrogênio líquido e estocados a -80 °C. 

 Posteriormente, as amostras foram homogeneizadas em 150 µL de solução de 

Krebs gelada e centrifugadas a 10.000 g por 5 minutos a 4 ºC. Uma alíquota do 

sobrenadante foi separada para dosagem de proteína pelo método colorimétrico 

Coomassie (Bradford) Protein Assay Kit (Pierce, Rockford, IL, EUA). A produção de 

H2O2 foi avaliada em alíquotas de 50 µL do sobrenadante, em placa preta de 96 poços, 

usando Kit para dosagem de H2O2 Amplex Ultra Red (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA; 

#A36006) e peroxidase horseradish (HRP; Thermo Scientific, Waltham, 

Massachusetts, EUA; #31490), de acordo com as instruções do fabricante. O reagente 

Amplex Ultra Red, em presença de HRP, reage com o H2O2 presente na amostra e 

produz a resorufina, produto altamente fluorescente. 

 A fluorescência emitida foi medida nos comprimentos de excitação 530 nm e 

emissão 590 nm no equipamento SpectraMAX Gemini EM (Molecular Devices, 
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Sunnyvale, CA, EUA). A curva padrão foi obtida com solução de H2O2 estável à 3%, 

em temperatura ambiente. Os valores de H2O2 foram apresentados em µmol/L e 

normalizados pela concentração proteica de cada amostra. Os resultados foram 

expressos em µmol / g de proteína (CÔCO et al., 2015). 

 

3.13 Determinação da atividade da enzima SOD 

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição sobre 

a atividade da SOD em carótida de ratos. 

 Carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição 

foram removidas, imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em 

-80 °C.  

 Posteriormente, as carótidas foram homogeneizadas em tampão fosfato 

(composição: NaCl 68,9 mmol/L; Na2HPO4 4,08 mmol/L; KH2PO4 0,73 mmol/L; KCl 

1,34 mmol/L; pH 7,4). A atividade da SOD foi medida em suspensão contendo 20 µL 

de amostra, usando Kit comercialmente disponível (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA; #19160), de acordo com as instruções do fabricante. O tetrazólio reage com o 

O2
- presente na amostra, levando à formação do formazam (coloração amarela). 

Quanto maior a atividade da SOD menor a intensidade da coloração promovida pelo 

formazam. A absorbância foi medida a 450 nm em leitor de microplacas e a atividade 

da SOD foi expressa como porcentagem da taxa de inibição / mg de proteína (a 

capacidade da SOD em inibir a reação do O2
- com o tetrazólio). As concentrações 

proteicas foram determinadas pelo método de Lowry (Bio-Rad Laboratories, Hercules, 

CA, EUA) (CÔCO et al., 2015). 

 

3.14 Determinação da atividade da enzima catalase 

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição sobre 

a atividade da catalase em carótida de ratos. 

 Carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição 

foram removidas, imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em 

-80 °C.  

 A atividade da catalase é diretamente proporcional à decomposição de H2O2. 

Sendo assim, a atividade desta enzima foi medida pela avaliação do consumo de 

H2O2. Carótidas foram homogeneizadas com tampão fosfato (composição: NaCl 68,9 

mmol/L; Na2HPO4 4,08 mmol/L; KH2PO4 0,73 mmol/L; KCl 1,34 mmol/L; pH 7,4). O 
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homogenato foi centrifugado a 9.000 rpm por 20 minutos a 4 ºC. A solução de reação 

foi preparada pela adição de 2,5 mL de tampão TRIS-EDTA (1 mol/L Trizma e 5 

mmol/L de EDTA), 47,3 mL de água ultrapura e 175,5 µL de H2O2 (30%) e mantida 

em banho a 36°C. O ensaio foi realizado pela adição de 20 µL do sobrenadante da 

amostra a 980 µL de solução de reação em cubetas de quartzo e, após 

homogeneização, a diminuição da absorbância foi avaliada a 240 nm durante 30 

segundos. A atividade da catalase foi expressa como uma unidade de catalase / mg 

de proteína. As concentrações proteicas foram determinadas pelo método de Lowry 

(Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EUA) (GONZAGA et al., 2014; CÔCO et al., 

2015). 

 

3.15 Western Immunoblotting 

 Objetivo: Estudar as consequências do estresse subcrônico por restrição sobre 

a expressão proteica de COX-1, COX-2, Akt, eNOS, nNOS, iNOS, nitrotirosina, NOX-

1, NOX-4, p38MAPK, ERK1/2 e SAPK/JNK em carótida de ratos. 

 Carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico foram isoladas 

e congeladas em nitrogênio líquido. As amostras foram homogeneizadas e lisadas em 

120 µL de tampão RIPA (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA; #R0278) acrescido de 

inibidor de protease (4%; Pierce Protease Inhibitor; Thermo Scientific, Waltham, 

Massachusetts, EUA; #88665) e inibidores de fosfatase ortovanadato de sódio (100 

mmol/L) e fluoreto de sódio (10 mmol/L). As soluções com os extratos teciduais foram 

centrifugadas a 10.000 rpm por 15 minutos a 4 ºC. Uma alíquota do sobrenadante foi 

separada para dosagem de proteínas pelo método colorimétrico Coomassie 

(Bradford) Protein Assay Kit (Pierce, Rockford, IL, EUA). Após a quantificação 

proteica, foi adicionado tampão Laemmli (6x) em cada amostra e estas foram 

aquecidas a 95 °C por 4 minutos. 

 Proteínas (50 µg) foram separadas por SDS-eletroforese em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE 10% ou 12%), utilizando-se o sistema Mini-Protean II 

Eletrophoresis Cell (Bio-Rad Laboratories, Hercules CA, EUA), sob voltagem 

constante de 110 V. As proteínas separadas foram transferidas para membranas de 

nitrocelulose (Amersham Pharmacia Biotech, Little Chalfont, UK), utilizando-se o 

sistema de transferência Trans-blot® Turbo TM Tranfer System (Bio-Rad 

Laboratories, Hercules CA, EUA), sob voltagem constante de 25 V, durante 30 

minutos. Após a transferência, as membranas foram lavadas e o bloqueio dos sítios 
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antigênicos inespecíficos foi realizado por incubação por 1 ou 2 horas à temperatura 

ambiente em solução tampão salina tris (TBS) contendo 5% de leite desnatado 

(Molico) e 0,1% de Tween 20 ou BSA 5% sob agitação continua. Após bloqueio, as 

membranas foram incubadas “overnight”, a 4 ºC, em solução TBS e 0,1% de Tween 

20 contendo Molico 5% para anticorpo IgG policlonal de coelho contra COX-1 (1:200; 

Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, USA; #sc1754) ou COX-2 (1:1000; Abcam, 

Cambridge, Reino Unido; #ab15191), em BSA 5% para anticorpo IgG policlonal de 

coelho contra Akt fosforilada (Ser473) (1:500; Cell Signaling, Danvers, Massachusetts, 

EUA; #9271S), eNOS fosforilada (Ser1177) (1:500, Abcam, #ab75639) ou iNOS 

(1:1000; Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA; #N7782), BSA 1% para anticorpo IgG 

policlonal de coelho contra nNOS fosforilada (Ser1417) (1:500, Abcam, #ab5583), 

nitrotirosina (1:500, Abcam, #ab42789), NOX4 (1:500, Santa Cruz Biotechnology, 

#sc30141), p38MAPK fosforilada (Thr180/Tyr182) (1:500, Cell Signaling, #4511L), 

ERK1/2 fosforilada (Thr202/Tyr204) (1:1000, Cell Signaling, #4377S) ou SAPK/JNK 

fosforilada (Thr183/Tyr185) (1:1000, Cell Signaling, #4668S) e BSA 1% para anticorpo 

IgG goat policlonal contra NOX-1 (1:500, Santa Cruz Biotechnology, #sc5821). No dia 

seguinte, as membranas foram lavadas com tampão TBS-T (Tween) e incubadas com 

anticorpo secundário conjugado com horseradish peroxidase anti-rabbit IgG (1:5000; 

Jackson Immunoresearch, West Grove, PA, EUA; #111-035-045), anti-goat IgG 

(1:1000, Jackson Immunoresearch, #305-035-003) ou anti-mouse (1:5000; KPL, 

Gaithersburg, Maryland, EUA; #04-18-06), por 1 ou 2 horas à temperatura ambiente.  

 Para mensuração de COX-1, COX-2, Akt fosforilada, eNOS fosforilada e iNOS, 

um sistema de quimiluminescência foi utilizado (ECL-Prime; Amersham Pharmacia, 

Biotech, Little Chalfont, UK) e visualizado usando um fotodocumentador 

(ChemicDocTM XRS+ System; Bio-Rad Laboratories, Life Technologies, Hercules CA, 

EUA). As imagens foram analisadas pela quantificação da densitometria ótica pelo 

programa (Image labTM 3.0 software; Biorad Laboratories, Hercules CA, EUA). As 

demais proteínas (nNOS fosforilada, nitrotirosina, NOX-1, NOX-4, p38MAPK 

fosforilada, ERK1/2 fosforilada e SAPK/JNK fosforilada) foram reveladas com solução 

cromogênica (4CN Plus Chromogenic; Perkin Elmer, Waltham, Massachusetts, EUA), 

escaneadas em fotodocumentador e a densitometria foi avaliada pelo programa Image 

J (NIH, Bethesda, Maryland, EUA).  

 As membranas foram imersas em tampão específico (tampão Stripper) para 

restauração durante 30 ou 150 minutos à temperatura ambiente, sob agitação 
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vigorosa. O procedimento de blot foi repetido para obtenção do controle positivo, 

utilizando anticorpo contra Beta-Actina (1:2000, Sigma-Aldrich, #A5316), Akt total 

(1:300, Cell Signaling, #9272), p38MAPK total (1:500, Cell Signaling, #9212L), ERK1/2 

total (1:1000, Cell Signaling, #4695S) ou SAPK/JNK total (1:1000, Cell Signaling, 

#9252L). Os resultados foram normalizados pela expressão de Beta-actina ou pela 

forma não fosforilada da proteína. 

  

3.16   Análises dos dados 

 O conjunto de dados de cada protocolo experimental foi expresso em média ± 

E.P.M. e a diferença entre os valores médios foi analisada por test t de Student não 

paramétrico ou por análise de variância de uma (One-Way ANOVA) ou duas vias 

(Two-Way ANOVA), seguida pelo pós-teste de Bonferroni, utilizando-se programa 

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

EUA). Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

 

3.17 Agonistas, antagonistas e inibidores utilizados 

 Ang II (Sigma-Aldrich, #A9525), losartan (Sigma-Aldrich, #61188), SC-560 

(Sigma-Aldrich, #S2064), SC-236 (Sigma-Aldrich, #PZ0106), L-NNA (Sigma-Aldrich, 

#N5501), L-NPA (Cayman, #80587), 1400W (Sigma-Aldrich, #W4262), tiron (Sigma-

Aldrich, #89460), PEG-catalase (Sigma-Aldrich, #C4963), ML171 (Calbiochen, #6631-

94-3), VAS2870 (Sigma-Aldrich, #sml0273), wortmannin (Sigma-Aldrich, #W1628). 

SC-560, SC-236, ML171, VAS2870 e wortmannin foram dissolvidos em DMSO (dimetil 

sulfóxido). Ang II foi dissolvida em ácido acético 5%. Demais componentes não 

especificados foram dissolvidos em água deionizada. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Consequência do estresse por restrição sobre a massa corpórea dos ratos, 

massa seca das preparações e sobre o consumo de ração e água 

Antes da primeira sessão de exposição ao estresse subcrônico ou crônico por 

restrição, a massa corpórea dos ratos (massa corpórea inicial) foi semelhante em 

relação aos respectivos grupos controle. Após a última sessão de exposição ao 

estresse subcrônico (massa corpórea final), a massa corpórea dos ratos não foi 

significativamente diferente em relação ao respectivo grupo controle. No entanto, na 

exposição ao estresse crônico, os animais deixaram de ganhar massa em relação ao 

grupo controle. A diferença de massa observada entre os valores de massa corpórea 

iniciais e finais foi estatisticamente significativa tanto no grupo controle quanto no 

grupo exposto ao estresse crônico. Esta diferença foi decorrente do crescimento 

fisiológico dos animais e não devido à exposição ao estresse (Tabela 1). 

A exposição ao estresse subcrônico (0,494 ± 0,009 mg) ou crônico (0,488 ± 

0,009 mg) por restrição não alterou a massa seca dos anéis de carótida utilizados nos 

experimentos de reatividade em relação ao grupo controle (0,493 ± 0,004 mg) 

(ANOVA de uma via, pós-teste de Bonferroni, n = 41). 

O consumo diário de ração e água foi semelhante entre ratos expostos ao 

estresse subcrônico por restrição e ratos controle (Tabela 2). 

 

Tabela 1 – Massa corpórea (g) dos ratos antes (inicial) e após (final) a exposição ao estresse 

subcrônico e crônico por restrição.  

 

  Controle 
Estresse 

Subcrônico Controle 
Estresse  
Crônico 

Massa corpórea 
inicial (g) 

  416,9 ± 8,3 415,3 ± 5,5 156,0 ± 1,7 159,2 ± 1,7 

Massa corpórea 
final (g) 

436,8 ± 7,7 428,0 ± 6,2  434,7 ± 8,0*       388,3 ± 6,0*,# 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=31). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação a 
(*) massa inicial do respectivo grupo ou em relação a (#) massa final do grupo controle. ANOVA de 
uma via, pós-teste de Bonferroni.  
 
 

Tabela 2 – Consumo diário de ração e água por ratos controle ou expostos ao estresse 

subcrônico por restrição.  

  Controle 
Estresse  

Subcrônico 

Consumo de ração (mg/dia/rato)   37,0 ± 1,5 34,6 ± 1,6 

Consumo de água (mL/dia/rato) 76,3 ± 4,0 82,3 ± 5,6 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=13). Sem diferença estatística. Teste t não paramétrico.  
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4.2 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis 

plasmáticos de corticosterona  

A exposição ao estresse subcrônico por restrição não alterou os níveis 

plasmáticos de corticosterona em relação ao grupo controle (Figura 2).  

 

 

Figura 2: Efeito do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis plasmáticos de 
corticosterona. Os valores representam os níveis plasmático de corticosterona, em µg/dL, de ratos 
controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição. Os dados representam a média ± E.P.M. 
(n=5-6). Sem diferença estatística. Teste t não paramétrico. 

 

 

 

4.3 Consequência do estresse subcrônico ou crônico por restrição sobre a 

morfologia e morfometria, deposição de colágeno e expressão de alfa-actina 

A análise morfológica de cortes de carótida de ratos controle ou expostos ao 

estresse subcrônico ou crônico por restrição foi realizada com coloração por 

hematoxilina e eosina (H&E). A análise morfológica e morfométrica evidenciou 

espessamento da camada média de carótida de ratos expostos ao estresse 

subcrônico em relação ao grupo controle. A exposição crônica ao estresse não alterou 

a espessura da camada média de carótida em relação ao grupo controle. Não foi 

observada alteração na espessura da camada adventícia entre os grupos (Figuras 3 

e 4A). 

A deposição de colágeno foi estudada pela coloração Sirius Red, a qual marca 

as fibras de colágeno em vermelho. A análise quantitativa evidenciou maior deposição 
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de colágeno em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico em relação ao 

grupo controle. A exposição crônica não alterou a deposição de colágeno em relação 

ao grupo controle ou em relação aos ratos expostos ao estresse subcrônico (Figuras 

3 e 4B). 

A imunohistoquímica para a proteína alfa-actina evidenciou maior expressão 

em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição em relação ao 

grupo controle. Os ratos expostos ao estresse crônico não apresentaram alteração na 

expressão de alfa-actina em relação ao controle ou ao grupo subcrônico (Figuras 3 e 

4C). 

 

Figura 3: Consequência do estresse subcrônico ou crônico por restrição sobre a morfologia, 
deposição de colágeno e expressão de alfa-actina em carótida de ratos. Coloração por H&E, Sirius 
Red e imunohistoquímica para α-SMA em carótidas de ratos controle (C), expostos ao estresse 
subcrônico (ES) ou crônico (EC) por restrição. Aumento de 40x. Med: camada média; Adv: camada 
adventícia. 
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Figura 4: Consequência do estresse subcrônico ou crônico por restrição sobre a morfometria, 
deposição de colágeno e sobre a expressão de alfa-actina em carótida de ratos. Os valores 
representam a espessura da camada média e adventícia em carótidas de ratos controle ou expostos 
ao estresse subcrônico ou crônico por restrição (n=6) (A). Os valores em porcentagem de área marcada 
representam a deposição de colágeno (B) e a expressão de alfa-actina (C) em carótidas de ratos 
controle ou expostos ao estresse subcrônico ou crônico por restrição (n=8-10). Os dados representam 
a média ± E.P.M. (*) significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao controle. (#) 
significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao estresse subcrônico. ANOVA de uma via, pós-
teste de Bonferroni (A) ou Kruskal-Wallis, pós-teste de Dunns (B e C). 
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4.4 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre a estrutura e 

mecânica arterial 

 Artérias mesentéricas de resistência de ratos expostos ao estresse subcrônico 

por restrição apresentaram redução no diâmetro interno e externo em relação ao 

grupo controle (Figura 5A,B). A espessura da parede e AST foram significativamente 

menores em artérias do grupo exposto ao estresse subcrônico em comparação ao 

controle (Figura 5C,D). A razão parede/lúmen foi similar entre as artérias mesentéricas 

de resistência dos grupos experimentais (Figura 5E).  

 As propriedades mecânicas também foram avaliadas em miógrafo 

pressurizado. Não foram observadas alterações na distensibilidade incremental 

(Figura 5F) em artérias mesentéricas de resistência de ratos expostos ao estresse 

subcrônico por restrição em comparação com o grupo controle. Também não foram 

observadas diferenças na relação tensão-deformação (stress-strain) (Figura 5G), o 

que confirma a manutenção da elasticidade em artérias mesentéricas de ratos 

expostos ao estresse subcrônico por restrição. 
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Figura 5: Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre a estrutura e mecânica de 
artérias mesentéricas de resistência de ratos. Os valores representam o diâmetro interno (A), 
diâmetro externo (B), espessura da parede (C), secção transversa (AST) (D), razão parede/lúmen (E), 
distensibilidade incremental (F) e relação tensão-deformação (stress-strain) (G) em artérias 
mesentéricas de resistência de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição. Os 
dados representam a média ± E.P.M. (n=4-5). (*) significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao 
controle. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni. 
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Conclusões parciais 1: 

 Estresse subcrônico por restrição não altera a massa corpórea dos ratos ou a 

ingestão de ração e água; 

 Estresse crônico por restrição reduz o ganho de massa corpórea dos ratos; 

 Os níveis plasmáticos de corticosterona não são alterados pela exposição ao 

estresse subcrônico por restrição; 

 Estresse subcrônico por restrição aumenta a espessura da camada média de 

carótida de ratos e a expressão de alfa-actina e colágeno, sugerindo um 

processo de remodelamento por hiperplasia e/ou hipertrofia; 

 Estresse crônico por restrição não altera a espessura da carótida ou a 

expressão de alfa-actina e colágeno, sugerindo que a cronicidade do estresse 

atenua o remodelamento vascular; 

 Em artérias mesentéricas de ratos expostos ao estresse subcrônico por 

restrição ocorre redução de AST, dos diâmetros interno e externo e da 

espessura da parede, sem alteração da razão parede/lúmen, distensibilidade 

ou relação tensão-deformação, sugerindo remodelamento vascular hipotrófico 

interno, com preservação da capacidade vascular em modificar seu diâmetro 

de acordo com a força aplicada. 

 O remodelamento induzido pelo estresse subcrônico é leito-dependente.  
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4.5 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre níveis de Ang II  

A exposição ao estresse subcrônico por restrição não alterou os níveis 

plasmáticos de Ang II em relação ao grupo controle (Figura 6).  

 

 

Figura 6: Efeito do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis plasmáticos de Ang II. Os 
valores representam os níveis plasmáticos de Ang II, em pg/mL, de ratos controle ou expostos ao 
estresse subcrônico por restrição. Os dados representam a média ± E.P.M. (n=6-7). Sem diferença 
estatística. Teste t não paramétrico. 

 

 

 

4.6 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre a reatividade à 

Ang II 

 A remoção do endotélio em carótidas de ratos controle ou expostos ao 

estresse subcrônico aumentou o Emax e o pD2 da Ang II em ambos os grupos. Em 

carótidas com ou sem endotélio, a exposição ao estresse subcrônico por restrição 

aumentou o valor de pD2 da Ang II, sem alteração no Emax, em relação ao respectivo 

grupo controle (Figura 7; Tabela 3). 
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Figura 7: Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre a contração induzida por 
Ang II. A figura mostra curvas concentração-efeito para Ang II em carótidas de ratos controle ou 
expostos ao estresse subcrônico por restrição. Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). E+: 
com endotélio; E-: sem endotélio. 

 
 
 
 
 
Tabela 3 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos 
ao estresse subcrônico por restrição. 

 
 Controle E+ Controle E- Estresse E+ Estresse E- 

Emax Ang II                  0,61 ± 0,05 1,10 ± 0,05* 0,69 ± 0,06 1,11 ± 0,08§ 

pD2 Ang II 7,82 ± 0,06  8,22 ± 0,07*   8,19 ± 0,08*    8,65 ± 0,15#,§  

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao 
(*) controle com endotélio, (#) controle sem endotélio e (§) estresse com endotélio. ANOVA de duas 
vias, pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 

 

 

 

4.7 Consequência do estresse crônico por restrição sobre a reatividade à Ang II 

 A remoção do endotélio em carótidas de ratos controle ou expostos ao 

estresse crônico aumentou o Emax e o valor de pD2 da Ang II em ambos os grupos. 

Em carótidas com e sem endotélio, a exposição ao estresse crônico por restrição não 

alterou o Emax ou o valor de pD2 da Ang II em relação ao respectivo grupo controle 

(Figura 8; Tabela 4). 
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Figura 8: Consequência do estresse crônico por restrição sobre a contração induzida por Ang 
II. A figura mostra curvas concentração-efeito para Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos 
ao estresse crônico por restrição. Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). E+: com endotélio; 
E-: sem endotélio. 

 

Tabela 4 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos 
ao estresse crônico por restrição. 

 
 Controle E+ Controle E- Estresse E+ Estresse E- 

Emax Ang II                  0,61 ± 0,05  1,10 ± 0,05* 0,59 ± 0,06  1,08 ± 0,07§ 

pD2 Ang II 7,82 ± 0,06   8,22 ± 0,07*  7,88 ± 0,03   8,32 ± 0,08§ 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao 
(*) controle com endotélio e (§) estresse com endotélio. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni. 
E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 

 

 

4.8 Participação de receptores AT1 sobre a reatividade à Ang II em carótida de 

ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição 

 A participação de receptores AT1 sobre a reatividade à Ang II foi estudada pela 

realização de curvas concentração-efeito para este agonista em presença de 

antagonista de receptores AT1, losartan. Em carótidas com ou sem endotélio, a 

presença de losartan reduziu o pD2 da Ang II em relação à ausência do antagonista 

nos grupos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição. No entanto, em 

presença de losartan, a exposição ao estresse não alterou o pD2 de Ang II em relação 

ao grupo controle em presença do antagonista, em carótidas com ou sem endotélio. 

Não houve alteração nos valores de Emax (Figuras 9 e 10; Tabela 5). 
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Figura 9: Participação de receptores AT1 na contração induzida por Ang II. A figura mostra curvas 
concentração-efeito para Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por 
restrição, com (A) e sem (B) endotélio, em ausência ou presença de antagonista seletivo de receptores 
AT1, losartan. Os dados representam a média ± E.P.M. (n=6-16). E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 
 
 
 

 

Figura 10: Participação de receptores AT1 no Emax da Ang II. A figura mostra os valores de Emax 
da Ang II em carótidas com (A) e sem (B) endotélio de ratos controle ou expostos ao estresse 
subcrônico por restrição, em ausência ou presença de antagonista seletivo de receptores AT1, losartan. 
Os dados representam a média ± E.P.M. (n=6-16). Sem diferença estatística. ANOVA de duas vias, 
pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 

 
 
 
Tabela 5 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos 

ao estresse subcrônico por restrição. 

 

Emax Ang II Controle E+ Estresse E+ Controle E- Estresse E- 

Sem inibidor 0,54 ± 0,05 0,64 ± 0,05 0,99 ± 0,06 0,92 ± 0,08 

Losartan 0,42 ± 0,08 0,57 ± 0,09 0,81 ± 0,02 0,78 ± 0,05 

pD2 Ang II Controle E+ Estresse E+ Controle E- Estresse E- 

Sem inibidor 7,90 ± 0,06   8,31 ± 0,08* 8,32 ± 0,06   8,75 ± 0,10* 

Losartan  6,72 ± 0,11*   6,84 ± 0,08§  7,41 ± 0,10*   7,54 ± 0,08§ 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=6-16). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação 
ao (*) respectivo controle sem inibidor e (§) respectivo estresse sem inibidor. ANOVA de duas vias, 
pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 
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Conclusões parciais 2: 

 Estresse subcrônico por restrição não altera os níveis plasmáticos de Ang II; 

 Estresse subcrônico por restrição aumenta a potência de Ang II em carótida de 

ratos, por mecanismos independentes do endotélio;  

 Estresse crônico por restrição não altera a reatividade vascular à Ang II em 

carótida de ratos; 

 Losartan, antagonista de receptores AT1, reduz a potência de Ang II em 

carótidas com ou sem endotélio de ratos controle ou expostos ao estresse 

subcrônico, sendo este antagonista menos efetivo na exposição ao estresse. 

 

 

 

 

4.9 Participação de metabólitos das isoformas específicas de COX sobre a 

reatividade à Ang II em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por 

restrição 

 A participação de metabólitos da isoforma COX-1 sobre a reatividade à Ang II 

foi estudada pela realização de curvas concentração-efeito para este agonista em 

presença de inibidor da enzima COX-1, SC-560. Em carótidas com endotélio de ratos 

controle, a presença de SC-560 aumentou o pD2 da Ang II, sem alteração no Emax, 

em relação à ausência do inibidor. Em carótidas com endotélio obtidas de ratos 

expostos ao estresse subcrônico, a pré-incubação com o inibidor reduziu o pD2 e o 

Emax da Ang II em relação à ausência do inibidor. A presença de SC-560 também 

reduziu o Emax de Ang II em carótidas com endotélio de ratos expostos ao estresse 

subcrônico em relação ao grupo controle em presença do inibidor.  Em carótidas sem 

endotélio de ratos controle, o inibidor SC-560 aumentou o pD2 da Ang II, sem alteração 

no Emax, em relação à ausência do inibidor. Em carótidas desprovidas de endotélio 

provenientes de ratos expostos ao estresse subcrônico, a presença de SC-560 não 

alterou o Emax ou o pD2 da Ang II, em relação à ausência do inibidor (Figuras 11 e 

12; Tabela 6). 

  A participação de metabólitos da isoforma COX-2 sobre a reatividade à Ang 

II foi estudada pela realização de curvas concentração-efeito para este agonista em 

presença de inibidor da enzima COX-2, SC-236. Em carótidas com endotélio de ratos 

controle, a presença de SC-236 aumentou o pD2 da Ang II, sem alterar o Emax, em 



Resultados  61 
 

relação à ausência do inibidor. Em carótidas com endotélio obtidas de ratos expostos 

ao estresse subcrônico, a pré-incubação com o inibidor reduziu o pD2 e o Emax da 

Ang II em relação à ausência do inibidor. A presença de SC-236 também reduziu o 

Emax de Ang II em carótidas com endotélio de ratos expostos ao estresse subcrônico 

em relação ao grupo controle em presença do inibidor. Em carótidas sem endotélio de 

ratos controle, o inibidor SC-236 aumentou o pD2 e o Emax da Ang II, em relação à 

ausência do inibidor. Em carótidas desprovidas de endotélio provenientes de ratos 

expostos ao estresse subcrônico, a presença de SC-236 não alterou o Emax ou o pD2 

da Ang II, em relação à ausência do inibidor (Figuras 11 e 12; Tabela 6). 

 

 

 

 

Figura 11: Participação das isoformas de COX na contração induzida por Ang II. A figura mostra 
curvas concentração-efeito para Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse 
subcrônico por restrição, com (A e C) ou sem (D e E) endotélio, em ausência ou presença de inibidor 
seletivo da isoforma COX-1 (A e B) ou COX-2 (C e D). Os dados representam a média ± E.P.M. (n=9-
11). E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 
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Figura 12: Participação das isoformas de COX no Emax da Ang II. A figura mostra os valores de 
Emax da Ang II em carótidas com (A) e sem (B) endotélio de ratos controle ou expostos ao estresse 
subcrônico por restrição, em ausência ou presença de inibidores seletivos das isoformas de COX. Os 
dados representam a média ± E.P.M. (n=9-11). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao 
(*) controle sem inibidor, (#) controle com o respectivo inibidor e (§) estresse sem inibidor. ANOVA de 
duas vias, pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 
 

 

 

 

Tabela 6 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos 

ao estresse subcrônico por restrição. 

 

Emax Ang II Controle E+ Estresse E+ Controle E- Estresse E- 

Sem inibidor 0,61 ± 0,05   0,69 ± 0,06 1,10 ± 0,05 1,11 ± 0,08 

SC560 (COX1) 0,69 ± 0,05      0,42 ± 0,04#,§ 1,20 ± 0,07 1,06 ± 0,07 

SC236 (COX2) 0,73 ± 0,03      0,43 ± 0,05#,§  1,40 ± 0,04* 1,17 ± 0,08 

pD2 Ang II Controle E+ Estresse E+ Controle E- Estresse E- 

Sem inibidor 7,82 ± 0,06    8,19 ± 0,08* 8,22 ± 0,07   8,65 ± 0,15* 

SC560 (COX1)   8,14 ± 0,03*    7,97 ± 0,04§  8,58 ± 0,08*  8,40 ± 0,05 

SC236 (COX2)   8,08 ± 0,03*    7,97 ± 0,02§  8,58 ± 0,08*  8,43 ± 0,05 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=9-11). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação 
ao (*) respectivo controle sem inibidor, (#) respectivo controle com o respectivo inibidor e (§) respectivo 
estresse sem inibidor. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem 
endotélio. 

 

 

 

4.10 Participação de PI3K-Akt sobre a reatividade à Ang II em carótida de ratos 

expostos ao estresse subcrônico por restrição  

 Participação de PI3K-Akt sobre a reatividade à Ang II foi estudada pela 

realização de curvas concentração-efeito para este agonista em presença de inibidor 

de PI3K, wortmannin. Em carótidas com endotélio de ratos controle, a presença de 
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wortmannin aumentou o pD2 da Ang II, sem alteração no Emax, em relação à ausência 

do inibidor. Em carótidas com endotélio obtidas de ratos expostos ao estresse 

subcrônico, a pré-incubação com o inibidor reduziu o Emax da Ang II, sem alteração 

no pD2 em relação à ausência do inibidor. Em carótidas sem endotélio de ratos 

controle, o inibidor wortmannin reduziu o Emax da Ang II, sem alteração no pD2, em 

relação à ausência do inibidor. Em carótidas desprovidas de endotélio provenientes 

de ratos expostos ao estresse subcrônico, a presença de wortmannin também reduziu 

o Emax da Ang II sem alterar o pD2, em relação à ausência do inibidor (Figuras 13 e 

14; Tabela 7). 

 

 

Figura 13: Participação de PI3K-Akt na contração induzida por Ang II. A figura mostra curvas 
concentração-efeito para Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por 
restrição, com (A) e sem (B) endotélio, em ausência ou presença de inibidor seletivo de PI3K, 
wortmannin. Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 

  
 
 
 

 

Figura 14: Participação de PI3K-Akt no Emax da Ang II. A figura mostra os valores de Emax da Ang 
II em carótidas com (A) e sem (B) endotélio de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por 
restrição, em ausência ou presença de inibidor seletivo de PI3K, wortmannin. Os dados representam a 
média ± E.P.M. (n=10). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) controle sem inibidor 
e (§) estresse sem inibidor. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem 
endotélio. 
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Tabela 7 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos 

ao estresse subcrônico por restrição. 

 

Emax Ang II Controle E+ Estresse E+ Controle E- Estresse E- 

Sem inibidor 0,61 ± 0,05 0,69 ± 0,06 1,10 ± 0,05 1,11 ± 0,08 

Wortmannin 0,50 ± 0,02  0,42 ± 0,02§   0,79 ± 0,06*   0,72 ± 0,09§ 

pD2 Ang II Controle E+ Estresse E+ Controle E- Estresse E- 

Sem inibidor 7,82 ± 0,06   8,19 ± 0,08* 8,22 ± 0,07  8,65 ± 0,15* 

Wortmannin   8,20 ± 0,04*  8,24 ± 0,03 8,53 ± 0,05 8,57 ± 0,06 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao 
(*) respectivo controle sem inibidor e (§) respectivo estresse sem inibidor. ANOVA de duas vias, pós-
teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 

 

 

 

4.11 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis de PGI2 

e TXA2  

 A exposição ao estresse subcrônico por restrição aumentou os níveis de PGI2 

em carótida de ratos em relação ao grupo controle (Figura 15A). A pré-incubação com 

inibidor de PI3K, wortmannin, não alterou os níveis de PGI2 em carótidas de ratos 

controle ou expostos ao estresse subcrônico estimuladas com Ang II. A exposição ao 

estresse subcrônico aumentou os níveis de PGI2 em carótidas de ratos estimuladas 

com Ang II, pré-incubadas ou não com wortmannin, em relação aos respectivos 

controles (Figura 15B).  

 Não foram observadas alterações nos níveis de TXA2 em carótida de ratos 

expostos ao estresse subcrônico por restrição em relação ao controle (Figura 15C). A 

pré-incubação com inibidor de PI3K não alterou os níveis de TXA2 em carótidas de 

ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico estimuladas com Ang II. A 

exposição ao estresse subcrônico não alterou os níveis de TXA2 em carótidas de ratos 

estimuladas com Ang II, pré-incubadas ou não com wortmannin, em relação aos 

respectivos controles (Figura 15D).  
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Figura 15: Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis de PGI2 e TXA2. 
A figura mostra os valores de PGI2 (A e B) e TXA2 (C e D) em carótidas de ratos controle ou expostos 
ao estresse subcrônico por restrição, coletadas imediatamente após a morte dos animais (A e C) ou 
após estímulo com Ang II, em ausência ou presença de inibidor de PI3K (wortmannin) (B e D). Os 
dados representam a média ± E.P.M. (n=4-6). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) 
controle ou controle estimulado com Ang II, em ausência de inibidor e (#) controle estimulado com Ang 
II em presença de wortmannin. Teste t não paramétrico (A e C) ou ANOVA de duas vias, pós-teste de 
Bonferroni (B e D).  

 

 

 

4.12 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre a expressão 

proteica de COX-1 e COX-2 

 Foram realizados estudos de expressão proteica de COX-1 e COX-2 em 

carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição, 

utilizando a técnica de Western Blot. 

 O estresse subcrônico por restrição aumentou a expressão proteica de COX-1 

em carótida de ratos em relação ao grupo controle (Figura 16A). Por outro lado, a 

expressão de COX-2 não foi alterada em carótida de ratos expostos ao estresse 

subcrônico comparado com o grupo controle (Figura 16B). 
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Figura 16: Consequência do estresse subcrônico por restrição na expressão das isoformas de 
COX. A figura mostra a expressão de COX-1 (A) e COX-2 (B) em carótidas de ratos controle ou 
expostos ao estresse subcrônico por restrição e as imagens representativas. Os dados representam a 
média ± E.P.M. (n=8). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) controle. Teste t não 
paramétrico.  

 

 

 

4.13 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre a expressão de 

proteína Akt fosforilada 

 Foram realizados estudos de expressão proteica de Akt fosforilada em 

carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição, 

utilizando a técnica de Western Blot.  

 A expressão de Akt fosforilada em carótida de ratos expostos ao estresse 

subcrônico aumentou em relação ao grupo controle (Figura 17). 
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Figura 17: Consequência do estresse subcrônico por restrição na expressão de Akt fosforilada. 
A figura mostra a expressão de Akt em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico 
por restrição e as imagens representativas. Os dados representam a média ± E.P.M. (n=4). 
Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) controle. Teste t não paramétrico.  

 

 

 

4.14 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre a expressão de 

proteínas p38MAPK, ERK1/2 e SAPK/JNK fosforiladas 

 Foram realizados estudos de expressão proteica de p38MAPK, ERK1/2 e 

SAPK/JNK fosforiladas em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse 

subcrônico por restrição, utilizando a técnica de Western Blot.  

 A expressão de p38MAPK, ERK1/2 ou SAPK/JNK fosforiladas em carótida de 

ratos expostos ao estresse subcrônico não foi diferente em relação ao grupo controle 

(Figura 18). 
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Figura 18: Consequência do estresse subcrônico por restrição na expressão de p38MAPK, 
ERK1/2 e SAPK/JNK fosforiladas. A figura mostra a expressão de p38MAPK (A), ERK1/2 (B) e 
SAPK/JNK fosforiladas (C) em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por 
restrição e as imagens representativas (D). Os dados representam a média ± E.P.M. (n=3-4). Sem 
diferença estatística. Teste t não paramétrico.  

 

 

 

Conclusões parciais 3: 

 Metabólitos derivados de COX-1 e COX-2, independentemente da presença de 

endotélio, modulam negativamente a contração induzida por Ang II em carótida 

de ratos controle; 

 Em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico, derivados de COX-1 e 

COX-2, dependentes de endotélio, apresentam ação modulatória positiva 

sobre a contração induzida por Ang II;  

 Em carótida de ratos controle, PI3K-Akt participa de vias que modulam 

negativamente a contração da Ang II, de modo dependente de endotélio, e vias 
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que modulam positivamente a contração de Ang II, independentemente de 

endotélio;  

 Em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição, PI3K-Akt 

têm ação modulatória positiva sobre a contração induzida por Ang II, de forma 

independente do endotélio; 

 Estresse subcrônico por restrição aumenta os níveis de PGI2 em carótida de 

ratos, sem alterar os níveis de TXA2; 

 Não há alteração nos níveis de PGI2 e TXA2, após incubação com inibidor de 

PI3K-Akt, wortmannin, em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse 

subcrônico, sugerindo que PI3K-Akt não ativa a produção destes prostanoides; 

 Estresse subcrônico por restrição aumenta a expressão proteica de COX-1, 

sem alteração na expressão de COX-2; 

 Estresse subcrônico por restrição aumenta a expressão proteica de Akt 

fosforilada em carótida de ratos, sem alterar a expressão de outras proteínas 

fosforiladas p38MAPK, ERK1/2 ou SAPK/JNK. 

 

 

 

4.15 Participação de metabólitos das isoformas de NOS sobre a reatividade à 

Ang II em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição  

 A participação de metabólitos da isoforma eNOS sobre a reatividade à Ang II 

foi estudada pela realização de curvas concentração-efeito para este agonista em 

presença de inibidor da enzima eNOS, L-NNA. Em carótidas com endotélio de ratos 

controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição, a presença de L-NNA 

aumentou o pD2 da Ang II, sem alteração no Emax, em relação ao respectivo grupo 

em ausência do inibidor. Em presença de L-NNA, a exposição ao estresse subcrônico 

não alterou o pD2 ou Emax de Ang II em carótidas com endotélio, em relação ao 

controle em presença do inibidor. Em carótidas sem endotélio de ratos controle, o 

inibidor L-NNA aumentou o pD2 da Ang II e reduziu o Emax, em relação à ausência 

do inibidor. Em carótidas desprovidas de endotélio provenientes de ratos expostos ao 

estresse subcrônico, a presença do inibidor reduziu o Emax, sem alteração no pD2 da 

Ang II, em relação à ausência do inibidor (Figuras 19 e 20; Tabela 8).  



Resultados  70 
 

 A participação de metabólitos da isoforma nNOS sobre a reatividade à Ang II 

foi estudada pela realização de curvas concentração-efeito para este agonista em 

presença de inibidor da enzima nNOS, L-NPA. Em carótidas com e sem endotélio de 

ratos controle, a presença de L-NPA aumentou o pD2 da Ang II, sem alteração no 

Emax, em relação ao respectivo grupo em ausência do inibidor. Em carótidas com e 

sem endotélio obtidas de ratos expostos ao estresse subcrônico, a pré-incubação com 

o inibidor não alterou o Emax ou o pD2 da Ang II em relação ao respectivo grupo em 

ausência do inibidor (Figuras 19 e 20; Tabela 8).  

 A participação de metabólitos da isoforma iNOS sobre a reatividade à Ang II foi 

estudada pela realização de curvas concentração-efeito para este agonista em 

presença de inibidor da enzima iNOS, 1400W. Em carótidas com e sem endotélio de 

ratos controle, a presença de 1400W aumentou o pD2 da Ang II, sem alteração no 

Emax, em relação ao respectivo grupo em ausência do inibidor. Em carótidas com 

endotélio obtidas de ratos expostos ao estresse subcrônico, a pré-incubação com o 

inibidor não alterou o pD2 ou o Emax da Ang II em relação à ausência do inibidor. Em 

carótidas desprovidas de endotélio provenientes de ratos expostos ao estresse 

subcrônico, a presença de 1400W reduziu o Emax da Ang II, sem alterar o pD2, em 

relação à ausência do inibidor e em relação ao grupo controle com inibidor (Figuras 

19 e 20; Tabela 8).  
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Figura 19: Participação das isoformas de NOS na contração induzida por Ang II. A figura mostra 
curvas concentração-efeito para Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse 
subcrônico por restrição, com (A, C e E) e sem (B, D e F) endotélio, em ausência ou presença de L-
NNA (A e B), L-NPA (C e D) ou 1400W (E e F). Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). E+: 
com endotélio; E-: sem endotélio. 
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Figura 20: Participação das isoformas de NOS no Emax da Ang II. A figura mostra os valores de 
Emax da Ang II em carótidas com (A) e sem (B) endotélio de ratos controle ou expostos ao estresse 
subcrônico por restrição, em ausência ou presença dos inibidores seletivos para cada isoforma de NOS. 
Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao 
(*) controle sem inibidor, (#) controle com o respectivo inibidor e (§) estresse sem inibidor. ANOVA de 
duas vias, pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos 

ao estresse subcrônico por restrição. 

 

Emax Ang II Controle E+ Estresse E+ Controle E- Estresse E- 

Sem inibidor 0,61 ± 0,05 0,69 ± 0,06 1,10 ± 0,05 1,11 ± 0,08 

L-NNA (eNOS) 0,76 ± 0,08 0,78 ± 0,05  0,80 ± 0,06*  0,72 ± 0,10§ 

L-NPA (nNOS) 0,60 ± 0,04 0,63 ± 0,07 1,16 ± 0,04 1,11 ± 0,09 

1400W (iNOS) 0,52 ± 0,06 0,60 ± 0,05 0,91 ± 0,09  0,55 ± 0,08#,§ 

pD2 Ang II Controle E+ Estresse E+ Controle E- Estresse E- 

Sem inibidor 7,82 ± 0,06   8,19 ± 0,08* 8,22 ± 0,07  8,65 ± 0,15* 

L-NNA (eNOS)  8,73 ± 0,10*   8,80 ± 0,10§  8,66 ± 0,04* 8,55 ± 0,08 

L-NPA (nNOS)  8,14 ± 0,04*  8,20 ± 0,03  8,87 ± 0,12* 8,82 ± 0,08 

1400W (iNOS)  8,15 ± 0,06*  8,35 ± 0,05  8,72 ± 0,09* 8,53 ± 0,05 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao 
(*) respectivo controle sem inibidor, (#) respectivo controle com o respectivo inibidor e (§) respectivo 
estresse sem inibidor. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem 
endotélio. 
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4.16 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis de 

metabólitos estáveis de NO 

A exposição ao estresse subcrônico por restrição não alterou os níveis de 

metabólitos estáveis de NO, nitrato e nitrito, em carótida de ratos em relação ao grupo 

controle (Figura 21).  

 

 

Figura 21: Efeito do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis de metabólitos estáveis 
de NO. A figura mostra os valores de metabólitos estáveis de NO, nitrato e nitrito, em carótidas de ratos 
controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição. Os dados representam a média ± E.P.M. 
(n=7-8). Sem diferença estatística. Teste t não paramétrico. 

 

 

 

4.17 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre a expressão 

proteica de eNOS fosforilada, nNOS fosforilada e iNOS 

 Foram realizados estudos de expressão proteica das isoformas eNOS 

fosforilada, nNOS fosforilada e iNOS em carótidas de ratos controle ou expostos ao 

estresse subcrônico por restrição, utilizando a técnica de Western Blot. 

 O estresse subcrônico por restrição não alterou a expressão de eNOS 

fosforilada (Ser1177) ou nNOS fosforilada (Ser1417) em carótida de ratos em 

comparação ao grupo controle. No entanto, a expressão de iNOS aumentou em 

carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico em relação ao grupo controle 

(Figura 22). 
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Figura 22: Consequência do estresse subcrônico por restrição na expressão das isoformas de 
NOS. A figura mostra a expressão de eNOS (A), nNOS (B), iNOS (C) em carótidas de ratos controle 
ou expostos ao estresse subcrônico por restrição e as imagens representativas (D). Os dados 
representam a média ± E.P.M. (n=6-7). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) 
controle. Teste t não paramétrico.  

 

 

 

4.18 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre a expressão 

proteica de nitrotirosina 

 Foram realizados estudos de expressão proteica de nitrotirosina em carótidas 

de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição para inferir sobre 

os níveis de peroxinitrito.  

 A expressão de nitrotirosina em carótida de ratos expostos ao estresse 

subcrônico aumentou em relação ao grupo controle (Figura 23). 
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Figura 23: Consequência do estresse subcrônico por restrição na expressão de nitrotirosina. A 
figura mostra a expressão de nitrotirosina em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse 
subcrônico por restrição e as imagens representativas. Os dados representam a média ± E.P.M. (n=6-
7). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) controle. Teste t não paramétrico.  

 

 

 

Conclusões parciais 4: 

  Em carótida de ratos controle, metabólitos derivados de eNOS, nNOS e iNOS, 

independentemente do endotélio, modulam negativamente a contração 

induzida por Ang II; 

 Em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição, a 

modulação negativa de derivados de eNOS e nNOS está prejudicada e 

derivados de eNOS e iNOS modulam positivamente a contração da Ang II, 

sugerindo desacoplamento destas isoformas de NOS;   
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 Estresse subcrônico por restrição não altera os níveis de metabólitos estáveis 

de NO, nitrato e nitrito, em carótida de ratos; 

 Estresse subcrônico por restrição aumenta a expressão proteica de iNOS, sem 

alterar as expressões das proteínas fosforiladas eNOS e nNOS; 

 Estresse subcrônico por restrição aumenta a expressão de nitrotirosina em 

carótida de ratos, sugerindo aumento de formação de peroxinitrito em 

decorrência da reação de O2
- e NO. 

 

 

 

4.19 Participação das subunidades NOX-1 e NOX-4 sobre a reatividade à Ang II 

em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição 

 A participação de NOX-1 sobre a reatividade à Ang II foi estudada pela 

realização de curvas concentração-efeito para este agonista em presença do inibidor 

desta enzima, ML171. Em carótidas com e sem endotélio de ratos controle, a presença 

de ML171 aumentou o pD2 da Ang II e reduziu o Emax, em relação ao respectivo 

grupo em ausência do inibidor. Em carótidas com e sem endotélio obtidas de ratos 

expostos ao estresse subcrônico, a pré-incubação com ML171 reduziu o Emax, sem 

alteração no pD2 da Ang II, em relação ao respectivo grupo em ausência do inibidor 

(Figuras 24 e 25; Tabela 9).  

 A participação da subunidade NOX-4 sobre a reatividade à Ang II foi estudada 

pela realização de curvas concentração-efeito para este agonista em presença de 

inibidor desta enzima, VAS2870. Em carótidas com endotélio de ratos controle, a 

presença de VAS2870 aumentou o pD2 da Ang II e reduziu o Emax, em relação à 

ausência do inibidor. Em carótidas sem endotélio de ratos controle, o inibidor 

VAS2879 aumentou o pD2 da Ang II, sem alteração no Emax, em relação à ausência 

do inibidor. Em carótidas com endotélio obtidas de ratos expostos ao estresse 

subcrônico, a pré-incubação com o inibidor aumentou o pD2 da Ang II, sem alteração 

no Emax, em relação à ausência do inibidor. Em carótidas desprovidas de endotélio 

provenientes de ratos expostos ao estresse subcrônico, a presença de VAS2870 

reduziu o Emax da Ang II sem alterar o pD2, em relação à ausência do inibidor. A 

exposição ao estresse reduziu o Emax da Ang II em carótidas com e sem endotélio, 

em presença de VAS2870, em relação ao respectivo grupo controle (Figuras 24 e 25; 

Tabela 9). 
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Figura 24: Participação das subunidades de NOX na contração induzida por Ang II. A figura 
mostra curvas concentração-efeito para Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse 
subcrônico por restrição, com (A e C) e sem (D e E) endotélio, em ausência ou presença de inibidor 
seletivo de NOX-1, ML171 (A e B) ou inibidor seletivo de NOX-4, VAS2870 (C e D). Os dados 
representam a média ± E.P.M. (n=8-10). E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 
 
 
 
 
 

 

Figura 25: Participação das subunidades de NOX no Emax da Ang II. A figura mostra os valores 
de Emax da Ang II em carótidas com (A) e sem (B) endotélio de ratos controle ou expostos ao estresse 
subcrônico por restrição, em ausência ou presença de diferentes inibidores. Os dados representam a 
média ± E.P.M. (n=8-10). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) controle sem inibidor, 
(#) controle com o respectivo inibidor e (§) estresse sem inibidor. ANOVA de duas vias, pós-teste de 
Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 
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Tabela 9 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos 

ao estresse subcrônico por restrição. 

 

Emax Ang II Controle E+ Estresse E+ Controle E- Estresse E- 

Sem inibidor  0,61 ± 0,05 0,69 ± 0,06 1,10 ± 0,05 1,11 ± 0,08 

ML171 (NOX-1)   0,42 ± 0,06*  0,49 ± 0,02§   0,81 ± 0,07*  0,77 ± 0,08§ 

VAS2870 (NOX-4)   0,39 ± 0,07*  0,66 ± 0,04#  0,95 ± 0,08   0,59 ± 0,06#,§ 

pD2 Ang II Controle E+ Estresse E+ Controle E- Estresse E- 

Sem inibidor 7,82 ± 0,06  8,19 ± 0,08* 8,22 ± 0,07  8,65 ± 0,15* 

ML171 (NOX-1)  8,24 ± 0,05* 8,24 ± 0,03  8,61 ± 0,03* 8,58 ± 0,07 

VAS2870 (NOX-4)  8,23 ± 0,05*  8,44 ± 0,02§  8,68 ± 0,05* 8,54 ± 0,05 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=8-10). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação 
ao (*) respectivo controle sem inibidor, (#) respectivo controle com o respectivo inibidor e (§) respectivo 
estresse sem inibidor. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem 
endotélio. 

 

 

 

 

4.20 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre a expressão 

proteica de NOX-1 e NOX-4 

 A expressão de NOX-1 não foi alterada em carótida de ratos expostos ao 

estresse subcrônico em relação ao grupo controle (Figura 26A). Por outro lado, a 

exposição ao estresse aumentou a expressão proteica de NOX-4 em carótida de ratos 

em comparação ao grupo controle (Figura 26B).  
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Figura 26: Consequência do estresse subcrônico por restrição na expressão das subunidades 
de NOX. A figura mostra a expressão de NOX-1 (A) e NOX-4 (B) em carótidas de ratos controle ou 
expostos ao estresse subcrônico por restrição e as imagens representativas. Os dados representam a 
média ± E.P.M. (n=5-7). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) controle. Teste t não 
paramétrico.  

 

 

 

4.21 Participação de ERO sobre a reatividade à Ang II em carótida de ratos 

expostos ao estresse subcrônico por restrição  

 A participação de O2
- sobre a reatividade à Ang II foi estudada pela realização 

de curvas concentração-efeito para este agonista em presença do sequestrador 

seletivo de O2
-, tiron. Em carótidas com endotélio de ratos controle, a presença de 

tiron aumentou o pD2 da Ang II, sem alteração no Emax, em relação ao respectivo 

grupo em ausência do inibidor. Em carótidas sem endotélio de ratos controle, a 

presença de tiron reduziu o Emax e aumentou o pD2 de Ang II em relação ao 

respectivo grupo em ausência do inibidor. Em carótidas com e sem endotélio obtidas 

de ratos expostos ao estresse subcrônico, a pré-incubação com o sequestrador não 

alterou o Emax ou o pD2 de Ang II em relação ao respectivo grupo em ausência do 

inibidor (Figuras 27 e 28; Tabela 10). 

 A participação de H2O2 sobre a reatividade à Ang II foi estudada pela 

realização de curvas concentração-efeito para este agonista em presença da enzima 
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que decompõe o H2O2, PEG-catalase. Em carótidas com e sem endotélio de ratos 

controle, a presença de PEG-catalase aumentou o pD2 da Ang II, sem alteração no 

Emax, em relação ao respectivo grupo em ausência do inibidor. Em carótidas com e 

sem endotélio obtidas de ratos expostos ao estresse subcrônico, a pré-incubação com 

a enzima não alterou o Emax ou o pD2 da Ang II em relação ao respectivo grupo em 

ausência do inibidor (Figuras 27 e 28; Tabela 10). 

 

 

 

 

Figura 27: Participação de ERO na contração induzida por Ang II. A figura mostra curvas 
concentração-efeito para Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por 
restrição, com (A e C) e sem (D e E) endotélio, em ausência ou presença de tiron (A e B) ou PEG-
catalase (C e D). Os dados representam a média ± E.P.M. (n=8-13). E+: com endotélio; E-: sem 
endotélio. 
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Figura 28: Participação de ERO no Emax da Ang II. A figura mostra os valores de Emax da Ang II 
em carótidas com (A) e sem (B) endotélio de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por 
restrição, em ausência ou presença de diferentes drogas. Os dados representam a média ± E.P.M. 
(n=8-13). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) controle sem inibidor e (#) controle 
com o respectivo inibidor. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem 
endotélio. 

 

 

 

 

Tabela 10 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de Ang II em carótidas de ratos controle ou expostos 

ao estresse subcrônico por restrição. 

 

Emax Ang II Controle E+ Estresse E+ Controle E- Estresse E- 

Sem inibidor 0,61 ± 0,05 0,69 ± 0,06 1,10 ± 0,05 1,11 ± 0,08 

Tiron 0,64 ± 0,07 0,58 ± 0,01  0,82 ± 0,05*  1,19 ± 0,08# 

PEG-catalase 0,54 ± 0,07 0,58 ± 0,06 1,19 ± 0,07 1,25 ± 0,06 

pD2 Ang II Controle E+ Estresse E+ Controle E- Estresse E- 

Sem inibidor 7,82 ± 0,06  8,19 ± 0,08* 8,22 ± 0,07   8,65 ± 0,15* 

Tiron   8,27 ± 0,03* 8,37 ± 0,02  8,62 ± 0,09* 8,68 ± 0,07 

PEG-catalase   8,21 ± 0,04* 8,83 ± 0,06  8,33 ± 0,05* 8,88 ± 0,08 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=8-13). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação 
ao (*) respectivo controle sem inibidor e (#) respectivo controle com o respectivo inibidor. ANOVA de 
duas vias, pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 

 

 

 

4.22 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis de O2
-   

 A detecção dos níveis de O2
- em carótidas com endotélio intacto, sem estímulo 

ou após estímulo com Ang II, provenientes de ratos controle ou expostos ao estresse 

subcrônico foi realizada pelo método de quimiluminescência de lucigenina.  
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 A exposição ao estresse subcrônico por restrição não alterou os níveis de O2
- 

em relação ao controle. O estímulo com Ang II também não alterou os níveis de O2
- 

em ambos os grupos (Figura 29). 

 

 

Figura 29: Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis teciduais de O2
-. 

A figura mostra os níveis de O2
- pelo método de quimiluminescência de lucigenina em carótidas de 

ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição, sem estímulo com Ang II e após 
estímulo. Os dados representam a média ± E.P.M. (n=8-11). Sem diferença estatística. ANOVA de duas 
vias, pós-teste de Bonferroni. 
 

 

 

4.23 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis de H2O2  

  A exposição ao estresse subcrônico por restrição aumentou os níveis de H2O2 

em carótida de ratos em relação ao grupo controle (Figura 30A). O estímulo com Ang 

II não alterou os níveis de H2O2 em carótidas, com ou sem endotélio, provenientes de 

ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico (Figura 30B). A remoção do 

endotélio reduziu os níveis de H2O2 em carótidas de ratos controle ou expostos ao 

estresse, estimuladas ou não com Ang II, em relação aos respectivos grupos com 

endotélio intacto (Figura 30B). 

 A pré-incubação com inibidor de iNOS, 1400W, não alterou os níveis de H2O2 

em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição em 

relação ao respectivo grupo em ausência do inibidor. Em carótidas de ratos controle 

pré-incubadas com inibidor de COX-1, SC-560, houve aumento nos níveis de H2O2 
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em relação ao controle sem inibidor. Por outro lado, a exposição ao estresse 

subcrônico por restrição não alterou os níveis de H2O2 em carótidas de ratos pré-

incubadas com SC-560 em relação ao respectivo grupo em ausência de inibidor, mas 

observou-se redução nestes níveis em relação ao grupo controle em presença de SC-

560. A pré-incubação com inibidor de NOX-4, VAS2870, também aumentou os níveis 

de H2O2 em carótidas de ratos controle em relação à ausência de inibidor. A exposição 

ao estresse subcrônico por restrição não alterou os níveis de H2O2 em carótidas de 

ratos pré-incubadas com VAS2870 em relação ao respectivo grupo em ausência de 

inibidor e reduziu estes níveis em relação ao grupo controle pré-incubado com inibidor 

(Figura 30C). 
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Figura 30: Efeito do estresse subcrônico por restrição sobre os níveis de H2O2. A figura mostra 
os valores de H2O2 em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição 
(A), após estímulo com Ang II e/ou remoção do endotélio (B) e em presença de inibidores de iNOS, 
COX-1 e NOX-4 (C). Os dados representam a média ± E.P.M. (n=4-8). Significativamente diferente (p 
< 0,05) em relação ao (*) controle ou controle sem inibidor, (#) controle com os respectivos inibidores, 
(a) controle basal com endotélio, (b) controle sob estímulo de Ang II com endotélio, (c) estresse basal 
com endotélio e (d) estresse sob estímulo de Ang II com endotélio. Teste t não paramétrico (A) ou 
ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni (B e C). 
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4.24 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre a atividade da 

SOD  

A exposição ao estresse subcrônico por restrição não alterou a atividade da 

enzima antioxidante SOD em carótida de ratos em relação ao controle (Figura 31).  

 

 

Figura 31: Efeito do estresse subcrônico por restrição sobre a atividade da SOD. A figura mostra 
os valores em porcentagem de inibição referentes à atividade da SOD em carótidas de ratos controle 
ou expostos ao estresse subcrônico por restrição. Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). 
Sem diferença estatística. Teste t não paramétrico. 

 

 

 

 

4.25 Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre a atividade da 

catalase 

A exposição ao estresse subcrônico por restrição reduziu a atividade da enzima 

antioxidante catalase em carótida de ratos em relação ao grupo controle (Figura 32).  
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Figura 32: Efeito do estresse subcrônico por restrição sobre a atividade da catalase. A figura 
mostra os valores em unidades de catalase referentes à atividade da catalase em carótidas de ratos 
controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição. Os dados representam a média ± E.P.M. 
(n=7-8). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) controle. Teste t não paramétrico. 

 

 

 

 

Conclusões parciais 5: 

Em carótida de ratos controle: 

  Metabólitos derivados de NOX-1, independentemente do endotélio, modulam 

positiva e negativamente a contração induzida por Ang II; 

 Metabólitos derivados de NOX-4 modulam negativamente a contração induzida 

por Ang II, por ação na camada muscular; 

 Tiron, sequestrador de O2
-, apresenta o mesmo efeito que o inibidor de NOX-

1, ML171, o que sugere que O2
- derivado de NOX-1 modula positivamente a 

contração induzida por Ang II; 

 H2O2 modula negativamente a contração induzida por Ang II, da mesma forma 

que metabólitos de NOX-4, sugerindo que H2O2 seja derivado desta 

subunidade.   
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Em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico: 

 Em músculo liso vascular, metabólitos derivados de NOX-1 e NOX-4 não 

modulam negativamente a contração induzida por Ang II e a modulação 

positiva da contração da Ang II passa a ser mais importante;  

 O efeito modulatório negativo de H2O2 está prejudicado.  

 

Níveis teciduais de ERO, atividade enzimática e expressão proteica: 

 Estresse subcrônico por restrição ou o estímulo com Ang II não alteram os 

níveis de O2
- em carótida de ratos; 

 Estresse subcrônico por restrição aumenta os níveis de H2O2 em carótida de 

ratos;  

 O endotélio é a principal fonte de produção de H2O2, uma vez que a remoção 

do endotélio reduz os níveis de H2O2 em carótida de ratos controle ou expostos 

ao estresse subcrônico por restrição;  

 Regulação da produção de H2O2 por COX-1 e NOX-4 é distinta em ratos 

controle e expostos ao estresse subcrônico, uma vez que a exposição ao 

estresse subcrônico abole a modulação negativa dos níveis de H2O2 

decorrentes da ativação de COX-1 e NOX-4; 

 Estresse subcrônico por restrição reduz a atividade da catalase, sem alterar a 

atividade da SOD em carótida de ratos; 

 Estresse subcrônico por restrição aumenta a expressão proteica de NOX-4, 

sem alterar a expressão de NOX-1, em carótida de ratos. 
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5 DISCUSSÃO  

 

 A exposição ao estresse subcrônico por restrição resultou em processo de 

remodelamento vascular, bem como alterações na reatividade à Ang II, envolvendo a 

participação de metabólitos derivados da enzima COX-1 e COX-2, do sistema PI3K-

Akt e redução da modulação negativa de H2O2 em carótidas de ratos. Por outro lado, 

a exposição crônica ao estresse por restrição não produziu alterações na reatividade 

à Ang II ou no remodelamento vascular, sugerindo um processo de adaptação ao 

estresse.  

 A massa corpórea e o consumo de ração e água foram avaliados nos ratos 

expostos ao estresse. A exposição ao estresse subcrônico por restrição não alterou a 

massa corpórea, o que pode ser decorrente da não alteração na ingestão de ração e 

água por estes animais. Este resultado demonstra que as alterações observadas no 

presente estudo não foram decorrentes de alterações metabólicas induzidas pelo 

estresse subcrônico. Nossos achados concordam com os de Marin et al. (2007). Estes 

pesquisadores mostraram que a exposição ao estresse por restrição durante 10 dias 

também não alterou a massa corpórea dos animais (MARIN et al., 2007). 

 No presente estudo, ratos expostos ao estresse crônico por restrição deixaram 

de ganhar massa corpórea, o que pode ser consequência de possíveis alterações no 

metabolismo da glicose. Zardooz et al. (2006) demonstraram que ratos expostos ao 

estresse crônico por restrição durante 30 dias apresentaram massa corpórea 

significativamente menor que o grupo controle e prejuízo no metabolismo da glicose. 

Os autores atribuíram tais efeitos a alterações na secreção de insulina e indução de 

resistência à insulina (ZARDOOZ et al., 2006).  

 Após 5 dias de exposição diária ao estresse por restrição, observamos que os 

níveis plasmáticos de corticosterona não foram alterados, sugerindo um processo de 

adaptação ao estresse. Quando o cérebro percebe o estímulo estressor, respostas 

comportamentais e fisiológicas são iniciadas, resultando em um processo de 

alostasia. A adaptação, ou alostasia, mantem a estabilidade homeostática normal por 

meio de interações cérebro-organismo essenciais, em que os parâmetros fisiológicos 

são modulados e combinados de forma adequada às demandas, redefinindo assim os 

parâmetros do sistema para um novo ponto de ajuste (McEWEN, 1998, 2000).  
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 Trabalhos prévios realizados por nosso grupo de pesquisa mostraram que a 

exposição aguda ao estresse por restrição aumentou significativamente os níveis 

plasmáticos de corticosterona (BANIN, 2011; MOREIRA et al., 2015). No entanto, a 

exposição crônica prolongada não alterou estes níveis (BANIN, 2011). Bauer et al. 

(2001) também mostraram que a exposição ao estresse agudo por restrição aumentou 

os níveis plasmáticos de corticosterona em ratos, sendo que esta resposta foi 

atenuada em animais expostos ao estresse crônico. Estes dados concordam com os 

resultados do presente trabalho. Marin et al. (2007) mostraram que o estresse por 

restrição durante 10 dias não alterou os níveis plasmáticos de corticosterona, porém 

estes níveis foram aumentados em resposta a exposição a ambiente de novidade. 

Desta forma, a exposição crônica ao estresse pode causar adaptação em relação aos 

níveis de corticosterona, porém sensibiliza os animais à exposição a estímulos novos.  

 O remodelamento vascular é um processo ativo de alteração estrutural que 

envolve modificações no crescimento, morte ou migração celular, bem como na 

produção ou degradação de matriz extracelular (GIBBONS, DZAU, 1994), podendo 

ser consequência do processo de fibrose vascular (TOUYZ, 2005). A fibrose vascular 

é caracterizada por acúmulo de proteínas da matriz extracelular, entre elas, colágeno 

e fibronectina, principalmente na camada média do vaso (TOUYZ, 2005). A 

quantidade relativa de colágeno e elastina é importante para as propriedades 

bioquímicas de veias e artérias, sendo que a falta de elastina ou o excesso de 

colágeno na parede vascular promove fibrose e aumento da espessura da camada 

(ARRIBAS et al., 2006). Diversos fatores de risco associados a doenças 

cardiovasculares podem ser responsáveis pelo início ou progressão da fibrose 

vascular (LAN et al., 2013).   

No presente estudo, as consequências do estresse por restrição sobre o 

remodelamento vascular foram evidenciadas por estudos de morfologia e expressão 

de colágeno e alfa-actina em carótidas de ratos. A análise morfológica de cortes de 

carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico ou crônico por 

restrição foi realizada com coloração por hematoxilina e eosina (H&E). Esta coloração 

evidencia, em roxo, estruturas celulares como núcleo, proteínas ácidas do citoplasma 

e proteoglicanas e, em rosa, filamentos proteicos do citoesqueleto, fibras colágenas e 

proteínas mitocondriais.  

Nossos resultados sugerem que a exposição subcrônica ao estresse por 

restrição promoveu remodelamento vascular com espessamento acentuado da 
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camada média da carótida, bem como aumento na expressão de alfa-actina e 

colágeno. Nossos dados concordam com aqueles previamente descritos em que a 

exposição ao estresse por restrição causou aumento da camada média de carótida 

de ratos e da expressão de alfa-actina, sugerindo um processo de remodelamento 

vascular com hiperplasia e/ou hipertrofia celular (BANIN, 2011).  

Recentemente, foi demonstrado aumento da rigidez arterial em indivíduos que 

sofreram traumas de infância ou relataram aborrecimentos diários, eventos negativos 

ou tensão no trabalho, sugerindo que a exposição a eventos estressantes pode ter um 

efeito negativo na saúde cardiovascular por aumentar a rigidez arterial (BOMHOF-

ROORDINK et al., 2015). Estes dados concordam com nossos resultados que 

mostraram aumento na deposição de colágeno em carótida de ratos expostos ao 

estresse subcrônico, o que pode contribuir para a rigidez arterial. Por outro lado, a 

exposição crônica ao estresse por restrição não alterou os parâmetros estudados, 

sugerindo a ocorrência de um processo de atenuação do remodelamento vascular em 

carótidas destes animais. Uma possibilidade seria que, com a cronicidade do estresse, 

poderia ocorrer aumento da atividade vascular de metaloproteinases de matriz 

extracelular (MMPs) e, consequentemente, degradação das fibras de colágeno, o que 

resultaria em normalização da deposição de colágeno. Foi descrito que a exposição 

ao estresse crônico aumentou a expressão proteica de MMP-5 e MMP-9 em células 

de carcinoma pulmonar inoculadas em camundongos (WU et al., 2015). Estes 

resultados sugerem que a exposição crônica ao estresse acarreta alterações 

envolvendo as MMPs, o que poderia explicar nossos resultados. 

 Os resultados observados nos estudos de morfologia, de conteúdo de colágeno 

e de alfa-actina indicam que alterações na funcionalidade de carótida de ratos 

expostos ao estresse subcrônico por restrição podem decorrer de alterações em sua 

estrutura. 

 Considerando as alterações morfológicas e morfométricas induzidas pela 

exposição ao estresse subcrônico em carótidas, avaliamos se esta exposição também 

poderia levar ao remodelamento vascular em artérias de resistência de ratos. Com 

este intuito, o diâmetro e a espessura da parede de artérias mesentéricas foram 

medidos na ausência de cálcio para que não ocorresse ativação da maquinaria 

contrátil do músculo liso vascular, e sob uma dada pressão transmural. Estes valores 

foram utilizados para o cálculo da área de secção transversa (AST) e da razão 

parede/lúmen. A AST indica a quantidade de material existente na parede vascular, 
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fornecendo uma ideia de tamanho e a razão parede/lúmen indica a habilidade do vaso 

em se ajustar a uma nova pressão interna (MULVANY, 1999). 

 Considerando estes parâmetros, o remodelamento vascular pode ser 

caracterizado como hipertrófico (aumento de AST), eutrófico (sem alteração de AST) 

ou hipotrófico (diminuição de AST). O diâmetro do lúmen vascular possibilita 

classificar o remodelamento em interno (diminuição do diâmetro) ou externo (aumento 

do diâmetro) (MULVANY, 1999). 

 Nossos resultados mostraram que a exposição ao estresse subcrônico por 

restrição reduziu AST e os diâmetros interno e externo de artérias mesentéricas de 

ratos, sugerindo a presença de remodelamento vascular hipotrófico interno. 

Observamos ainda que a razão parede/lúmen não foi alterada após exposição ao 

estresse subcrônico, o que sugere que a habilidade do vaso em se ajustar a uma nova 

pressão interna está preservada. 

 Além disso, a rigidez arterial também foi avaliada por parâmetros mecânicos, 

entre eles, a distensibilidade arterial, que representa a fração de aumento do lúmen 

para cada unidade de aumento de pressão. Outro parâmetro importante, relacionado 

à complacência vascular, é a relação tensão-deformação (curva stress-strain) que 

indica a força aplicada por unidade de AST e a correspondente modificação do 

diâmetro luminal (SOUZA-SMITH et al., 2011).  

 No presente estudo, a distensibilidade e a relação tensão-deformação não 

foram modificadas com a exposição ao estresse subcrônico, confirmando a 

manutenção da capacidade vascular em modificar seu diâmetro luminal de acordo 

com a força aplicada. Estes dados sugerem que a exposição ao estresse não 

aumentou a deposição de colágeno ou alterou o arranjo ou adesão das células em 

artérias mesentéricas. O aumento da deposição de colágeno em artérias de 

resistência representa o mecanismo fundamental para a redução da distensibilidade 

arterial e modificação dos demais parâmetros mecânicos, com consequente aumento 

da rigidez vascular (INTENGAN, SCHIFFRIN, 2000). 

 Considerando o remodelamento induzido pela exposição ao estresse 

subcrônico por restrição em carótida e em artéria mesentérica de ratos, podemos 

sugerir que o efeito da exposição ao estresse é leito-dependente, acarretando em 

aumento da camada média com proliferação de células musculares e deposição de 

colágeno em carótidas e, por outro lado, redução de material existente na parede 
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vascular e preservação da capacidade de distensibilidade vascular em artérias de 

resistência.   

 A ativação do sistema renina angiotensina vascular tem sido sugerida na 

fisiopatologia de diversas doenças cardiovasculares (GRIENDLING et al. 1993). É 

descrito que diversos tecidos, como rins, coração, cérebro e vasos sanguíneos, 

possuem produção local dos componentes do sistema renina angiotensina (BADER, 

2010), com importantes funções nestes órgãos e um impacto fisiopatológico 

significativo (PAUL et al. 2006; BADER, GANTEN, 2008). 

 A exposição ao estresse psicológico aumenta a ativação do sistema renina 

angiotensina (GROESCHEL et al., 2011). Estudos em indivíduos expostos a situações 

de medo e novidade ou a altas temperaturas mostraram aumento na atividade da 

renina plasmática e/ou nos níveis circulantes de Ang II (CLAMAGE et al., 1977; 

KOSUNEN et al., 1976). Em ratos, a exposição ao estresse por restrição durante 14 

dias aumentou os níveis plasmáticos de Ang II e a atividade da ECA (CHUNG et al., 

2010). Níveis aumentados de Ang II também foram observados em vasculatura após 

estresse crônico por exposição a baixas temperaturas (YANG et al., 1993).  

 Apesar de muitos trabalhos mostrarem aumento nos níveis de Ang II induzido 

pelo estresse psicológico, nós observamos que a exposição ao estresse subcrônico 

por restrição não alterou os níveis plasmáticos de Ang II em ratos. Esta resposta 

contraditória pode ser explicada pela diferença na frequência de exposição ao 

estímulo estressor ou na duração da restrição. Até o momento, não temos 

conhecimento de relatos sobre os efeitos nos níveis plasmáticos ou teciduais de Ang 

II após a exposição ao estresse por restrição durante 5 dias por 3 horas diárias.  

 O estudo da reatividade (contração ou relaxamento) vascular é baseado em 

processos de interação droga-receptor por análise dos parâmetros farmacológicos de 

Emax e pD2, obtidos por regressão não-linear das curvas concentração-efeito. Emax 

é definido como o efeito máximo que um agonista é capaz de produzir em um dado 

tecido sob condições experimentais particulares (KENAKIN, 1997). Este parâmetro 

farmacológico é utilizado como ferramenta para a análise dos efeitos do tratamento 

sobre a eficácia aparente de diferentes agonistas. Já o valor de pD2 é útil como 

parâmetro para avaliação das variações na potência dos agonistas em virtude do 

tratamento. É definido como -log EC50, sendo EC50 a concentração molar de um 

agonista que produz 50% do efeito máximo dado por esse mesmo agonista 

(KENAKIN, 1997).  
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 A ação de uma droga sobre um tecido depende da eficácia intrínseca do 

agonista, da sua afinidade pelos receptores e das características intrínsecas do tecido 

em estudo. Os efeitos desencadeados pelos agonistas farmacológicos podem ser 

influenciados por fatores como a geração de substâncias pelos tecidos estudados. 

Essas substâncias estabelecem interações sinérgicas ou antagônicas com os 

agonistas, podendo modificar o perfil de curvas concentração-efeito e, 

consequentemente, os parâmetros farmacológicos obtidos (KENAKIN, 1997).  

 O presente trabalho avaliou o efeito vasoconstritor do peptídeo Ang II em 

carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico ou crônico por 

restrição. Os resultados obtidos mostraram que o estresse subcrônico por restrição 

aumentou a potência da Ang II em anéis de carótida, independente do endotélio, e 

este efeito parece ser mediado via ativação de receptores AT1. Por outro lado, a 

exposição crônica não alterou a responsividade à Ang II, uma vez que não se 

observaram modificações nos parâmetros estudados, em relação ao grupo controle. 

 A resposta de contração induzida por Ang II em carótida de ratos é dependente 

da ativação de receptores AT1 (FUKADA et al., 2004). Os receptores AT1 pertencem 

à família dos receptores com sete domínios transmembrana, também conhecidos 

como receptores acoplados a proteína G (HUNYADY, CATT, 2006). No presente 

estudo, a pré-incubação com antagonista específico de receptores AT1, losartan, 

mostrou-se menos efetiva em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por 

restrição em relação ao grupo controle, intensificando a ideia de que o aumento de 

potência de Ang II ocorra por ativação destes receptores.  

 Receptores acoplados a proteína G produzem respostas por acoplamento a 

estas proteínas, induzindo a separação de subunidades, que subsequentemente 

ativam efetores. Esta capacidade celular de ligantes realizarem esta resposta é a 

representação de eficácia. A eficácia pode ser representada por modelos de 

receptores que envolvem proteínas interligadas por conversões de energia 

(KENAKIN, 2002). O modelo ternário para receptores acoplados à proteína G 

descreve receptores que, quando ativados por um agonista, movem-se lateralmente 

na membrana celular para acoplar fisicamente a uma proteína G trimérica. Desta 

forma, a sensibilidade do sistema e a potência de agonistas estão sujeitas à 

disponibilidade de uma proteína externa (proteína G) (KENAKIN, 2004).  

 Este conceito explicaria nossos resultados em relação ao aumento de potência 

de Ang II observada em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por 
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restrição. É possível que o ambiente celular após a exposição ao estresse tenha sido 

modificado e a disponibilidade de proteína G alterada, o que resultou em alterações 

na sensibilidade do sistema e na potência do agonista. A alteração de pD2 também 

pode ser decorrente de diversos fatores como densidade de receptores, afinidade do 

agonista pelo receptor, acesso da droga ao receptor ou alteração dos mecanismos de 

transdução de sinal intracelular (KENAKIN, 1997). 

 Desta forma, as alterações observadas na exposição ao estresse subcrônico 

por restrição sobre à reatividade de Ang II poderiam estar relacionadas à cascata de 

transdução intracelular decorrente da ativação de receptores AT1 por Ang II. A primeira 

via de sinalização estudada foi aquela relacionada à ativação de COX.  

 Nós estudamos se COX-1 e COX-2 estariam modulando a contração induzida 

por Ang II em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição. A 

reatividade vascular à Ang II, em presença dos inibidores de COX, sugere que 

metabólitos derivados de COX-1 e COX-2 modulam negativamente a contração 

induzida por Ang II em carótidas de ratos controle, já que a incubação com SC-560 e 

SC-236 aumentou o pD2 e/ou o Emax da Ang II. Estas respostas foram observadas 

com endotélio intacto ou após sua remoção, sugerindo que estes metabólitos de COX 

estariam presente na camada muscular do vaso. Estes achados concordam com 

resultados prévios de Accorsi-Mendonça et al. (2006) que mostraram que 

prostanoides vasculares estão envolvidos na resposta contrátil induzida por Ang II em 

carótida de ratos. Por outro lado, a exposição ao estresse subcrônico por restrição 

alterou a participação destes metabólitos na reatividade de Ang II. Após o estresse, 

metabólitos derivados de COX-1 e COX-2 modularam de forma positiva a contração 

induzida por Ang II em carótida de ratos. Esta modulação é dependente de endotélio 

e foi observada por redução de pD2 e Emax de Ang II, em presença de SC-560 e SC-

236.  

 Recentes estudos funcionais descreveram a participação de prostanoides 

vasocontráteis derivados de COX na hiperreatividade de agonistas, após exposição 

ao estresse. Carda et al. (2015) mostraram que a indometacina, inibidor não seletivo 

de COX, impediu a hiperreatividade, dependente de endotélio, à PE em aorta de ratos 

expostos ao estresse agudo por restrição. A exposição crônica ao estresse por 

restrição aumentou a resposta contrátil induzida por noradrenalina em aorta, com 

endotélio intacto, de ratos por ação de prostanoides contráteis derivados de COX 

(BAPTISTA et al., 2014). 
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 Em condições fisiológicas, a produção de PGI2 induzida por COX é 

predominante no endotélio vascular (FETALVERO et al., 2007), porém a produção 

endotelial de prostanoides com ação vasoconstritora foi identificada em diversos 

tecidos vasculares, como artéria femoral e cerebral de cães (PUYBASSET et al., 1997; 

TODA et al., 1990) e aorta de porcos (GRYGLEWSKI et al., 1986). Estas observações 

prévias estão de acordo com nossos resultados, que mostraram a participação de 

metabólitos derivados de COX, dependentemente do endotélio, com ação modulatória 

positiva sobre a contração induzida por Ang II em carótida de ratos expostos ao 

estresse subcrônico.   

 A PGI2 apresenta efeito relaxante em células de músculo liso vascular por 

ativação de receptores IP (WISE, JONES, 1996). No entanto, em condições 

patológicas, como na hipertensão, a habilidade da PGI2 em induzir relaxamento em 

aorta de rato foi perdida (LEVY, 1980; RAPOPORT, WILLIAMS, 1996; GLUAIS et al., 

2005) devido a disfunção dos receptores IP (RAPOPORT, WILLIAMS, 1996). 

Adicionalmente, altas concentrações de PGI2 causaram contração de músculo 

vascular por ativação de receptores para TXA2 (receptores TP) (LEVY, 1980; 

WILLIAMS et al., 1994).  

 Nossos resultados mostraram aumento nos níveis de PGI2, mas não de TXA2, 

em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição. Considerando os 

achados descritos acima, sugere-se que a PGI2 poderia ativar receptores TP e, 

consequentemente, modular a contração induzida por Ang II em nosso modelo. É 

possível que a exposição ao estresse subcrônico acarrete disfunção de receptores IP 

ou PGI2 ative receptores TP devido a suas concentrações mais altas. Ambas as 

possibilidades poderiam resultar na modulação positiva sobre a contração vascular 

induzida por Ang II, observada na exposição ao estresse subcrônico por restrição.  

 A possível ativação de receptores TP, em prejuízo da ativação de receptores 

IP, em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico, explicaria o remodelamento 

vascular observado neste grupo. A deleção de receptores IP predispôs camundongos 

a respostas exacerbadas a estímulos trombóticos, aterosclerose acelerada e 

hiperplasia aumentada da camada íntima depois de injúria vascular (MURATA et al., 

1997; CHENG et al., 2002). Em artérias de resistência de camundongos, o aumento 

da espessura da camada vascular e deposição de colágeno induzidos por Ang II foram 

prevenidos por inibidores de COX-1, sugerindo que os danos vasculares causados 

por Ang II são mediados por prostanoides derivados de COX-1 (VIRDIS et al., 2012).  
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 A internalização e a localização nuclear de receptores AT1 endógenos em 

células de músculo liso vascular aórtico estão envolvidos no aumento da expressão 

proteica de COX (MORINELLI et al., 2008). Além disso, o tratamento com antagonista 

de receptores AT1 preveniu a expressão aumentada de COX em córtex renal de ratos 

hipertensos (JAIMES et al., 2008). Estes estudos mostram a associação entre 

ativação de receptores AT1 e aumento da expressão de COX. Neste contexto, nós 

sugerimos que a expressão aumentada de COX-1 em carótida de ratos expostos ao 

estresse subcrônico pode ser decorrente da ativação de receptores AT1 por Ang II.  

 É possível que as alterações funcionais envolvendo metabólitos derivados de 

COX possam ser mediadas pelo aumento da expressão proteica de COX-1 depois da 

exposição ao estresse subcrônico. Como o estresse subcrônico não alterou a 

expressão vascular de COX-2, nós sugerimos que alterações na atividade da enzima 

poderiam resultar no distinto papel de seus metabólitos na contração induzida por Ang 

II em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição.  

Existem evidências da interação de COX com a proteína quinase Akt. Yang et 

al. (2004) mostraram que celecoxib, inibidor da COX-2, suprimiu a fosforilação de Akt 

em células de músculo liso vascular. A inibição da atividade de PLA2 reduziu a 

fosforilação de Akt induzida por Ang II, sugerindo a participação de AA como segundo 

mensageiro na estimulação de Akt em células de músculo liso vascular expostos a 

Ang II (WILDROUDT, FREEMAN, 2006). Assim, investigamos se o aumento de PGI2, 

observado na exposição ao estresse subcrônico por restrição, poderia ser decorrente 

da ativação de PI3K-Akt.  

 Nós mostramos que a expressão de Akt fosforilada aumentou em carótida de 

ratos expostos ao estresse subcrônico, evidenciado que Akt está mais ativa neste 

grupo, o que poderia alterar vias de sinalização em que esta enzima está envolvida. 

No entanto, a ativação aumentada de Akt não influenciou a produção de PGI2, uma 

vez que não observamos alteração nos níveis teciduais de PGI2 após pré-incubação 

com wortmannin, inibidor de PI3K-Akt.   

 Nossos estudos funcionais indicam uma ação modulatória de PI3K-Akt sobre a 

contração induzida por Ang II em carótida de ratos. Nossos resultados sugerem que, 

em anéis de carótida com endotélio intacto de ratos controle, PI3K-Akt está envolvida 

em vias de sinalização que modulam negativamente a contração induzida por Ang II, 

observado pelo aumento de pD2 de Ang II depois da pré-incubação com wortmannin. 

Este efeito modulatório negativo de PI3K-Akt poderia ser decorrente da ativação de 
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eNOS. Foi descrito que Akt medeia a ativação de eNOS, acarretando aumento na 

produção de NO (DIMMELER et al., 1999). Em adição, PI3K-Akt modulou 

positivamente a contração induzida por Ang II em músculo liso de carótida de ratos 

controle. Por outro lado, a exposição ao estresse subcrônico resultou em prejuízo da 

modulação negativa induzida por PI3K-Akt em anéis de carótida com endotélio intácto. 

Esta resposta pode ser decorrente de prejuízo da produção e/ou da biodisponibilidade 

de NO na exposição ao estresse subcrônico. Em músculo liso de carótida de ratos 

expostos ao estresse subcrônico, a modulação positiva de PI3K-Akt foi mantida, uma 

vez que wortmannin reduziu o Emax de Ang II.  

 PI3K medeia a ativação de NADPH oxidase e geração de ERO em diferentes 

tipos celulares, incluindo leucócitos (YAMAMORI et al., 2000, 2004) e células 

endoteliais (FREY et al., 2006). Adicionalmente, Nogueira-Machado et al. (2006) 

mostraram que o inibidor de PI3K-Akt alterou a geração de ERO em granulócitos de 

pacientes sob condições patológicas. Considerando estes dados, podemos sugerir 

que a modulação positiva desencadeada por PI3K-Akt sobre a contração induzida por 

Ang II em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico poderia envolver 

aumento de estresse oxidativo induzido por PI3K-Akt.  

 Além disso, Akt pode ter envolvimento na sinalização relacionada ao 

crescimento vascular ativado por Ang II e ERO em células de músculo liso vascular 

(USHIO-FUKAI et al., 1999; TAKAHASHI et al., 1999; GORIN et al., 2001; 

KAWAHARA et al., 2005). Wildroudt e Freeman (2006) mostraram que a ativação de 

Akt mediada por Ang II está envolvida com o crescimento de células de músculo liso 

vascular através de sinalização dependente de AA. Os autores sugerem que a 

ativação de PLA2 e liberação de AA, mediadas por Ang II, e a subsequente produção 

de ERO resulta em ativação de Akt e crescimento celular. Considerando estes relatos, 

podemos sugerir que o remodelamento observado em carótida de ratos expostos ao 

estresse subcrônico por restrição possa envolver a ativação de Akt mediada por Ang 

II. 

 Nossos resultados mostraram que as expressões proteicas de p38MAPK, 

ERK1/2 ou SAPK/JNK fosforiladas não foram alteradas em carótida de ratos expostos 

ao estresse subcrônico por restrição, sugerindo que as alterações induzidas pelo 

estresse são independentes da ativação destas vias de sinalização. 

 A disfunção endotelial é caracterizada por prejuízo do relaxamento vascular, 

devido a redução da produção e/ou inativação de NO. Foram descritos alguns 
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mecanismos para o prejuízo no relaxamento dependente de endotélio. A redução da 

atividade da NOS, a diminuição da disponibilidade de substrato e de cofatores para a 

síntese de NO (L-arginina e BH4), o aumento da inativação de NO (aumento do 

estresse oxidativo) e diminuição da sensibilidade de células do musculo liso para NO 

são possíveis mecanismos que contribuem para o prejuízo do relaxamento 

dependente de NO (VERBEUREN et al., 1990; SHAUL, 2003; BODE-BOGER et al., 

2007).  

 A exposição ao estresse crônico acarreta disfunção endotelial (TODA, 

NAKANISHI-TODA, 2011). Tem sido demonstrado redução na vasodilatação 

dependente de endotélio em animais expostos ao estresse crônico imprevisível 

(NEVES et al., 2012; ISINGRINI et al., 2011) e também em pacientes com sintomas 

depressivos e estresse (CHEN et al., 2013). A exposição aguda ao estresse por 

restrição também induziu disfunção endotelial, com consequente redução nos níveis 

vasculares e plasmáticos de metabólitos de NO, nitrato e nitrito (CARDA et al., 2015).   

 Para avaliar se as alterações induzidas pelo estresse subcrônico por restrição 

sobre a contração de Ang II poderiam ser decorrentes de disfunção endotelial, nós 

avaliamos a participação das isoformas de NOS nesta resposta. Nossos resultados 

mostraram que a exposição ao estresse subcrônico prejudicou a modulação negativa 

de derivados de NOS sobre a contração induzida por Ang II. Carótidas de ratos 

expostos ao estresse subcrônico em presença do inibidor de eNOS, L-NNA, 

apresentaram aumento de pD2 menor que o observado no grupo controle, sugerindo 

prejuízo da modulação negativa de derivados de eNOS sobre a contração induzida 

por Ang II na exposição ao estresse. 

 Além disso, no músculo liso de carótida de ratos expostos ao estresse 

subcrônico, metabólitos derivados de eNOS modularam positivamente a contração, 

observado pela redução de Emax de Ang II em presença de L-NNA, sugerindo 

desacoplamento de eNOS. Concentrações reduzidas de BH4 podem contribuir para o 

desacoplamento de NOS (MILSTIEN, KATUSIC, 1999; XIA et al., 1998; KOHNEN et 

al., 2001). Com o desacoplamento, a enzima produz menos NO e passa a formar 

ERO, o que poderia explicar a modulação positiva sobre a contração induzida por Ang 

II. A mesma resposta foi observada para a isoforma iNOS.  

 Em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição, não foi 

observada alteração nas respostas à Ang II em presença do inibidor de nNOS, 

diferentemente do que foi observado no grupo controle, em que ocorreu aumento de 
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pD2. A resposta observada em carótida de ratos expostos ao estresse sugere prejuízo 

da modulação negativa de derivados de nNOS sobre a contração induzida por Ang II.  

 Uma possível explicação para nossos resultados seria que, na exposição ao 

estresse subcrônico por restrição, haveria um aumento na produção de ERO e, 

consequentemente, redução da biodisponibilidade de NO. A inativação de NO devido 

ao aumento de ERO, como por exemplo O2
-, é considerada um importante mecanismo 

responsável pela redução de fatores vasodilatadores derivados do endotélio 

(DEANFIELD et al. 2007; CHUNG et al., 2010). 

 Como nossos resultados sugerem prejuízo da modulação negativa de 

metabólitos derivados da NOS sobre a contração induzida por Ang II, na exposição 

ao estresse subcrônico e, considerando que a principal função desta enzima é a 

formação de NO, avaliamos se a exposição ao estresse subcrônico por restrição altera 

os níveis teciduais de NO. A quantificação de metabólitos estáveis de NO, nitrato e 

nitrito, foi semelhante entre carótidas de ratos expostos ao estresse subcrônico e ratos 

controle. A não alteração nos níveis destes metabólitos pode refletir uma resposta 

compensatória. Na exposição ao estresse subcrônico, é possível que ocorra 

inativação de NO por ERO e, na tentativa de manter os níveis normais de NO, ocorra 

uma superestimulação de NOS.    

 Concordando com estes resultados, nós observamos aumento na expressão 

proteica de iNOS em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição. 

Esta enzima pode estar mais expressa na tentativa de compensar a inativação de NO, 

o que poderia resultar em produção de NO e, consequentemente, normalização dos 

níveis teciduais de seus metabólitos estáveis, nitrato e nitrito. Por outro lado, nossos 

resultados de reatividade vascular mostraram que metabólitos derivados de iNOS 

modularam positivamente a contração induzida por Ang II em carótida de ratos 

expostos ao estresse. Estes dados sugerem que a enzima esteja desacoplada e um 

aumento em sua expressão resultaria em aumento de estresse oxidativo. Outra 

possibilidade seria que o NO derivado de iNOS reaja com O2
- e produza peroxinitrito 

(XIA, ZWEIER, 1997; PACHER et al., 2006; EL-REMESSY et al., 2010; MILSTIEN, 

KATUSIC, 1999), o que justificaria a modulação positiva observada sobre a contração 

induzida por Ang II. Se isto ocorrer, a expressão aumentada de iNOS observada pode 

ser um mecanismo pelo qual o estresse subcrônico induz disfunção endotelial.  

 O peroxinitrito reduz a eficácia do potente sistema vasodilatador derivado do 

endotélio devido à redução de NO, em consequência da oxidação de BH4 em 



Discussão  101 
 

 

dihidrobiopterina (BH2). Além disso, o peroxinitrito é capaz de aumentar a atividade da 

COX-1 e, em menores concentrações, de COX-2, em células de músculo liso vascular 

(BACHSCHMID et al., 2005).  

 Para estudarmos o envolvimento de peroxinitrito na exposição ao estresse 

subcrônico, avaliamos a expressão proteica de nitrotirosina. A nitrotirosina é um 

biomarcador do estresse oxidativo e/ou nitroativo (HIDALGO, DONOSO, 2008; 

IGNARRO, 2000). Maior acumulação de nitrotirosina pode ser indicativo de presença 

de peroxinitrito, produto da reação de O2
- e NO (UPCHURCH et al., 1997).  

 No presente estudo, a expressão proteica de nitrotirosina mostrou-se elevada 

em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição. Desta forma, o 

prejuízo do efeito modulatório negativo de derivados de NOS sobre a contração 

induzida por Ang II, observado na exposição ao estresse subcrônico, pode ser 

decorrente do aumento de ERO, com consequente inativação de NO e formação de 

peroxinitrito. O peroxinitrito, por sua vez, poderia ativar COX, o que explicaria o 

aumento de PGI2 observado neste grupo. 

 A ativação de receptores AT1 pode resultar em formação de ERO. O tratamento 

de células de músculo liso aórtico de rato com Ang II aumentou a formação de O2
- 

intracelular (GRIENDLING et al., 1994), derivado da ativação de NADPH oxidase 

(GRIENDLING et al., 1994; USHIO-FUKAI et al., 1996) e p22phox (USHIO-FUKAI et 

al., 1996). Antagonista de receptores AT1, losartan, bloqueou o aumento vascular na 

geração de O2
- derivado da NOX em ratos hipertensos (PARAVICINI, TOUYZ, 2006; 

RAJAGOPALAN et al., 1996). Posteriormente, Wingler et al. (2001) mostraram que o 

sistema renina angiotensina induz a expressão de NOX-1 e NOX-4 em células 

vasculares.  

 Nossos resultados mostraram que, em músculo liso de carótida de ratos 

controle, a pré-incubação com inibidor de NOX-1 aumentou o pD2 e reduziu o Emax 

da Ang II, sugerindo que metabólitos derivados de NOX-1 podem ter efeitos distintos 

na modulação da contração induzida por Ang II no músculo liso vascular. A pré-

incubação com tiron teve o mesmo efeito, sugerindo que O2
- derivados de NOX-1 

modulam positivamente a contração induzida por Ang II e a modulação negativa 

observada com tiron seja decorrente da formação de H2O2. O O2
- é dismutado em 

H2O2 por ação da SOD e, posteriormente, o H2O2 sofre decomposição, formando água 

e oxigênio por ação da catalase (MATÉS et al., 1999). Desta forma, a pré-incubação 

com PEG-catalase aumentou o valor de pD2 de Ang II em anéis de carótida com ou 
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sem endotélio de ratos controle, evidenciando que H2O2 modula negativamente a 

contração induzida por Ang II em músculo liso vascular. Similarmente, NOX-4 

modulou negativamente a contração induzida por Ang II em músculo liso de carótida 

de ratos controle.  

 A exposição ao estresse subcrônico resultou em prejuízo da modulação 

negativa de derivados de NOX-1 e NOX-4 sobre a contração induzida por Ang II em 

músculo liso de carótida de ratos, anteriormente observada pelo aumento de pD2 no 

grupo controle. Porém, a redução no Emax de Ang II, observada em carótidas 

desprovidas de endotélio de ratos expostos ao estresse subcrônico, sugere que 

metabólitos derivados de NOX-1 e NOX-4 modulam positivamente a contração 

induzida por Ang II em músculo liso de carótida neste grupo.  

 É importante ressaltar que NOX-4 está envolvida na produção de metabólitos 

com ação modulatória negativa sobre a contração induzida por Ang II em músculo liso 

de carótida de ratos controle. Por outro lado, na exposição ao estresse, sugere-se que 

esta subunidade produza metabólitos que modulam positivamente a contração 

induzida por Ang II. Nós utilizamos tiron e PEG-catalase para verificar esta 

participação. A pré-incubação com tiron ou PEG-catalase não alterou a resposta 

contrátil induzida por Ang II em carótida com ou sem endotélio de ratos expostos ao 

estresse, ao contrário do que observamos no grupo controle. Este resultado sugere 

que a modulação negativa de H2O2 sobre a contração induzida por Ang II em músculo 

liso de carótida de ratos, observada no grupo controle, está prejudicada após a 

exposição ao estresse subcrônico por restrição.  

 O H2O2 pode causar vasoconstrição ou vasorelaxamento em diferentes leitos 

vasculares dependendo de sua concentração (GAO et al., 2003). Os níveis vasculares 

de H2O2 foram mais elevados depois da exposição ao estresse subcrônico por 

restrição, o que nos permite sugerir que o H2O2, devido à sua alta concentração, perde 

seu efeito modulatório negativo sobre a contração induzida por Ang II e a modulação 

positiva de H2O2 sobre esta resposta torne-se predominante. Uma inversão do efeito 

modulatório de H2O2 sobre a contração de corpos cavernosos foi previamente descrita 

(CÔCO et al., 2015). Neste estudo, em condições basais, o H2O2 apresentou 

modulação negativa sobre a contração induzida por PE e, após pré-incubação com 

tempol, um mimético da SOD, a quantidade aumentada de H2O2, que foi gerada pela 

dismutação de O2
-, induziu uma modulação positiva sobre a contração de PE (CÔCO 

et al., 2015).  
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 Silva (2013) sugere que, em baixas concentrações, o H2O2 pode aumentar a 

atividade de NOS em células endoteliais de ratos. Por outro lado, concentrações 

maiores de H2O2 podem aumentar a atividade de COX em músculo liso vascular, 

culminando em resposta contrátil (SILVA, 2013). Estes resultados corroboram os do 

presente estudo, os quais sugerem uma modulação distinta do H2O2 sobre a contração 

de Ang II, dependente da concentração.  

 Adicionalmente, o inibidor de NOS, L-NAME, aumentou as contrações 

induzidas por H2O2 em aortas de ratos controle, sugerindo que a liberação basal de 

NO inibe a resposta contrátil de H2O2. No entanto, sob condições patológicas como 

hipertensão, L-NAME não teve efeito na contração induzida por H2O2 em aorta de 

ratos (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ et al., 1998). Estas observações estão de acordo com 

nossos resultados, os quais mostraram que, em carótida de ratos controle, o H2O2 

apresentou efeito modulatório negativo sobre a contração induzida por Ang II e, em 

carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico, esta modulação foi perdida. Isto 

poderia ser explicado pela possível redução na biodisponibilidade de NO em ratos 

expostos ao estresse, o que corrobora o prejuízo do papel protetor de H2O2. 

 A contração vascular induzida por H2O2 via ativação de COX tem sido descrito 

na literatura como um importante mecanismo (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ et al., 1998; 

GIL-LONGO, GONZALEZ-VAZQUEZ, 2005; NGUYEN DINH CAT, TOUYZ, 2011). A 

contração induzida por H2O2 é sensível a inibidores de COX e antagonistas de 

receptores TP em aorta de ratos (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ et al., 1998; GIL-LONGO, 

GONZALEZ-VAZQUEZ, 2005). Estes dados sugerem que os níveis aumentados de 

H2O2 em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição poderia 

modular positivamente a contração induzida por Ang II via mecanismos que envolvam 

COX e ativação de receptores TP.  

 O H2O2 é capaz de difundir-se facilmente através das membranas hidrofóbicas, 

sendo possível a ativação de PLA2 no citosol de células do músculo liso (RAO et al., 

1995). Nossos resultados mostraram que a principal produção de H2O2 ocorreu na 

camada endotelial de carótida de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico 

por restrição, uma vez que a remoção endotelial reduziu significativamente os níveis 

vasculares desta ERO em ambos os grupos. Porém, o efeito do H2O2 ocorreu em 

músculo liso de carótida, como observado em nossos estudos funcionais. Estes 

resultados sugerem a difusão de H2O2 e consequente ativação de vias de sinalização 

no músculo liso vascular, concordando com os achados de Rao et al. (1995). 
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 Outro ponto importante foi determinar a fonte de produção de H2O2 em carótida 

de ratos expostos ao estresse subcrônico por restrição. Para estudar a origem desta 

ERO, nós quantificamos os níveis teciduais de H2O2 em presença de inibidores de 

iNOS, COX-1 ou NOX-4. Observamos que, embora a pré-incubação com os inibidores 

de COX-1 e NOX-4 não reduziram os níveis de H2O2 em carótida de ratos expostos 

ao estresse subcrônico, estes níveis foram reduzidos em relação ao grupo controle 

em presença destes inibidores. Estes resultados sugerem que a regulação da 

produção de H2O2 por COX-1 e NOX-4 é distinta em carótida de ratos expostos ao 

estresse subcrônico quando comparado com os não expostos. A exposição ao 

estresse subcrônico por restrição deixou de modular negativamente os níveis de H2O2 

decorrentes da ativação de COX-1 e NOX-4. 

 Nossos resultados mostraram que os níveis de O2
- não foram alterados após a 

exposição ao estresse subcrônico ou após estímulo com Ang II. Uma falta de efeito 

da SOD sobre a contração mediada por H2O2 foi previamente demostrada em aorta 

de rato (RODRÍGUEZ-MARTÍNEZ et al., 1998), o que sugere que O2
- não estariam 

envolvidos na resposta contrátil induzida por H2O2. Desta forma, o efeito modulatório 

positivo de H2O2 após exposição ao estresse subcrônico por restrição pode não 

envolver O2
-, uma vez que os níveis teciduais desta ERO não foram alterados em 

relação ao grupo controle. Além disso, como nós observamos aumento na expressão 

de nitrotirosina, indicativo de aumento de peroxinitrito, os níveis não alterados de O2
- 

pode ser devido à reação desta ERO com NO. 

 A subunidade NOX-4 contribui principalmente para a produção de H2O2, 

enquanto NOX-1 produz maiores concentrações de O2
- (DIKALOV et al., 2008). Estas 

observações concordam com os nossos resultados, os quais mostraram aumento nos 

níveis de H2O2 sem aumento nos níveis de O2
-. Nós também mostramos expressão 

proteica aumentada de NOX-4 e modulação similar de NOX-4 e H2O2 sobre a 

reatividade à Ang II em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico. Estes 

resultados estão de acordo com a ideia de que os níveis aumentados de H2O2 aqui 

descritos sejam decorrentes da ativação de NOX-4.  

 Embora esteja bem descrita a ativação de NADPH oxidase induzida por Ang II, 

Pernomian et al. (2013) mostraram que os níveis de O2
- não foram alterados após 

estímulo com Ang II em anéis frescos de carótida de ratos controle, concordando com 

os nossos resultados que também não apresentaram alteração nos níveis de O2
- após 

a estimulação. A possível explicação para este efeito pode ser devido ao tempo 
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insuficiente para a indução da NADPH oxidase ou à ocorrência de rápida conversão 

de O2
- a H2O2, dificultando a observação de aumento nos níveis de O2

-.  

 O sistema antioxidante é composto por enzimas que atuam na regulação de 

ERO (POWERS, JACKSON, 2008), entre elas, SOD e catalase. Uma vez que 

deficiência no sistema antioxidante pode resultar em alterações nos níveis de ERO, 

avaliamos o perfil antioxidante em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico 

por restrição por determinação da atividade de SOD e catalase. 

 No presente estudo, a atividade de SOD não foi alterada em carótida de ratos 

expostos ao estresse subcrônico, o que concorda com o fato de que níveis teciduais 

de O2
- não foram alterados depois da exposição ao estresse subcrônico. Resultados 

similares foram encontrados por Ohta et al. (2003) e Djordjevic et al. (2010). Estes 

pesquisadores mostraram que a exposição aguda ao estresse por imersão em água 

não alterou a atividade plasmática de SOD (OHTA et al., 2003). Adicionalmente, o 

isolamento social crônico também não afetou a atividade de SOD em hipocampo de 

ratos (DJORDJEVIC et al., 2010). 

 Por outro lado, observamos redução significativa na atividade da catalase o que 

poderia explicar o aumento dos níveis vasculares de H2O2. Exposição aguda e crônica 

ao estresse por restrição foram previamente descritas por reduzirem a atividade 

hepática da catalase (ZAIDI et al. 2005; KIM et al., 2012; DEVAKI et al., 2013). A 

atividade da catalase também foi menor em cérebro de ratos expostos ao estresse 

por restrição pré-natal (ENACHE et al., 2008) ou expostos ao estresse crônico 

imprevisível (CHE et al., 2015). Juntamente com nossos resultados, estes achados 

sugerem que a exposição ao estresse induz depleção da atividade antioxidante da 

catalase e contribui para maior exposição ao dano oxidativo. 

 Baseado nos resultados do presente estudo, podemos sugerir que a exposição 

ao estresse subcrônico por restrição desencadeia alterações da resposta contrátil 

induzida por Ang II em carótida de ratos. Nós propomos que o estresse subcrônico 

aumente os níveis de H2O2 por ativação de NOX e/ou COX, e que esta ativação possa 

envolver a fosforilação de Akt. O H2O2, por sua vez, ativaria COX, resultando em um 

aumento nos níveis de PGI2. Este prostanoide ativaria os receptores TP, acarretando 

em aumento da potência de Ang II em carótida de ratos. O prejuízo da modulação de 

derivados de NOS em carótida de ratos expostos ao estresse subcrônico também 

contribuiria para o efeito modulatório positivo sobre a reatividade à Ang II e, 
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adicionalmente, a formação de peroxinitrito exacerbaria a ativação de COX e de 

receptores TP. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Consequências do estresse subcrônico por restrição sobre a contração induzida por 

Ang II em carótida de ratos. Esquema dos principais resultados obtidos no presente trabalho, 

enfatizando as possíveis vias envolvidas na contração induzida por Ang II em carótida de ratos expostos 

ao estresse subcrônico por restrição. A exposição ao estresse subcrônico aumenta a potência de Ang 

II por mecanismos que envolvem ativação de COX, consequente aumento de PGI2 e possível ativação 

de receptores TP. Os níveis elevados de H2O2 pode ser decorrente da ativação de NOX e/ou COX, por 

intermédio da ativação de Akt. O aumento nestes níveis de H2O2 pode ser o promotor da ativação de 

COX. O prejuízo da modulação negativa de derivados de NOS também pode contribuir para o efeito 

modulatório positivo sobre a reatividade à Ang II. A formação de peroxinitrito (ONOO-) pode exacerbar 

a ativação de COX e de receptores TP. 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

 



Conclusões  108 

 
 

6 CONCLUSÕES 

 

 A conclusão do presente trabalho é que a exposição ao estresse subcrônico 

por restrição causa remodelamento vascular significativo em carótida de rato, sendo 

que, a exposição crônica ao estresse promove uma adaptação e reversão deste 

quadro. Além disso, a exposição subcrônica ao estresse aumenta a potência da Ang 

II em carótida de rato e, este efeito é mediado pela ativação de COX, com 

consequente aumento de PGI2 e possível ativação de receptores TP. Nós propomos 

que o aumento nos níveis teciduais de H2O2 seja o promotor da ativação aumentada 

de COX na exposição ao estresse subcrônico. Adicionalmente, o prejuízo da 

modulação de derivados NOS e a formação de peroxinitrito em carótida de ratos 

expostos ao estresse subcrônico exacerbaria o efeito modulatório positivo sobre a 

reatividade à Ang II. Nossos resultados são de grande relevância para a compreensão 

de alguns dos mecanismos envolvidos na exposição ao estresse e gera perspectivas 

para novas abordagens preventivas e terapêuticas para doenças cardiovasculares 

associadas ao estresse.  
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APÊNDICE A – Estudo das consequências do estresse subcrônico ou crônico por 

restrição sobre a reatividade à Ang 1-7, PE e ACh. 

   

 A Ang 1-7 é formada a partir da conversão da Ang II pela ECA2 (FERRARIO et 

al., 1997, 2005) ou pela hidrólise da Ang II a Ang 1-9 e, posteriormente, conversão da 

Ang 1-9 para Ang 1-7 (ROKS et al., 1999). A Ang 1-7 ativa o receptor Mas acoplado a 

proteína G e desencadeia importantes respostas relacionadas à patofisiologia 

cardiovascular (FERREIRA et al., 2010) que são opostas àquelas atribuídas à 

ativação de receptores AT1 pela Ang II (FERRARIO et al., 1997). Este hormônio é um 

peptídeo endógeno com propriedades vasodilatadoras (BROSNIHAN et al., 1998; 

REN et al., 2002), anti-hipertróficas (MERCURE et al., 2008), anti-fibróticas (IWATA 

et al., 2005) e anti-hipertensivas (GIANI et al., 2009; SANTIAGO et al., 2010). 

 Ang 1-7 tem importante contribuição no sistema renina angiotensina, pois 

contra regula os efeitos negativos de Ang II (IWAI, HORIUCHI, 2009). Tassone et al. 

(2013) mostraram que Ang 1-7 é capaz de restaurar a ativação de Akt/eNOS e a 

produção de NO em células endoteliais. Sua ativação é induzida pela fosforilação de 

serina que é significativamente inibida pela estimulação de receptores AT1. Este 

balanço entre Ang II e Ang 1-7 pode representar um mecanismo chave em processos 

patofisiológicos que causam disfunção endotelial (TASSONE et al., 2013).   

 Para verificar o efeito da exposição crônica ou subcrônica sobre o relaxamento 

induzido por Ang 1-7, curvas concentração-efeito cumulativas (10-12 a 10-5 mol/L) para 

Ang 1-7 (Sigma-Aldrich, #A9202) foram realizadas em anéis de carótida de ratos 

controle ou exposto ao estresse crônico ou subcrônico por restrição, em presença ou 

ausência de endotélio, pré-contraídas com PE (10-7 mol/L para carótidas com 

endotélio e 3x10-8 mol/L para carótidas sem endotélio, para ambos os grupos, de 

acordo com os respectivos valores de EC50).  

 Nossos resultados mostraram que a remoção do endotélio em carótida de 

ratos controle aumentou o Emax da Ang 1-7, sem alteração no pD2. Já em carótida de 

ratos expostos ao estresse subcrônico, a remoção do endotélio não alterou o Emax 

da Ang 1-7, porém reduziu o valor do pD2, em relação à presença de endotélio. Em 

carótidas com ou sem endotélio, a exposição ao estresse subcrônico não alterou o 

Emax ou pD2 da Ang 1-7, em relação aos respectivos grupos controle (Figura 34; 

Tabela 11).  
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 A remoção do endotélio em carótidas de ratos controle ou expostos ao 

estresse crônico aumentou o Emax da Ang 1-7 em relação aos respectivos grupos 

com endotélio. A ausência de endotélio também reduziu o valor de pD2 em carótida 

de ratos controle, porém não causou alteração neste parâmetro em carótida de ratos 

expostos ao estresse crônico. Em carótidas com ou sem endotélio, a exposição ao 

estresse crônico não alterou o Emax ou pD2 da Ang 1-7, em relação ao respectivo 

grupo controle (Figura 35; Tabela 12). 

 Nossos resultados sugerem que, em carótida de ratos controle, há a 

participação de um componente muscular responsável pelo relaxamento induzido por 

Ang 1-7, cuja modulação é perdida pela exposição ao estresse subcrônico. A 

exposição ao estresse crônico não causou alterações importantes no relaxamento 

induzido por Ang 1-7 em relação ao grupo controle. 

 

 

Figura 34: Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre o relaxamento induzido 
por Ang 1-7. A figura mostra curvas concentração-efeito para Ang 1-7 (A) e os valores de Emax da 
Ang 1-7 (B) em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição. Os dados 
representam a média ± E.P.M. (n=7). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) controle 
com endotélio. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 

 
 
 
 
Tabela 11 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de Ang 1-7 em carótidas de ratos controle ou 
expostos ao estresse subcrônico por restrição. 
 

 Controle E+ Controle E- Estresse E+ Estresse E- 

Emax Ang 1-7                    0,27 ± 0,03    0,45 ± 0,03* 0,29 ± 0,02  0,35 ± 0,03 

pD2 Ang 1-7 11,80 ± 0.97 11,96 ± 0,47  9,56 ± 0,61   8,45 ± 0,41§ 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=7). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao 
(*) controle com endotélio e (§) estresse com endotélio. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni. 
E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 
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Figura 35: Consequência do estresse crônico por restrição sobre o relaxamento induzido por 
Ang 1-7. A figura mostra curvas concentração-efeito para Ang 1-7 (A) e os valores de Emax da Ang 1-
7 (B) em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse crônico por restrição. Os dados 
representam a média ± E.P.M. (n=15). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) controle 
com endotélio e ao (§) estresse com endotélio. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni. E+: com 
endotélio; E-: sem endotélio. 

 
 
Tabela 12 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de Ang 1-7 em carótidas de ratos controle ou 
expostos ao estresse crônico por restrição. 

 
 Controle E+ Controle E- Estresse E+ Estresse E- 

Emax Ang 1-7                    0,36 ± 0,02  0,55 ± 0,04*  0,31 ± 0,03  0,52 ± 0,05§ 

pD2 Ang 1-7 11,16 ± 0,59  9,07 ± 0,37* 10,81 ± 0,67 9,02 ± 0,36 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=15). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao 
(*) controle com endotélio e (§) estresse com endotélio. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni. 
E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 

 

 O efeito da PE é dado pela interação deste agonista com receptor α1-

adrenérgico, acoplado à proteína Gq (MINNEMAN, 1988). A contração ocorre devido 

a mobilização de cálcio intracelular e extracelular, principalmente pela geração de IP3 

(trifosfato de inositol) e DAG (diacilglicerol), respectivamente, com consequente 

ativação de PKC (MINNEMAN, 1988; ZHONG, MINNEMAN, 1999). A PE promove 

ainda ativação de Rho-quinase, bem como a formação de AA (SEASHOLTZ et al., 

1999; GARCÍA-CAZARÍN et al., 2008; ZHONG, MINNEMAN, 1999). No endotélio, a 

ativação do receptor adrenérgico resulta em produção e liberação de NO, que atua 

como um controle local da resposta vasoconstritora de aminas simpatomiméticas 

(BOER et al., 1999; FILIPPI et al., 2001). Os receptores α1-adrenérgicos estão 

envolvidos na ativação da NAD(P)H oxidase na membrana, gerando ERO (XIAO et 

al., 2002). 

 As consequências do estresse subcrônico ou crônico por restrição sobre a 

contração desencadeada por PE também foram estudadas em carótida de ratos. Para 



Apêndice  131 
 

isso, foram realizadas curvas cumulativas concentração-efeito (10-11 a 10-5 mol/L) para 

PE (Sigma-Aldrich, #P6126) em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse 

subcrônico ou crônico por restrição, em presença ou ausência de endotélio.  

 Nossos resultados mostraram que a remoção do endotélio em carótidas de 

ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico aumentou o Emax e o pD2 da PE 

em relação ao respectivo grupo com endotélio intacto. Em carótidas com ou sem 

endotélio, a exposição ao estresse subcrônico por restrição aumentou o Emax da PE, 

sem alteração no valor de pD2, em relação ao respectivo grupo controle (Figura 36; 

Tabela 13). 

 A remoção do endotélio em carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse 

crônico aumentou o Emax e o pD2 da PE em relação aos respectivos grupos com 

endotélio intacto. Em carótidas com endotélio, a exposição ao estresse crônico 

aumentou o Emax da PE, sem alteração no pD2, em relação ao respectivo grupo 

controle. Em ausência de endotélio, a exposição ao estresse crônico não alterou o 

Emax ou o pD2 da PE, em relação ao grupo controle (Figura 37; Tabela 14).  

 No presente estudo, a exposição ao estresse subcrônico por restrição resultou 

em aumento da responsividade à PE, independente da presença do endotélio. A 

exposição ao estresse crônico por restrição também aumentou a responsividade à PE, 

no entanto, endotélio-dependente. Estes resultados concordam com os de Neves et 

al. (2009), os quais observaram aumento da potência de contração induzida por PE 

após exposição ao estresse crônico.   

 

 

Figura 36: Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre a contração induzida por 
PE. A figura mostra curvas concentração-efeito para PE (A) e os valores de Emax da PE (B) em 
carótidas de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico por restrição. Os dados representam a 
média ± E.P.M. (n=10). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) controle com endotélio, 
(#) controle sem endotélio e ao (§) estresse com endotélio. ANOVA de duas vias, pós-teste de 
Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 
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Tabela 13 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de PE em carótidas de ratos controle ou expostos 
ao estresse subcrônico por restrição. 

 
 Controle E+ Controle E- Estresse E+ Estresse E- 

Emax PE                  0,58 ± 0,02  1,16 ± 0,03*  0,90 ± 0,03*     1,34 ± 0,05#,§ 

pD2 PE 6,94 ± 0,06  7,63 ± 0,08* 7,12 ± 0,04   7,77 ± 0,11§ 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao 
(*) controle com endotélio, (#) controle sem endotélio e (§) estresse com endotélio. ANOVA de duas 
vias, pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 
 

 

Figura 37: Consequência do estresse crônico por restrição sobre a contração induzida por PE. 
A figura mostra curvas concentração-efeito para PE (A) e os valores de Emax da PE (B) em carótidas 
de ratos controle ou expostos ao estresse crônico por restrição. Os dados representam a média ± 
E.P.M. (n=10). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao (*) controle com endotélio e ao (§) 
estresse com endotélio. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni. E+: com endotélio; E-: sem 
endotélio. 

 
Tabela 14 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de PE em carótidas de ratos controle ou expostos 
ao estresse crônico por restrição. 

 
 Controle E+ Controle E- Estresse E+ Estresse E- 

Emax PE                  0,58 ± 0,02   1,16 ± 0,03*  0,76 ± 0,03*  1,26 ± 0,05§ 

pD2 PE 6,94 ± 0,06  7,63 ± 0,08*  7,16 ± 0,03  7,60 ± 0,08§ 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). Significativamente diferente (p < 0,05) em relação ao 
(*) controle com endotélio e (§) estresse com endotélio. ANOVA de duas vias, pós-teste de Bonferroni. 
E+: com endotélio; E-: sem endotélio. 

 

 No presente trabalho avaliamos a reatividade à ACh por promover relaxamento 

dependente de endotélio (UNGVARI et al., 1999). Curvas cumulativas de relaxamento 

(10-10 a 10-5 mol/L) para ACh (Sigma-Aldrich, #A2661) foram realizadas em carótidas 

com endotélio intacto de ratos controle ou expostos ao estresse subcrônico ou crônico 

por restrição, pré-contraídas com PE (10-7 mol/L). Nossos resultados mostraram que 

a exposição ao estresse subcrônico (Figura 38; Tabela 15) ou crônico (Figura 39; 

Tabela 16) por restrição não alterou a resposta induzida por ACh, sugerindo que o 
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relaxamento dependente de endotélio não foi comprometido com a exposição ao 

estresse.   

 

Figura 38: Consequência do estresse subcrônico por restrição sobre o relaxamento induzido 
por ACh. A figura mostra curvas concentração-efeito para ACh em carótidas de ratos controle ou 
expostos ao estresse subcrônico por restrição. Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). Sem 
diferença estatística. Teste t não-paramétrico. 

 

Tabela 15 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de ACh em carótidas de ratos controle ou expostos 
ao estresse subcrônico por restrição. 

 Controle E+ Estresse E+ 

Emax ACh                  0,72 ± 0,12 0,68 ± 0,09 

pD2 ACh 7,02 ± 0,25 7,59 ± 0,26 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=10). Sem diferença estatística. Teste t não-paramétrico. 

 

 

Figura 39: Consequência do estresse crônico por restrição sobre o relaxamento induzido por 
ACh. A figura mostra curvas concentração-efeito para ACh em carótidas de ratos controle ou expostos 
ao estresse crônico por restrição. Os dados representam a média ± E.P.M. (n=7). Sem diferença 
estatística. Teste t não paramétrico. 

 

Tabela 16 - Valores de Emax (g/mg) e pD2 de ACh em carótidas de ratos controle ou expostos 
ao estresse crônico por restrição. 

 Controle E+ Estresse E+ 

Emax ACh                  0,53 ± 0,03 0,54 ± 0,05 

pD2 ACh 9,03 ± 0,12  9,08 ± 0,26 

Os dados representam a média ± E.P.M. (n=7). Sem diferença estatística. Teste t não paramétrico. 
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ANEXO A – Certificado dos Princípios Éticos na Experimentação Animal  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


