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Abstract 
 

Hypertension is one of the most common worldwide diseases afflicting humans. 

Because of the associated with morbidity and mortality and the cost to the society, it 

became an important public health challenge in Brazil. The mechanisms involved in 

development of hypertension still remain unclear However, hypertension can result 

from neuronal network imbalance in areas of the central nervous system that control 

blood pressure. The nucleus tractus solitarius (NTS) plays an important role in 

cardiovascular control. Within the NTS there are several neurotransmitters and 

neuromodulatory substances, such as adenosine, which acts on purinoreceptors A2a 

(A2ar). The A2ar modulates neurotransmission in the NTS and its activation may induce 

decrease in blood pressure by different mechanisms. Nicotine is a molecule that cross 

the blood-brain barrier and acts in several areas of central nervous system including the 

NTS. In this nucleus, nicotine is able to interact with some neurotransmitter systems and 

contributes for the development of hypertension in subjects with genetic predisposition 

to this disease. The goal of this study was to analyze the modulatory effects of nicotine 

on A2ar in cultured neurons and glial cells from medulla oblongata of normotensive 

(WKY) and spontaneously hypertensive rats (SHR). By means of real time PCR, 

Western Blotting and binding receptor assay. We have demonstrated that in basal 

condition cells of WKY presents increased binding of A2ar than the cells of SHR. 

Nicotine treatment induced a decrease in the binding of A2ar in both strains, however, 

this response was more pronounced in cells of WKY than SHR. Changes in mRNA and 

protein levels of A2ar was also observed in response to nicotine treatment. The strains 

and treatment separately, as well as the interaction between them influenced mRNA 

expression, protein level and binding of A2ar in NTS cells of WKY and SHR rats. 

Finally, these results show for the first time changes in A2ar mRNA expression, protein 

level and binding in cells from the medulla oblongata of WKY and SHR rats, as well as, 

the nicotine modulation upon this system, which might influence cardiovascular control. 

These data open up new approaches for the study of intracellular mechanisms involved 

in the modulation of adenosine A2a receptor by nicotine, as well as the importance of 

this interaction in the development of hypertension.     
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Resumo 
 
 A hipertensão arterial é um problema de saúde pública no Brasil, pois 

aproximadamente 20 % da população adulta desenvolve hipertensão essencial, cujas 

causas ainda não são conhecidas. No entanto, sua gênese pode estar relacionada com 

disfunção nas áreas do sistema nervoso central (SNC) que regulam o sistema 

cardiovascular. O núcleo do trato solitário (NTS) e o bulbo ventrolateral são áreas 

importantes no controle neural da pressão arterial. Os receptores de adenosina A2a (rA2a) 

são encontrados em todo o SNC e estão relacionados com estudos terapêuticos de 

diversas doenças. No NTS a estimulação dos rA2a provoca ajustes pontuais em outros 

sistemas de neurotransmissão, além de diminuir a pressão arterial. A nicotina é uma 

molécula com uma vasta faixa de efeitos modulatórios em nosso organismo. Entre esses 

efeitos se destacam a capacidade de interagir com diversos sistemas de 

neurotransmissão nas áreas do bulbo relacionadas com a regulação da pressão arterial e 

de antecipar e/ou intensificar o desenvolvimento da hipertensão em sujeitos com pré-

disposição genética. Desta forma, o objetivo do presente trabalho é avaliar o efeito 

modulatório da nicotina sobre o rA2a em cultura mista de neurônios e células gliais da 

porção dorso-medial do bulbo de ratos geneticamente hipertenso (SHR) e normotensos 

(WKY). Para isso, utilizaram-se técnicas como a de PCR em tempo real, Western 

Blotting e análise de ligação do receptor. Nossos resultados demonstraram que: 1) em 

condição basal células de ratos normotensos apresentam maior ligação do rA2a do que 

células de ratos hipertensos; 2) tratamento com nicotina resultou na diminuição da 

ligação do receptor em ambas as cepas, com um efeito de maior magnitude em células 

de ratos WKY; 3) nas duas linhagens o tratamento com nicotina alterou os níveis 

protéicos do rA2a, assim como o RNAm do receptor; 4) a linhagem e o tratamento 

separadamente, como a interação entre ambos influenciaram na expressão do RNAm , 

níveis protéicos e ligação do rA2a nas células dos ratos WKY e SHR. Por fim, os 

resultados apresentados aqui indicam que o rA2a em células de ratos hipertensos tem sua 

função deprimida em comparação com as células de ratos normotensos; e que a nicotina 

foi capaz de modular o funcionamento do rA2a, o qual pode influenciar no controle da 

pressão arterial. Esses dados são bastante interessantes, pois abrem novas perspectivas 

de análise dos mecanismos intracelulares envolvidos na modulação dos rA2a pela 

nicotina, assim como a importância desse sistema no desenvolvimento da hipertensão. 
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Introdução 

 

Sistemas adenosinérgico e colinérgico. 

Desde que Drury e SzentGyörgyi em 1929 destacaram a influência da  adenosina 

em muitas funções fisiológicas (Drury & SzentGyögyi, 1999 apud, Burnstock, 2006, 

p.166), que seu papel vem sendo bastante estudado, inclusive tornando-se alvo de 

diversas terapias farmacológicas para tratamentos de algumas doenças, como na doença 

de Parkinson (Xu et al., 2005), desordens imunológicas (Haschemi et al., 2007), 

isquemia e neuroproteção (Chen et al., 1999; Monopoli et al., 1998). A adenosina é um 

nucleosídeo formado por uma molécula de adenina ligada a uma molécula de ribose via 

ligação β-Ng-Glicosídica. Em condições normais, a adenosina é continuamente formada 

no meio intracelular e extracelular. A produção intracelular é mediada por uma 

5`nucleotidase, a qual desfosforila o AMP (Schubert et al., 1979; Zimmermann et al., 

1998), ou por hidrólise da S-adenosil-homocistéina em uma menor proporção (Broch e 

Ueland, 1980). Uma ecto-5`-nucleotidase é responsável no meio extracelular pelo 

último passo na cadeia enzimática que catalisa a quebra do ATP em adenosina. Esse 

processo catalítico não leva mais que algumas centenas de milisegundos e a razão 

limitante desse passo parece ser a desfosforilação do AMP em adenosina pela ecto-5`-

nucleotidase (Dunwiddie et al., 1997). 

A adenosina é transportada entre os meios intra e extracelular principalmente via 

transportadores bi-direcionais através de difusão facilitada que eficientemente equilibra 

os níveis do nucleosídeo. Essas proteínas transportadoras são chamadas de transportador 

sensível ao equilíbrio de nucleosídios (ENT1 e ENT2) (Anderson et al., 1996; Baldwin 

et al., 1999; Williams e Jarvis, 1991). Sabe-se que em resposta ao estresse oxidativo 

e/ou isquêmico há um grande aumento na concentração de adenosina, podendo esta, 
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elevar sua concentração em até 100 vezes (Latini et al., 1999; Rudolphi et al., 1992). 

Outro fator que está diretamente relacionado com o equilíbrio na concentração de 

adenosina nos meios intra e extracelular é a enzima adenosina deaminase que converte a 

adenosina em inosina pela remoção de um grupos amina da molécula (Yegutkin, 2008). 

A adenosina age nos receptores purinérgicos do tipo P1, os quais são divididos 

em quatro diferentes subtipos A1, A2a, A2b, A3. Essa terminologia está bem estabelecida, 

baseando-se nos princípios da nomenclatura adotada pela NC-IUPHAR (International 

Union of Basic and Clinical Pharmacology Committee on Receptor Nomeclature and 

Drugs Classification) (Fredholm et al., 2001).  

Os quatros subtipos de receptores de adenosina são proteínas com sete domínios 

transmembrânicos, acoplados à proteína G, do tipo glicoproteínas ligadas a asparagina, 

exceto o receptor de adenosina A2a (rA2a) que possui sítios para palmitoilação próximo 

ao terminal carboxila (Armstrong et al., 2001; Linden, 2001). Os receptores A1 e A3 são 

acoplados à proteína G do tipo Gi/o, enquanto os receptores A2a e A2b são acoplados à 

proteína G do tipo Gs. 

Os rA2a são encontrados nos diversos sistemas fisiológicos e em seres humanos, 

seu gene foi localizado no cromossomo 22q11.23 (Deckert et al., 1997; Dubey et al., 

1996; Maccollin et al., 1994) e no rato foi localizado no cromossomo 20p12 

(LocusLink; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/LocusLink/LocRpt.cgi?l=11541). No 

humano o rA2a possui uma seqüência de 410 aminoácidos, enquanto que no rato e 

camundongo são 409 aminoácidos, o que o torna, o maior dos subtipos de receptores de 

adenosina. Outra característica importante é que ele possui uma longa alça C-terminal 

intracelular (122 resíduos de aminoiácidos no ser humano comparado com 34 resíduos 

de aminoácidos do rA1) (Zezula e Freissmuth, 2008). 
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Os rA2a ativam o complexo da proteína Gs que  desencadeia uma cascata de 

eventos intracelulares, que se inicia pelo aumento da atividade da adenilil ciclase, 

enzima chave, que converte adenosina trifosfato (ATP) em adenosina monofosfato 

cíclico (AMPc),  o AMPc é classicamente conhecido com um segundo mensageiro 

intracelular e participa de uma vasta faixa de  eventos biológicos. Com o aumento de 

concentração do AMPc, uma das moléculas que aumenta sua atividade em resposta à 

esse evento é a proteína quinase dependente de AMPc (PKA). Nos terminais pré-

sinápticos a PKA fosforila substratos intracelulares que incluem componentes 

envolvidos na liberação de neurotransmissores (Chheda et al., 2001; Schwartz, 2001). 

Interessantemente, o rA2a é capaz de interagir com outros sistemas de 

neurotransmissão. Uma interação bem conhecida é a observada com os receptores 

dopaminérgicos D2 (rD2) no núcleo estriado. Neste núcleo, ambos receptores são co-

expressos e exercem papéis antagônicos. Essa interação está associada com recentes 

dados epidemiológicos que relacionam o consumo de cafeína, um antagonista não 

seletivo do rA2a, com a diminuição no risco de desenvolver doença de Parkinson (Ross 

et al., 2000; Xu et al., 2005).    

Outros estudos associam particularmente os rA2a com o sistema colinérgico, em 

decorrência de processos relacionados com a indução do comportamento de locomoção 

associado com o uso de drogas (Celik et al., 2006; Soria et al., 2004; Soria et al., 2006), 

incluindo a nicotina (Castane et al., 2006).  

A nicotina foi isolada pela primeira vez em 1828 por Posselt e Reiman, de folhas 

do tabaco Nicotina tabacum, que servem como matéria prima na fabricação de cigarros 

e charutos (Ferrari, 2006). Orfila iniciou em 1843 os primeiros estudos farmacológicos 

sobre este alcalóide que desde então vem sendo extensivamente estudado devido aos 
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seus efeitos fisiológicos e farmacológicos (Ferrari, 2006; Kane et al., 2004; Pidoplichko 

et al., 1997; Rezvani et al., 2007; Riah et al., 1998). 

Numerosos estudos têm descrito os efeitos da nicotina como: o aumento da 

frequência cardíaca e da pressão arterial (Armitage, 1965, apud, Maximino, 2006, p.6), 

contribuição para o desenvolvimento e/ou progressão de doenças cardiovasculares 

como, por exemplo, arteriosclerose (Auerbach et al., 1965, apud, Maximino, 2006, p.6), 

doenças cardíacas (Doll e Hill, 1966; Kahn, 1966, apud, Maximino, p6). No sistema 

vascular, pequenas doses de nicotina promovem vasoconstrição periférica (Henningfield 

et al., 1985, apud, Maximino, 2006, p.6). Estes efeitos podem explicar, em parte, o 

aumento da pressão arterial observado durante o ato de fumar (Benowitz, 1992, apud, 

Maximino, 2006, p.6).  

Esse alcalóide também modula a sinalização intracelular e regula a expressão de 

genes como o da dopamina (Serova e Sabban, 2002), tirosina hidroxilase (Sun et al., 

2004) e neuropeptídeo Y (Li et al., 2000; Matta et al., 1997). Além disso, a nicotina 

atravessa a barreira hematoencefálica, o que a torna uma substância ativa no sistema 

nervoso central (SNC).  

No SNC, as ações da nicotina podem ser mediadas por dois subtipos de 

receptores nicotínicos colinérgicos (nAChr, do inglês nicotinic acetylcholine receptor): 

os heteroméricos, formados por conjuntos de duas subunidades alfa (α2 – α6) e três beta 

(β2 – β4); e os homoméricos formados por cinco subunidades alfa (α7-9) (Dani, 2001b).  

Receptores nicotínicos colinérgicos são permeáveis aos íons K+, Na+ e Ca2+. No 

entanto, os subtipos de receptores nicotínicos neuronais são altamente permeáveis ao 

Ca2+ com uma razão de permeabilidade Ca2+/Na+ maior que 1 e essa razão sobe para 10 

no subtipo de receptor nicotínico α7 (Mulle et al., 1992a; Mulle et al., 1992b; Seguela et 
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al., 1993). Para fins de comparação, nos nAChr do músculo esquelético a razão de 

permeabilidade Ca2+/Na+ é em torno de 0,1 à 0,3 (Vernino et al., 1994). 

O aumento na concentração de Ca2+ nas células neuronais influencia processos 

celulares sensíveis ao Ca2+, como por exemplo, ativação de correntes de K+ dependente 

de Ca2+ (Sargent, 1993). Em adição, os receptores nicotínicos neuronais localizados nos 

botões pré-sinápticos estão envolvidos com a liberação de neurotransmissores em 

decorrência das variações nas concentrações do íon Ca2+ nos sítios de liberação de 

vesículas sinápticas (Broide e Leslie, 1999; Dani, 2001a; Dani, 2001b; Torrao e Britto, 

2002). Os nAChr encontrados no soma, dendritos e axônios modulam a excitabilidade 

local da célula, como também interagem com a liberação de neurotransmissores (Lena 

et al., 1993; Zarei et al., 1999). Essa variedade de efeitos decorridos em função 

principalmente das mudanças na concentração de Ca2+, confere aos nAChr neuronais 

um importante nos mecanismos de plasticidade sináptica.   

Entre os diversos sistemas de neurotransmissão modulados pelo sistema 

colinérgico estão os sistemas dopaminégico (Pidoplichko et al., 1997; Zhang e Sulzer, 

2004; Zhou et al., 2001), gabaérgico (Alkondon et al., 1997; Lena e Changeux, 1997), 

angiotensinérgico (Ferrari et al., 2007; Ferrari et al., 2008a) e glutamatérgico (Ferrari e 

Fior-Chadi, 2007; Guo et al., 1998; Sharma e Vijayaraghavan, 2003).  

Nosso grupo de pesquisa vem trabalhando com sistemas de neurotransmissão em 

regiões encefálicas envolvidas no controle neural da pressão arterial. Uma linha bastante 

estudada em nosso laboratório é a interação da nicotina na gênese da hipertensão arterial 

neurogênica com enfoque nos sistemas de neurotransmissão modulados por essa droga 

(Ferrari, 2006; Ferrari e Fior-Chadi, 2007; Ferrari et al., 2007; Maximino, 2006). 

Muitos dos dados obtidos através desses trabalhos são de grande relevância na 

literatura, como: a capacidade da nicotina em antecipar o desenvolvimento da 
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hipertensão em ratos espontaneamente hipertensos, a modulação pela nicotina dos 

sistemas de neurotransmissão glutamatérgico in vivo e angiotensinérgico in vitro de 

ratos. Além de demonstrar a diferença de sensibilidade à nicotina nas linhagens de ratos 

hipertensos e normotensos (Ferrari e Fior-Chadi, 2007; Ferrari et al., 2007). 

 Tanto o sistema colinérgico quanto o adenosinérgico são bastante estudados em 

nosso grupo e estão inseridos em um contexto fisiológico de grande importância, os 

mecanismos que regulam a pressão arterial. 

 

Mecanismos envolvidos na regulação da pressão arterial. 

Desde que Stephen Hales no século XVIII pela primeira vez aferiu diretamente a 

pressão arterial (PA) (Hales, 1733; apud, Smith, 1993, p.350) e séculos depois desse 

evento, em 1905, Korotkoff desenvolveu sua técnica indireta de aferição da pressão 

arterial através de métodos auscultatórios (esfigmomanometria) (Korotkoff, 1905, apud, 

Arcuri et al., 2007, p.148), estabeleceu-se assim, um dos parâmetros mais importantes 

para a prevenção de doenças relacionada ao sistema cardiovascular, como a hipertensão, 

o principal fator de risco para o desenvolvimento de isquemia do miocárdio e acidente 

vascular encefálico entre outras injúrias.  

A pressão arterial é uma variável física expressa em força/unidade de área, que 

depende do volume sanguíneo contido no leito arterial. Ela compreende a pressão 

arterial sistólica e pressão arterial diastólica e está condicionada à vários fatores 

funcionais que a definem momento a momento.  

O débito cardíaco (DC) depende da freqüência cardíaca, esta é a quantidade de 

sístoles em um determinado espaço de tempo e do volume sistólico, este último, o 

volume de sangue ejetado no sistema arterial após uma sístole. O volume sistólico é 

determinado por dois fatores: a contratilidade cardíaca combinada com a pré-carga e a 
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resistência periférica. Por sua vez, a pré-carga depende do retorno do sangue para o 

coração, condicionando-a à vários mecanismos que influenciam esse retorno, como a 

volemia sanguínea e a complacência venosa. 

Os mecanismos que regulam a PA, o fazem através de mudanças instantâneas da 

contratilidade cardíaca e retorno venoso, tal como o débito cardíaco (freqüência 

cardíaca X volume sistólico) e da resistência periférica (RP), ou por meio de mudanças 

a longo prazo da volemia. Estes ajustes alteram a quantidade de sangue presente no leito 

arterial e, num dado instante, determinam o nível momentâneo da PA.  

 Entre o final do século XVIII e meados do XX alguns fatos fragmentados 

evidenciavam a existência de um reflexo cardiovascular (Parry, 1799; Waller, 1862, 

apud, Scher, 1983, p.980). Esse reflexo começou a ser mais bem compreendido quando 

deCyon e Ludwig em 1866 demonstraram que a estimulação do nervo depressor aórtico 

no coelho produzia um reflexo depressor na FC e PA (Decyon e Ludwig, 1866, apud 

Scher, 1983, p.980) e através dos experimentos de Hering, que na época gerou muita 

controvérsia, pois ele havia observado o mesmo reflexo depressor porém através da 

estimulação na região do seio carotídeo (Hering, 1927, apud, Scher, 1983, p.980). 

Finalmente, Heymans, conseguiu juntar esses dois conceitos e um único experimento, 

estabelecendo assim, o conceito do barorreflexo (Heymans, 1929; Heymans e Neil, 

1958, apud, Scher, 1983, p.980).  

O barorreflexo age de dois modos. Quando é detectada uma situação de 

hipotensão e isso evoca uma resposta pressora aumentando o DC e RP via aumento da 

atividade simpática; e quando há uma situação hipertensora que evocará uma resposta 

depressora diminuindo o DC e RP via diminuição da atividade simpática e aumento da 

atividade parassimpática, regulando assim, a PA momento a momento.   
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O primeiro componente envolvido nesse reflexo são os mecanorreceptores ou 

barorreceptores, imprescindíveis na detecção dos valores pressóricos gerados pelo fluxo 

sanguíneo após uma sístole. Localizados na crossa da aorta e no seio carotídeo, as fibras 

barorreceptoras aórticas (Nervo Depressor Aórtico ou deCyon) caminham junto ao 

nervo vago, enquanto que as carotídeas (Nervo Sinusal ou de Hering) se incorporam ao 

nervo glossofaríngeo e levam as informações geradas a cada pulso de pressão para o 

SNC. 

Algumas regiões no SNC já demonstravam ter um papel importante na regulação 

da pressão arterial, antes mesmo de se conhecer os mecanismos envolvidos no 

barorreflexo. Um dos primeiros trabalhos foi o de Claude Bernard em 1863, onde ele 

observara diminuições substanciais na PA em resposta à transecções na medula espinal 

ao nível cervical (Bernard, 1863, apud, Sved et al., 2002, p.503). Em seguida, Dittmar 

caracterizou melhor essa resposta através de transecções em regiões do bulbo (Dittmar, 

1873, apud, Sved et al., 2002, p.503). Mas foram os trabalhos na década de 70, através 

de técnicas mais precisas de lesões e/ou microinjeções de algumas drogas em regiões 

específicas do bulbo, que permitiu o início da caracterização desses núcleos e de suas 

funções na regulação do sistema cardiovascular (Guertzenstein, 1972; Guertzenstein e 

Silver, 1974; Miura e Reis, 1972; Nathan e Reis, 1977; Schmitt e Laubie, 1979). 

Dentre esses núcleos, o Núcleo do Trato Solitário (NTS) exerce um papel 

importante, agindo como um centro integrativo para o controle cardiovascular e outras 

funções autonômicas (Dampney, 1994; Reis e Talman, 1984; Sved, 1994; Talman et al., 

1984). Ele recebe as primeiras sinapses viscerosensoriais originadas dos principais 

reflexos homeostáticos como o cardiovascular, respiratório, gastrointestinal e somático. 

No NTS ocorre integração de aferências de outras áreas do tronco encefálico incluindo a 

ponte e substância cinzenta periaquedutal mesencefálica, como também de centros 

   9



                                                                                                                   INTRODUÇÃO 

hipotalâmicos, córtex motor e cerebelo (Bennett et al., 1987; Jordan et al., 1988; Mifflin 

et al., 1988; Paton et al., 1990; Silva-Carvalho et al., 1995; Spyer, 1994).  

Entre essas aferências, está a primeira sinapse oriunda dos barorreceptores, a 

qual é mediada via liberação de glutamato (Dampney, 1994; Sved, 1994; Talman et al., 

1984). Ações do glutamato no NTS podem ser mediadas por receptores metabotrópicos 

(acoplados a proteína G) e ionotrópicos (associados a canais iônicos). Estes últimos são 

subdivididos em três categorias de acordo com o agonista exógeno: N – Metil D- 

Aspartato (NMDA), ácido 2-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxasole-propiônico (AMPA) 

e kainato (KA), todos seletivos para Na+ e Ca2+ (Kew e Kemp, 2005). 

O NTS possui projeções glutamatérgicas para a porção caudal do bulbo 

ventrolateral (CVL), onde ativa os receptores do tipo NMDA (Gordon, 1987; Sved, 

1994). Administração desse aminoácido na CVL produz hipotensão e bradicardia 

devido à redução da atividade do nervo simpático (Blessing e Reis, 1982; Cravo et al., 

1991) e, conseqüentemente, provoca vasodilatação dos leitos vasculares renal, 

mesentérico e membros inferiores (Willette et al., 1987).  

Essa resposta ocorre, pois neurônios GABAérgicos localizados na CVL se 

projetam para a porção rostral do bulbo ventrolateral (RVL) exercendo uma contínua 

inibição da atividade dos neurônios barosensitivos da RVL, ao qual ativa diretamente 

neurônios pré-ganglionares simpáticos (Ito e Sved, 1997; Schreihofer e Guyenet, 2002; 

Sved et al., 2000). 

Embora muitos neurônios pré-ganglionares simpáticos recebam sinapses da 

medula espinal, hipotálamo e outras áreas do bulbo (Colombari et al., 2001; Guyenet, 

2006; Jansen et al., 1995; Sved et al., 2001), e evidências indicam que essas eferências 

simpáticas são reguladas primeiramente via RVL (Dampney et al., 2002). 
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Ativação dos neurônios da RVL causa um aumento na PA em decorrência de 

aumento da resistência periférica, débito cardíaco e secreção de catecolaminas, 

principalmente devido ao aumento da estimulação dos nervos simpáticos (Campos 

Junior e Guertzenstein, 1989; Feldberg e Guertzenstein, 1972). 

Por exemplo, no caso de aumento da pressão arterial o NTS, ativado pelo GLU 

liberado pelas fibras do barorreflexo, irá estimular a CVL que, por sua vez aumentará a 

liberação de GABA na RVL, resultando em diminuição do tônus da RVL sobre a 

atividade do sistema nervoso simpático. Concomitantemente, o NTS também irá 

estimular o núcleo motor dorsal do nervo vago e o núcleo ambíguo aumentando a 

ativação do sistema nervoso parassimpático. Esses dois eventos irão provocar 

diminuição na freqüência cardíaca e vasodilatação, resultando na diminuição da pressão 

arterial (Figura 1).  

Existem dezenas de neurotransmissores e seus receptores agindo nas regiões que 

controlam a pressão arterial, sendo a adenosina um deles. A adenosina é encontrada em 

abundância na maioria dos centros cardiorespiratórios do tronco encefálico, incluindo o 

NTS (Barraco et al., 1991; Barraco e Phillis, 1991; Burnstock, 2007; Castillo-Melendez 

et al., 1994; Lawrence e Jarrott, 1996; Scislo e O'leary, 2005). 

A adenosina inibe ou facilita a transmissão de outros neurotransmissores via 

ativação de receptores pré-sinápticos rA1 ou rA2a, respectivamente (Barraco et al., 1991; 

Mosqueda-Garcia et al., 1991; Ralevic e Burnstock, 1998). Consequentemente, a 

ativação dos rA1 e rA2a freqüentemente exerce efeitos opostos na regulação 

cardiovascular. Por exemplo, estimulação dos rA1 e rA2a na área subpostremal do NTS 

evoca respostas pressora e depressora, respectivamente, como demonstrado por Barraco 

e Phillis (1991). 
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Figura 1: Representação esquemática do controle neural da pressão arterial pelo 

barorreflexo. A explicação detalhada da figura encontra-se no texto. NTS: núcleo do 

trato solitário, CVL: área ventrolateral do bulbo caudal, RVL: área ventrolateral do 

bulbo rostral, NA: núcleo ambíguo, DMV: núcleo motor dorsal do nervo vago, GPV: 

gânglio paraventricular, IML: coluna intermédio lateral.  
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A ação hipotensora da adenosina no NTS é mediada via estimulação dos rA2a 

pré-sinápticos. Estes facilitam a liberação de glutamato das fibras aferentes 

barorreceptoras e ou através de estimulação de interneurônios envolvidos na 

transmissão do barorreflexo. Essa estimulação provoca uma diminuição na PAM e na 

FC, mediada via diminuição na atividade do nervo simpático renal (ANSR) e na 

atividade do nervo simpático pós-ganglionar adrenal (pós-ANSA) (Barraco et al., 1991; 

Barraco et al., 1988; Barraco et al., 1996; Barraco e Phillis, 1991; Castillo-Melendez et 

al., 1994; Mosqueda-Garcia et al., 1991; Tseng et al., 1988).  

Além da ação do rA2a no NTS descrita anteriormente, há outros trabalhos 

relacionados à produção de óxido nítrico (NO, do inglês nitric oxide) no NTS com a 

estimulação dos rA2a, mediando aumento da enzima Óxido Nítrico Síntase (NOS, do 

inglês nitric oxide synthase) (Lo et al., 1998; Lo et al., 1996; Scislo e O'leary, 2006; 

Scislo et al., 2005). 

Os rA2a também podem interagir com receptores de vasopressina V1 (rV1) no 

NTS contribuindo com as respostas hemodinâmicas obtidas devido a sua estimulação, 

sabendo-se que projeções de fibras vasopressinérgicas do Núcleo Paraventricular do 

Hipotálamo para o NTS (Van Giersbergen et al., 1992; White et al., 1984; Zakharenko 

et al., 2001) contendo rA2a poderiam facilitar a liberação tônica de arginina-

vasopressina no NTS (Scislo e O'leary, 2006). 

As diversas interações entre os sistemas de neurotransmissão encontrados nas 

regiões que modulam a pressão arterial são de extrema importância na compreensão dos 

mecanismos envolvidos na manutenção da PA. O aperfeiçoamento de novas abordagens 

de estudos permitiu agregar novos conhecimentos sobre essas interações.  

A utilização de estudos in vitro tem demonstrado ser um ótimo modelo, 

permitindo detalhar o funcionamento de células neuronais e suas interações (Andresen 
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et al., 2001; Ferrari et al., 2007; Ferrari et al., 2008a; Ferrari et al., 2008c; Kitamura et 

al., 2008; Kivell et al., 2001; Lewis et al., 2008; Oikawa et al., 2005), além de ser um 

excelente modelo para o estudo direto da droga na fisiologia das células, possibilitando 

o estudo detalhado das bases moleculares da ação da droga.  

Nosso grupo de pesquisa vem trabalhando com cultura mista de neurônios e 

células gliais no estudo da neurotransmissão de regiões envolvidas com o controle 

neural da pressão arterial. Estes trabalhos proporcionaram avanços na compreensão da 

interação entre alguns sistemas de neurotransmissão e sua relação com a gênese da 

hipertensão (Ferrari et al., 2007; Ferrari et al., 2008a; Ferrari et al., 2008c). Nossa 

abordagem é de extrema relevância, visto que disfunções nos sistemas de 

neurotransmissão em áreas que modulam a PA podem estar envolvidas com a gênese da 

hipertensão neurogênica.  

A hipertensão primária essencial ou neurogênica é responsável por 90% dos 

casos de hipertensão. Não se conhecem as causas da hipertensão neurogênica, podendo 

esta ser o resultado da soma de diversos fatores, entre eles problemas nas redes 

neuronais que modulam a PA (Reis e Talman, 1984). Indivíduos com hipertensão 

neurogênica possuem altos níveis de catecolaminas plasmáticas e aumento na atividade 

dos nervos simpáticos, que levam à taquicardia e vasoconstrição. Esses fatores são 

determinantes para a elevação da PA (Grassi et al., 2006; Guyenet, 2006). Existe 

também a hipertensão secundária que tem origens bem definidas, como alterações nos 

vasos sanguíneos, disfunção no sistema renal, hipo e hipertireoidismo e mais raramente 

por síndromes como a de Cushing (SBH, 2006).  

No Brasil estima-se que a hipertensão acomete uma em cada cinco pessoas e na 

população idosa essa proporção aumenta para uma em cada duas pessoas. É considerada 

uma pessoa hipertensa, aquela cujos valores de PA aferidos em vários períodos do dia, 

   14



                                                                                                                   INTRODUÇÃO 

seja igual ou acima de 140 mmHg de PA sistólica e 90 mmHg de PA diastólica (SBH, 

2006). Diversos fatores aumentam a probabilidade de um indivíduo desenvolver a 

hipertensão, como a predisposição genética associada à alimentação desbalanceada com 

alta ingestão de sódio e gorduras, sedentarismo, tabagismo, entre outros. 

A hipertensão é um problema de saúde pública, visto que cada vez mais cresce o 

número de indivíduos com essa doença, desencadeando uma série de problemas 

socioeconômicos. O estudo dos mecanismos envolvidos na hipertensão dão o respaldo 

necessário para os programas de prevenção e o desenvolvimento de novos tratamentos 

terapêuticos para o combate dessa doença.  

Como discutido anteriormente, o receptor de adenosina A2a é um importante 

mecanismo modulatório do sistema glutamatérgico, nitrérgico e vasopressinérgico no 

NTS. Sua estimulação parece ajustar pontualmente cada um desses sistemas, 

estabelecendo assim, uma rede de interação importante na regulação da pressão arterial. 

A nicotina é um agente farmacológico importante devido ao seu papel 

modulatório na sinalização intracelular e extracelular, além de interagir com diversos 

sistemas fisiológicos e de antecipar o desenvolvimento da hipertensão em indivíduos 

com pré-disposição genética. 

Portanto, considerando que: 1) a hipertensão essencial pode ter origem nas áreas 

envolvidas no controle cardiovascular, 2) a nicotina pode antecipar e/ou intensificar a 

hipertensão em sujeitos com pré-disposição genética, 3) a nicotina interage com 

diversos sistemas de neurotransmissão, 4) os efeitos modulatórios do rA2a em outros 

sistemas de neurotransmissão no NTS e seu papel hipotensor, e ainda, a inexistência na 

literatura de trabalhos que revelem a real modulação da nicotina no receptor de 

adenosina A2a em áreas envolvidas com o controle cardiovascular, propõe-se uma 

análise celular da modulação da nicotina sobre o rA2a, utilizando um modelo in vitro, de 
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cultura mista de neurônios e células gliais da região dorso-medial do bulbo de ratos 

geneticamente hipertensos e normotensos. 
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Conclusões 

 

Com base nos resultados apresentados pode-se concluir que: 

• O receptor de adenosina A2a parece menos eficiente em células de ratos 

hipertensos do que em células de ratos normotensos em condição basal, 

possivelmente influenciando no desenvolvimento da hipertensão em ratos 

geneticamente hipertensos, 

• A nicotina modulou o funcionamento do receptor de adenosina A2a em 

células do bulbo de ambas as linhagens, agindo na ligação, nos níveis 

protéicos e na expressão do RNAm do rA2a,  

• A modulação do receptor de adenosina A2a pela nicotina parece ocorrer com 

maior magnitude em células de ratos normotensos do que de hipertensos, 

tratamentos com nicotina do que as células de ratos SHR. 
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