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RESUMO 

 

Filgueira FP. Caracterização da resposta vasorelaxante do equilin em artérias 
mesentéricas de ratas espontaneamente hipertensas [tese (Doutorado em 
Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2012. 
  
As ações vasculares dos hormônios sexuais feminimos têm sido amplamente 
investigadas, entretanto, grande parte dos estudos utilizaram o 17β-estradiol como 
alvo de investigação. O Premarin, medicamento utilizado na terapia de reposição 
hormonal há mais de 60 anos, contém pelo menos dez tipos de substâncias 
estrogênicas em sua composição, entretanto pouco se sabe sobre a ação vascular 
direta da maioria desses componentes, dentre os quais destaca-se o equilin, que 
representa cerca de 25% da composição do premarin. Deste modo, o objetivo deste 
estudo foi investigar a ação do equilin em artérias mesentéricas de resistência de 
ratas espontaneamente hipertensas, bem como o mecanismo envolvido neste efeito, 
comparando com o 17β-estradiol. Foram utilizadas ratas espontaneamente 
hipertensas (12 semanas de idade), ovariectomizadas 30 dias antes dos 
experimentos e seus respectivos controles (intactas). A reatividade de artérias 
mesentéricas de resistência foi avaliada utilizando miógrafo para estudo de tensão 
isométrica. Foram realizadas curvas concentração-efeito (10 nM-100 µM) ao equilin, 
ao 17β-estradiol, à estrona e ao 17α-estradiol. Dentre estes compostos, apenas o 
equilin produziu resposta máxima vasodilatadora equivalente à do 17β-estradiol. Não 
houve diferença nas respostas promovidas pelos estrógenos entre ratas intactas e 
ovariectomizadas. O antagonista específico de receptores de estrógeno (ICI 
182,780) não afetou o relaxamento ao equilin. De modo similar, este efeito não foi 
alterado pela incubação com inibidores da adenilato ciclase e da PKA. A resposta ao 
equilin não foi alterada pela remoção do endotélio ou pela incubação com inibidores 
da óxido nítrico sintase, da guanilato ciclase e da PKG. A indometacina ou a 
associação de indometacina e L-NAME não alterou a ação do equilin. Além disso, o 
relaxamento a este hormônio não foi alterado pela incubação com: tetraetilamônio 
(bloqueador inespecífico de canal de K+), caribdotoxina (bloqueador de canal de K+ 
de alta e intermediária condutância ativado por Ca2+) + apamina (bloqueador de 
canal de K+ de baixa condutância ativado por Ca2+), iberiotoxina (bloqueador de 
canal de K+ de alta condutância ativado por Ca2+), glibenclamida (bloqueador de 
canal de K+ sensível ao ATP) ou 4-aminopiridina (bloqueador de canal de K+ 
dependente de voltagem). O equilin promoveu vasorelaxamento em preparações 
pré-contraídas tanto com U46619 quanto com endotelina-1 ou com KCl indicando 
efeito vasodilatador via bloqueio do influxo de Ca2+ por canais operados por 
voltagem ou por receptor. De fato, a incubação com equilin diminuiu a contração ao 
Ca2+, assim como ao BAY K 8644, ativador de canais de Ca2+ do tipo-L, porém, não 
modificou a contração à cafeína (que promove liberação de Ca2+ do retículo 
sarcoplasmático). Demonstramos com este estudo que o efeito vasorelaxante do 
equilin em artérias mesentéricas de ratas espontanemente hipertensas se deve 
predominantemente ao bloqueio de canais de Ca2+ do tipo L. 
 
Palavras–chave: Equilin. Artérias mesentéricas de resistência. Efeito vasorelaxante. 
Ratas espontaneamente hipertensas.  
  



 

 

ABSTRACT 

 

Filgueira FP. Characterization of vasorelaxant response to equilin in mesenteric 
arteries from spontaneously hypertensive rats. [Ph. D. thesis (Pharmacology)]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 
 
The vascular actions of female sex hormones have been widely explored; however, 
most of these studies have used 17β-estradiol as the choice drug for investigation. 
Premarin is a preparation used in postmenopausal hormone replacement therapy for 
over sixty years. At least ten types of estrogen compounds have been identified in 
Premarin, however, little is known about the direct vascular action of the majority of 
its components, among which, equilin stands out, representing 25% of Premarin 
composition. Based on these observations, the aim of the present study was to 
investigate the effects of equilin in mesenteric resistance arteries from female 
hypertensive rats. Mechanisms contributing to equilin-induced effects were 
determined, comparing with the vascular effects induced by 17β-estradiol. 12 week-
old female spontaneously hypertensive rats (ovariectomized 30 days before initiation 
of the experimental protocols) and their counterparts (intact) were used. Vascular 
reactivity was evaluated in a myograph for isometric tension recording. 
Concentration-response curves (10 nM-100 µM) to equilin, 17β-estradiol, estrone and 
17α-estradiol were performed. Among these compounds, only equilin evoked a 
maximal relaxation response equivalent to that of 17β-estradiol. There was no 
difference in the responses evoked by the estrogen compounds between intact and 
ovariectomized rats. The estrogen receptor antagonist (ICI 182,780) failed to inhibit 
equilin-induced relaxation. Similarly, this effect was not affected by incubation with 
inhibitors of adenylyl cyclase and protein kinase A. Equilin response was not altered 
by endothelium removal or by incubation with inhibitors of eNOS, guanylate cyclase 
and protein kinase G.  Indomethacin or the association of indomethacin plus L-NAME 
did not alter equilin-induced effects. Furthermore, the relaxation to this hormone was 
not altered after incubation with: tetraethylammonium (a non-selective K+ channel 
blocker); charybdotoxin (a large and intermediate conductance Ca2+-activated K+ 
channel blocker), glibenclamide (an ATP-dependent K+ channel blocker) or 4-
aminopyridine (a voltage-dependent K+ channel blocker). Equilin evoked relaxation in 
preparations pre-constricted with U46619 and also with ET-1 or KCl, indicating a 
vasodilator effect via blockade of Ca2+ influx from both voltage-operated Ca2+ 
channels and receptor-operated Ca2+ channels. In fact, equilin incubation reduced 
contraction induced by both Ca2+ and Bay K 8644, an L-type Ca2+ channel activator. 
However, equilin was unable to alter caffeine-induced contraction (via Ca2+ release 
from the intracellular stores). We have demonstrated in the present study that equilin 
vasorelaxant effect in mesenteric arteries from female spontaneously hypertensive 
rats occurs predominantly due to blockade of L-type Ca2+ channels. 
 
Keywords: Equilin. Resistance mesenteric arteries. Vasorelaxant effect. 
Spontaneously hypertensive rat. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O hormônio sexual feminino estrógeno tem seu nome derivado da palavra 

“oistros” que significa “desejo louco”, e do sufixo “-gen” que significa “que produz”1. 

Há mais de um século, havia indícios de que a função vascular periférica poderia ser 

influenciada por “efeitos maléficos” provenientes do aparelho reprodutor feminino. 

Deste modo, as primeiras investigações relacionadas aos efeitos farmacológicos do 

estrógeno foram cercadas de expectativas um tanto temerosas. Entretanto, a 

compreensão das ações deste hormônio cresceu de maneira substancial, 

diminuindo consideravelmente estes conceitos temerosos frente à terapia com 

estrogênio exógeno, principalmente em relação aos efeitos colaterais. Neste sentido, 

dados apontados por Richard White (2002)2 mostram que o número de trabalhos 

investigando o efeito cardioprotetor do estrógeno era de apenas 100 entre os anos 

de 1900 e 1975. Esse número foi dez vezes maior entre os anos de 2000 e 2001. 

Como ressalta muito bem este autor, é evidente que o estudo dos efeitos do 

estrógeno sobre a função vascular será por muito tempo um dos principais alvos de 

investigação da área cardiovascular, com o objetivo de compreender de modo 

seguro o potencial benefício deste hormônio na terapia de reposição hormonal 

(TRH). 

 

1.1 Estrógeno e Hipertensão Arterial 

 

A hipertensão arterial (HA) é definida como uma doença de etiologia 

multifatorial que se caracteriza por níveis elevados e sustentados de pressão arterial 

(PA), com a PA sistólica igual ou superior a 140 mmHg e a diastólica igual ou 

superior a 90 mmHg. Esta doença é a causa mais frequente de morbidade e 

mortalidade por doença cardiovascular (DCV), sendo responsável por uma a cada 

três mortes em todo o mundo. De acordo com dados do ano de 2000, a prevalência 

global de HA foi de aproximadamente 1 bilhão de pessoas, e para 2025, estima-se 

que mais de 1,5 bilhão de adultos serão hipertensos3. 

Estudos epidemiológicos e clínicos demonstraram de maneira evidente a 

menor prevalência de HA em mulheres no período fértil quando comparadas aos 

homens de mesma idade. Após a menopausa, período de queda abrupta dos níveis 

de hormônios sexuais femininos, ocorre um aumento no número de mulheres 
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hipertensas4. Além disso, mulheres cirurgicamente menopausadas apresentam 

maior incidência de DCVs quando na ausência de reposição hormonal5. Em 

conjunto, estas observações tornam evidente a importância do estrógeno na saúde 

da mulher como hormônio protetor contra DCVs. 

Pesquisas experimentais com diferentes modelos de HA como, por exemplo, 

ratos espontaneamente hipertensos (SHR)6, ratos DOCA-sal7, ratos Dahl sal-

sensível8 e ratos geneticamente hipertensos New Zealand9, demonstram também 

que fêmeas apresentam níveis pressóricos reduzidos em comparação aos machos 

de mesma idade. Nesses modelos, sugere-se que os hormônios sexuais femininos 

podem proteger contra as complicações da HA. De fato, dados de nosso laboratório 

confirmaram esses achados utilizando os modelos SHR e DOCA-sal, e 

demonstraram um agravamento da HA em fêmeas ovariectomizadas, elevando a PA 

a níveis semelhantes aos observados em machos. O tratamento hormonal com 17β-

estradiol corrigiu a PA para níveis semelhantes aos encontrados em fêmeas falso-

operadas10-11. 

 

1.2 Terapia de Reposição Hormonal 

 

Por muitos anos, tem sido sugerido que a TRH pode proporcionar proteção 

contra DCVs em mulheres na pós-menopausa. A maioria dos estudos indica que 

mulheres no período pós-menopausa que fazem uso de alguma forma de TRH 

apresentam redução de 30-50% do risco de mortalidade cardiovascular12-16. Por 

outro lado, é importante mencionar resultados obtidos em estudos clínicos mais 

recentes, incluindo o Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) e o 

Women’s Health Initiative (WHI), os quais levantaram dúvidas a respeito dos efeitos 

protetores do estrógeno sobre o sistema cardiovascular. Nestes estudos, a TRH não 

reduziu o risco de eventos vasculares em mulheres na pós-menopausa17-18. 

O HERS, um estudo clínico randomizado, avaliou a eficácia da associação de 

estrogênios conjugados equinos (CEE - conjugated estrogenic equine) com acetato 

de medroxiprogesterona na prevenção secundária de doenças coronarianas em 

pacientes com coronariopatia prévia. Os resultados mostraram uma tendência de 

aumento de eventos coronarianos e um aumento significativo de eventos 

tromboembólicos venosos no primeiro ano do estudo no grupo de mulheres que 

faziam uso da TRH17. No seguimento deste estudo (HERS II), os resultados 
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mostraram que a TRH não deve ser utilizada por mulheres na pós-menopausa para 

reduzir o risco de eventos cardiovasculares19. 

O WHI, realizado em 2002, foi um dos estudos mais discutidos em 

sociedades de ginecologistas de todo o mundo. Este estudo tinha como um de seus 

objetivos avaliar o efeito da TRH na prevenção primária de DCV, diferentemente do 

HERS, que avaliou a prevenção secundária. Neste estudo, as pacientes receberam 

o mesmo esquema terapêutico utilizado no HERS e os resultados indicaram 

incidência superior (29%) de eventos cardiovasculares em mulheres que receberam 

o tratamento hormonal18. Em 2004, foram publicados outros resultados do estudo 

WHI que avaliou o uso isolado de CEE em mulheres na pós-menopausa e 

histerectomizadas. Os resultados mostraram que o uso isolado de estrogênios 

conjugados nessas mulheres promoveu redução de quatro eventos 

coronarianos/ano para cada dez mil mulheres. Entretanto, uma vez que não se 

observou diferença significativa entre os grupos estudos, a conclusão deste estudo 

foi que o CEE não deve ser recomendado para prevenção de DCV em mulheres na 

pós-menopausa20. 

É importante destacar que estes estudos sofrem críticas em relação a alguns 

aspectos, dentre estes, a seleção das pacientes, que incluiu mulheres com idade em 

média uma década superior àquelas em que normalmente a TRH é recomendada. 

Além disso, como mencionado, essas mulheres apresentavam fatores de risco para 

as complicações observadas21. Evidências de estudos em primatas22 e em outros 

modelos animais23-24 indicam que os efeitos benéficos da TRH na prevenção da 

aterosclerose ocorrem somente se a terapia for iniciada antes do seu 

desenvolvimento. Considerando que as complicações cardiovasculares clínicas 

geralmente apresentam-se por volta dos 65 anos de idade25 e que esses estudos 

alocaram pacientes em sua maioria com idade acima de 60 anos, é aceitável 

considerar que durante o período inicial da pós-menopausa exista uma “janela de 

oportunidade”, momento em que a TRH pode conferir cardioproteção26. Esta crítica 

comentada, juntamente com outras27, demonstram possíveis pontos falhos na 

interpretação final destes estudos que concluíram ausência de efeitos 

cardiovasculares benéficos com a TRH.  

Assim, permanecem controversos os verdadeiros efeitos promovidos pela 

TRH sobre os riscos cardiovasculares no período da pós-menopausa, tornando-se 

indispensável a realização de novos estudos, tanto clínicos quanto experimentais. 
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Uma ampla variedade de terapias de reposição estrogênica (TRE) e TRH 

(estrógeno e progesterona) está disponível. As formulações estrogênicas utilizadas 

na terapia hormonal contêm formas distintas de estrógeno obtidas de fontes animais 

(naturais) ou quimicamente modificadas (sintéticas). As únicas preparações 

verdadeiramente “naturais” são os fitoestrógenos e o CEE, sendo este último 

extensivamente utilizado para TRE, isoladamente, ou associado à progesterona. 

Uma importante consideração que se faz necessária em relação aos estudos 

comentados (HERS e WHI), é o fato de ambos utilizarem o Premarin como o 

medicamento de escolha para TRH. O Premarin é um CEE que contém pelo menos 

10 tipos de estrógenos quimicamente diferentes, sendo um dos medicamentos mais 

prescritos nos Estados Unidos para mulheres na menopausa28. A porcentagem de 

distribuição dos 10 componentes estrogênicos descritos no Premarin é: estrona 

(48%); equilin (24%); 17β-dihidroequilin (15%); delta8,9-dehidroestrona (4,3%); 17α-

estradiol (3,8%); 17α-dihidroequilin (1,8%); equilenin (1,1%); 17β-estradiol (0,68%); 

17α-dihidroequilenin (0,45%) e 17β-dihidroequilenin (0,3%)29. 

Apesar do Premarin ser utilizado na clínica há mais de 60 anos, pouco se 

sabe sobre a ação vascular individual de seus componentes. A literatura está repleta 

de trabalhos que investigaram a ação vascular de diversos hormônios estrogênicos, 

dentre estes o principal é o 17β-estradiol. Entretanto, há poucos estudos que 

investigaram o efeito vascular do equilin, hormônio este responsável por 

aproximadamente 25% da composição do Premarin.  

 

1.3 Ações Benéficas do Estrógeno 

 

O estrógeno atua em diversos sistemas do organismo. De importância para o 

presente estudo, destaca-se a ação deste hormônio influenciando diretamente a 

função vascular30-31. O estrógeno exerce efeito regulador sobre a estrutura vascular, 

inibindo a proliferação de células do músculo liso vascular32. A proliferação de 

células endoteliais após lesão encontra-se aumentada depois do tratamento das 

mesmas com estrógeno, sendo demonstrado em experimentos realizados in vitro33 e 

in vivo33-34. Foi demonstrado também que o processo apoptótico da célula endotelial 

humana é inibido pelo tratamento com este hormônio35. Além disso, o estrógeno 

reduz a adesão leucocitária sobre as células endoteliais e a migração 
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transendotelial, inibindo a expressão de moléculas de adesão induzidas por citocinas 

inflamatórias36-37. 

Um importante avanço da ciência para o entendimento das ações vasculares 

do estrógeno foi a descoberta dos receptores estrogênicos (ERs – estrogen 

receptors) denominados ERα38 e ERβ39. Estes receptores foram caracterizados tanto 

nas células endoteliais quanto nas células musculares lisas vasculares de 

humanos40-41 e de ratos42-43. A partir dessas descobertas, surgiu um desafio aos 

pesquisadores de entender o papel funcional desses subtipos de receptores e o 

impacto dos mesmos sobre a fisiologia e fisiopatologia vascular. 

Além dos receptores nucleares clássicos, recentemente novos receptores 

foram descritos, como o ER-X, um receptor de estrógeno associado à membrana 

plasmática e cujo papel nas ações dos estrógenos ainda não foi investigado44. Outra 

proteína de membrana caracterizada recentemente e nomeada inicialmente de 

GPR30 (um receptor acoplado à proteína G) tem sido descrita como mediador das 

ações estrogênicas45.  

Outro efeito estrogênico bastante investigado é a influência desses hormônios 

sobre o perfil lipídico. O estrógeno reduz os níveis de colesterol LDL e aumenta os 

níveis de colesterol HDL em aproximadamente 15%, porém, aumenta também os 

níveis de triglicérides em cerca de 20%, efeitos estes proporcionais à dose utilizada 

no tratamento46-47. Além disso, foi demonstrado o efeito da TRH com estrógeno 

sobre a tolerância à glicose, a sensibilidade insulínica, a massa corpórea e a 

distribuição de gordura. O estudo randomizado PEPI (Postmenopausal 

Estrogen/Progestin Intervention), realizado durante 3 anos, demonstrou o efeito 

benéfico da THR em reduzir os níveis séricos de insulina (-16%) e as concentrações 

de glicose (-2 mg/dL). Além deste, outros estudos48-50 mostram ainda que a TRH 

promove diminuição da massa corpórea e da distribuição de gordura, reduzindo 

ainda o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Estima-se que 25 a 30% da 

proteção cardiovascular atribuída ao estrógeno seja promovida pelos efeitos 

comentados acima. 

 

1.4 Efeito Genômico do Estrógeno 

 

Os efeitos do estrógeno podem ser classificados como: efeito transcricional 

clássico ou genômico e efeito extranuclear ou não-transcricional, também 
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denominado de não-genômico. Os efeitos genômicos dos estrogenos são mediados 

pelos ERs, os quais pertencem à superfamília de receptores nucleares, que são 

fatores de transcrição regulados por ligantes. Estes receptores, localizados 

preferencialmente no citoplasma, formam um complexo com proteínas de choque 

térmico (HSPs – heat shock protein). A ligação com o estrógeno dissocia os 

receptores deste complexo e induz a formação de homodímeros que se dirigem ao 

núcleo onde se ligam aos elementos responsivos ao estrógeno (ERE – estrogen 

response element) que estão localizados na região promotora dos genes a serem 

transcritos. Finalmente, com a contribuição de co-ativadores e outros fatores de 

transcrição51, o complexo hormônio-receptor promoverá a transcrição de genes 

alvos52-53. 

A modulação da função vascular pelos estrógenos pode envolver efeitos 

genômicos. Neste sentido, a grande importância da modulação da reatividade 

vascular exercida pelo estrógeno, no que tange aos efeitos a longo prazo, é a 

regulação da transcrição do gene que codifica a síntese da enzima óxido nítrico 

sintase endotelial (eNOS), demonstrada em trabalhos in vitro54 e in vivo55. Outros 

genes que codificam substâncias relacionadas à regulação do tônus vascular e que 

também podem sofrer influência do hormônio feminino são os genes da 

ciclooxigenase-156, da prostaglandina H sintase57 e da endotelina-158. 

 

1.5 Efeito Não-genômico do Estrógeno 

 

Além do efeito clássico sobre a transcrição gênica, estudos têm demonstrado 

que o ER estão envolvidos em um efeito vascular rápido do estrógeno, denominado 

efeito não-genômico. É importante mencionar que esse efeito ocorre de maneira 

independente da transcrição gênica, ou seja, ocorre em questão de segundos ou 

minutos, diferentemente da ação genômica que necessita de algumas horas59. 

A resposta celular rápida do estrógeno está também associada com 

receptores de superfície celular, incluindo os receptores do fator de crescimento 

epidermal (EGFRs - epidermal growth factor receptors); com receptores acoplados a 

proteína G; e também estão ligados a vias de sinalização incluindo a mobilização de 

cálcio, a ativação de quinases e a produção de óxido nítrico60. Desse modo, estudos 

demonstraram que esta ação não-genômica do estrógeno mediada via receptor e 

independente da transcrição gênica, está associada à ativação da eNOS através de 
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diferentes vias de sinalização como MAP quinases61-62 e a via PI3-K/Akt63-65, 

resultando na geração de óxido nítrico. Considerando que a disfunção endotelial é 

considerada um dos principais componentes das doenças cardiovasculares e, 

associado ao fato da eNOS ser uma enzima vital na manutenção da integridade das 

células endoteliais, a regulação da mesma torna-se um evento importante na 

compreensão dos mecanismos envolvidos na proteção vascular promovida pelo 

estrógeno. 

Como comentado anteriormente, a caracterização do GPR30, agora 

denominado GPER (receptor de estrógeno acoplado a proteína G), criou novas 

oportunidades de estudo sobre o modo de ação não-genômica promovido pelos 

hormônios femininos. Trabalhos recentes demonstraram a ação vasodilatadora 

direta do G1 (agonista do GPER) em artérias coronárias de porcos66-67. Além disso, 

demonstrou-se que a infusão deste agonista promove redução da pressão arterial 

em ratos Sprague–Dawley. Em artérias mamárias de humanos, a resposta relaxante 

induzida pelo G1 demonstrou ser superior àquela promovida pelo 17β-estradiol68. 

Embora a ampla expressão do GPER em artérias tenha sido descrita por estudos 

recentes69, o papel deste receptor na regulação da homeostase vascular ainda não 

se encontra totalmente elucidado.  

Dentre as ações não-genômicas, existem também as ações que ocorrem de 

maneira independente de receptores, principalmente aquelas decorrentes da 

regulação de fluxo iônico. O estado contrátil das células musculares lisas é 

determinado pela diferença de potencial elétrico da membrana celular, gerada pela 

regulação dinâmica de fluxo iônico de potássio, cálcio e sódio através de canais 

iônicos específicos. Dados da literatura demonstraram que o efeito vasorelaxante do 

estrógeno envolve o bloqueio de canais de cálcio na membrana plasmática de 

células do músculo liso vascular, levando à redução de cálcio intracelular e 

consequente dilatação dos vasos sanguíneos. Embora a natureza molecular dos 

canais de cálcio envolvidos na resposta estrogênica não tenha sido elucidada, esses 

estudos demonstraram que o estrógeno reduz o influxo de cálcio e/ou estimula o 

efluxo deste íon70-71. Além disso, embora apenas um estudo tenha demonstrado o 

efeito do estrógeno em bloquear a liberação de cálcio do retículo endoplasmático72, 

outros encontraram que a ação vasorelaxante do estrógeno não envolve efeito 

significante sobre a liberação de cálcio intracelular ou sobre a sensibilidade do 

aparato contrátil70, 73. 
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Outro mecanismo pelo qual o estrógeno promove seu efeito vasodilatador se 

dá através da abertura de canais de potássio ativados por cálcio e sensíveis à 

voltagem, levando à hiperpolarização de células do músculo liso vascular74. Estes 

mecanismos comentados, dentre outros, evidenciam os efeitos independentes do 

endotélio, promovidos por este hormônio, sobre a reatividade vascular. 

 

1.6 Ação Vascular Direta de Diferentes Estrógenos 

 

Não há dúvidas de que grande parte dos estudos avaliando o efeito 

vasodilatador dos estrógenos utilizem o 17β-estradiol como principal alvo de 

investigação, uma vez que ele é considerado o hormônio feminino mais potente e 

presente em maior concentração na circulação. Além do 17β-estradiol, diversos 

outros estrógenos foram e estão sendo investigados com o objetivo de se 

compreender melhor a ação vascular dos mesmos e, consequentemente, o potencial 

benefício cardioprotetor, uma vez que estes efeitos podem se diferenciar conforme o 

composto estrogênico investigado. 

Trabalhos que investigaram o efeito vasodilatador de outros compostos 

estrogênicos, utilizaram o 17β-estradiol como controle do estudo. Naderali et al. 

(1999)75, avaliando a ação do 17α-estradiol, um estereoisômero do 17β-estradiol e 

presente em pequenas concentrações na circulação de mamíferos, demonstraram 

uma ação vasorelaxante semelhante à do 17β-estradiol. Compostos sintéticos como 

dietilestilbestrol (DES), também apresentam efeito vasorelaxante, e foi demonstrado 

que em artérias coronárias este hormônio sintético foi mais potente que o 17β-

estradiol76. Outro hormônio feminino amplamente utilizado nas TRH é a 

progesterona17, e assim como os estrógenos, também possui ação vasodilatadora77-

78. Agonistas específicos de receptores estrogênicos, como o composto o PPT 

(4,4’,4’’-(4-propyl-[1H]-pyrazole-1,3,5-triyl) tris-phenol - agonista do ERα) e o DPN 

(2,3-bis(4-hydroxyphenyl)-propionitrile - agonista do ERβ), tiveram também sua ação 

vasodilatadora demonstrada em artérias mesentéricas de rato. O agonista do ERα 

apresentou efeito vasorelaxante mais potente que o 17β-estradiol e este, por sua 

vez, foi mais potente que o DPN79. 

Outra classe de compostos bastante estudada é a das substâncias sintéticas 

denominadas de moduladores seletivos de receptores estrogênicos (SERMs – 

selective estrogen receptor modulators), que apresentam ações seletivas em 
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diferentes tecidos, atuando como agonistas e/ou antagonistas. Em geral, os SERMs 

atuam como agonistas em tecidos como vasos sanguíneos (promovendo ação 

vasodilatadora) e ossos, e apresentam ações antagonistas sobre tecidos 

reprodutivos como mamas e útero80. 

Assim como os SERMs, os fitoestrógenos apresentam propriedades tanto 

estrogênica quanto antiestrogênica, embora consideradas de baixa potência81. 

Esses compostos são derivados de plantas, e são estruturalmente e funcionalmente 

semelhantes aos estrógenos clássicos. Dentre as plantas consideradas como fontes 

de fitoestrógenos, a soja (Glycine max (L.) Merr.) é a que apresenta maiores 

proporções de isoflavonas, que são os fitoestrógenos mais comuns. Estas 

substâncias podem ainda ser encontradas em beterrabas (Beta vulgaris L.), batatas 

(Solanum tuberosum L.) e arroz (Oryza sativa L.). As isoflavonas mais estudadas 

são a genisteína e a daidzeína, que apresentaram ações benéficas sobre o sistema 

cardiovascular82. 

Os principais estrógenos produzidos naturalmente na mulher são o estradiol, 

a estrona e o estriol. As mulheres no período pré-menopausa produzem estradiol em 

grandes quantidades pelo ovário e, em virtude deste hormônio apresentar alta 

afinidade pelos ERs, é considerado o hormônio mais potente28. Por esta e outras 

características, o estradiol é o estrógeno mais utilizado nos estudos científicos, e 

portanto, as ações cardiovasculares deste hormônio estão bem caracterizadas, 

como já comentado anteriormente. O estriol é o principal estrógeno produzido pela 

placenta durante a gravidez mas ainda pode ser encontrado em quantidades 

menores se comparado ao estradiol e a estrona. A ação vascular deste hormônio 

tem sido pouco investigada. A estrona é menos potente que o estradiol e também é 

um metabólito deste último, sendo produzida a partir da androstenediona no tecido 

adiposo28. Existem poucos estudos avaliando o efeito vascular direto desse 

composto, porém o interesse por este hormônio aumentou nos últimos anos. 

É importante ressaltar ainda, como já comentado anteriormente, que o 

Premarin apresenta além da estrona, o equilin como substância presente em grande 

quantidade em sua composição (~25%). Este hormônio, entretanto, tem sido muito 

negligenciado, uma vez que a literatura apresenta poucos dados sobre a ação deste 

no sistema cardiovascular. Deste modo, torna-se importante a realização de um 

estudo que avalie o efeito vascular direto do equilin. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Os resultados apresentados neste estudo permitem-nos concluir que o efeito 

vascular promovido pelo equilin em artérias mesentéricas de resistência de ratas 

geneticamente hipertensas é caracterizado como agudo e provavelmente não-

genômico, além de não envolver a participação de receptores estrogênicos bem 

como a via adenilato ciclase/PKA. Além disso, este efeito é independente da 

presença do endotélio e da via NO/GMPc/PKG. A resposta vasodilatadora do equilin 

não envolve a liberação de prostanóides vasodilatadores e nem a ativação de 

diferentes canais de K+. Este efeito vasorelaxante induzido pelo equilin ocorre 

independente do bloqueio da liberação de cálcio intracelular e se deve 

predominantemente ao bloqueio do influxo de cálcio, principalmente bloqueando 

canais de cálcio do tipo L. Assim, podemos concluir que o efeito vasodilatador do 

equilin em artérias de resistência de ratas hipertensas poderia promover uma ação 

benéfica ao sistema vascular. 
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