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RESUMO 

 

de Jesus FN. Mecanismos de vasorelaxamento envolvidos na resposta vasomotora 
in vitro de anéis de artéria mesentérica provenientes de ratos com periodontite 
induzida por ligadura. [Tese (Doutorado em Farmacologia)] - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2019. 

 

 Uma das doenças mais prevalentes da cavidade oral é a doença periodontal. A 

periodontite é uma doença inflamatória e secundária à presença de bactérias. Os 

patógenos periodontais podem ser translocados através da corrente sanguínea e 

exibir efeitos periféricos. Estudo prévio do nosso laboratório mostra que o óxido 

nítrico (NO) é um dos principais reguladores de alguns dos efeitos da doença 

periodontal em órgãos remotos, como coração e rim, bem como disfunção endotelial 

e diminuição da contratilidade mediada por agonistas adrenérgicos na aorta. O 

objetivo do presente estudo foi investigar a resposta funcional da artéria mesentérica 

obtida de ratos com periodontite induzida por ligadura bilateral. Nós observamos que 

há presença de DNA bacteriano em amostras de gengivas e ligaduras quando 

comparado com o grupo controle, confirmando a natureza infecciosa do nosso 

modelo de periodontite induzida por ligadura. Foi observado também, que em 

segmentos de artéria mesentérica e no leito mesentérico houve diminuição das 

respostas vasorelaxantes ao nitroprussiato de sódio (SNP) e da resposta máxima 

relaxante ao estimulador da enzima guanilato ciclase solúvel (sGC), BAY 41-2272, 

quando comparados ao grupo sham. No entanto, não houve diferença entre os 

grupos em relação ao ativador da sGC, BAY 60-2770. Ainda, mesmo com o 

aumento na produção de sulfeto de hidrogênio (H2S) em artéria mesentérica no 

grupo ligadura, não foram observadas diferenças significativas entre os grupos na 

resposta vasorelaxante secundária a hiperpolarização. Entretanto, no grupo ligadura 

as artérias mesentéricas incubadas com o inibidor das enzimas produtoras de H2S, 

AOAA, foi observado aumento da resposta máxima relaxante ao SNP quando 

comparado às curvas sem o inibidor. Adicionalmente, foi observado aumento 

significativo da nitração de resíduos proteicos de tirosina, RNAm da enzima óxido 

nítrico sintase induzível (iNOS), atividade da enzima antioxidante catalase (CAT), 

com diminuição da atividade da enzima antioxidante superóxido dismutase (SOD), 

RNAm da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) e conteúdo de guanosina 

3', 5'-monofosfato cíclico (cGMP) após estímulo com SNP na artéria mesentérica do 



grupo ligadura. A espectrometria de ressonância paramagnética eletrônica (RPE) 

aplicada às artérias mesentéricas do grupo de ratos com periodontite evidenciou que 

o heme-Fe+2 da enzima sGC está oxidado para heme-Fe+3. Com base nestes 

resultados, podemos concluir que durante a fase inicial da periodontite induzida por 

ligadura em ratos, alterações funcionais relacionadas à via NO-sGC-GMPc ocorrem 

na artéria mesentérica, o que pode ser secundário à diminuição da atividade da 

enzima sGC devido à oxidação do grupo heme-Fe+2, o que pode ocorrer de forma 

secundária à produção excessiva de NO derivado de iNOS, ânion superóxido ou sua 

combinação. Além disso, a presença de periodontite em ratos contribui para a 

superprodução de H2S, o que pode nos indicar a ocorrência de interação entre H2S e 

NO. 

Palavras chaves: Artéria mesentérica. Estresse oxidativo. Guanilato ciclase solúvel. 

Óxido nítrico. Periodontite. Sulfeto de Hidrogênio. 



ABSTRACT 

 

de Jesus FN. Mechanisms of vasorelaxation involved in the in vitro vasomotor 
response of mesenteric artery rings from rats with ligature -induced periodontitis. 
[thesis (Ph. D. thesis in Pharmacology)] - Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo; 2019. 

 

One of the most prevalent diseases of the oral cavity is periodontal disease. 

Periodontitis is an inflammatory disease and secondary to the presence of bacteria. 

Periodontal pathogens can translocate into the bloodstream and exhibit peripheral 

effects. A previous study from our laboratory shows that nitric oxide (NO) is a key 

regulator of some of the effects of periodontal disease on remote organs such as 

heart and kidney, as well as endothelial dysfunction and decreased adrenergic-

mediated contractility of the aorta. The objective of the present study was to 

investigate the functional response of the mesenteric artery obtained from rats with 

mild ligature-induced periodontitis. We observed the presence of bacterial DNA in 

gingival and ligature samples, when compared to the control group, confirming the 

infectious nature of our model of ligature-induced periodontitis. It was observed that 

both in the mesenteric artery segments and mesenteric bed the vasorelaxant 

responses to sodium nitroprusside (SNP) and the maximal relaxing response to the 

soluble guanylate cyclase stimulator (sGC), BAY 41-2272, were decreased when 

compared to the sham group. However, there were no differences between the 

groups in relation to the responseto the sGC, BAY 60-2770. Futhermore, even with 

increased H2S production by the mesenteric artery obtained from the ligature group, 

no significant differences were observed between the groups in the vasorelaxant 

response related to hyperpolarization pathway. However, mesenteric arteries from 

the ligature group incubated with the hydrogen sulfide (H2S)-producing enzyme 

inhibitor, AOAA, showed increased maximal vasorelaxant response to SNP when 

compared to the curves in the absence of this inhibitor. In addition, it was observed 

significant increases of the nitration of protein tyrosine residues, inducible nitric oxide 

synthase (iNOS) RNAm and activity of the antioxidant enzyme catalase (CAT), with 

reduced activity of the antioxidant enzyme superoxide dismutase (SOD), endothelial 

nitric oxide synthase (eNOS) enzyme mRNA, and cyclic 3 ', 5'- guanosine 

monophosphate (cGMP) content after stimulation with SNP in the mesenteric artery 

of the ligature group. Electronic paramagnetic resonance (EPR) spectrometry applied 



to mesenteric arteries of rats with periodontitis group showed that heme-Fe+2 of the 

sGC enzyme is oxidized to heme-Fe+3. Based on these results, we can conclude that 

during the initial phase of ligature-induced periodontitis in rats, functional changes 

related to the NO-sGC-cGMP pathway occur in the mesenteric artery, which may be 

secondary to decreased sGC enzyme activity due to oxidation of the heme-Fe+2 

group, which may occur secondary to the excessive production of iNOS-derived NO, 

superoxide anion or their combination. In addition, the presence of periodontitis in 

rats contributes to the overproduction of H2S, which may indicate the occurrence of 

interaction between H2S and NO. 

 

Keywords: Mesenteric artery. Oxidative stress. Soluble guanylate cyclase. Nitric 

Oxide. Periodontitis. Hydrogen sulfide. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença mais predominante na cavidade bucal é a doença periodontal. No 

Brasil, aproximadamente 82% dos indivíduos adultos (35 a 44 anos) apresentam 

alguma alteração na cavidade bucal, sendo que 19,4% possuem periodontite e 

32,3% já não possuem dentes. Sendo assim, doenças periodontais são 

consideradas um grave problema de saúde pública e a busca de novos tratamentos 

devem ser colocados em questão (Bratthall et al., 2006; Petersen, Ogawa, 2012; 

Petersen, 2013; Papapanou et al., 2018; Soares et al., 2018). 

O periodonto é um conjunto de tecidos que tem como função fixar e proteger 

os dentes. As funções de suporte e revestimento dental são realizadas por 

componentes específicos, tais como o cemento, ligamento periodontal, osso alveolar 

e a porção gengival, que está em contato com o dente (Figura 1a). A manutenção da 

integridade periodontal resulta em um bom funcionamento da sua estrutura, o que é 

essencial para a homeostase do tecido, defesa contra microrganismos e seus 

produtos (Schroeder, Listgarten, 1997). 

A doença periodontal é caracterizada por um processo inflamatório, porém 

de causa multifatorial, sendo influenciada por fatores genéticos, ambientais e 

comportamentais. De forma geral, a doença periodontal é dividida em duas 

categorias fundamentais: gengivite (inflamação gengival) e periodontite (inflamação 

dos tecidos de suporte dos dentes), com destruição dos tecidos de suporte dos 

dentes (Kwek et al., 1990). 

A inflamação causada nesses tecidos de suporte e revestimento dos dentes 

se dá devido às bactérias, principalmente gram-negativas e anaeróbicas. Esses 

patógenos se instalam e aderem às superfícies dos dentes, formando uma película 

com células epiteliais descamadas, leucócitos polimorfonucleares, micoplasmas, 

leveduras e protozoários; conhecida como placa bacteriana, ou biofilme. A presença 

de um conjunto de bactérias, produtos bacterianos e/ou a resposta de defesa do 

hospedeiro leva à destruição tecidual, que pode resultar, futuramente, em perda de 

inserção dos dentes (Figura 1b; Page, Kornman, 1997; Ximénez-Fyvie et al., 2000; 

Lockhart et al., 2012). 

Em consequência dessa complexidade, a periodontite destaca-se pela alta 

prevalência e por sua associação as doenças sistêmicas (Haffajee, Socransky, 1994; 

Haynes, Stanford, 2003; Bratthall et al., 2006; Petersen, Ogawa, 2012; Papapanou et 
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al., 2018). Socransky et al. (1998) observaram que a virulência dos patógenos do 

complexo vermelho, Porphyromonas (P) gingivalis, Tannerella (T) forsythia, 

Treponema (T) denticola, além de levar à destruição da estrutura periodontal, está 

relacionada as alterações sistêmicas (Socransky et al., 1998) como, por exemplo, no 

sistema cardiovascular (Desvarieux et al., 2005; Doĝan et al., 2005). 

 

 

 

Figura 1 – Ilustração da progressão do estado de saúde periodontal. Periodonto 
saudável (a) e doença periodontal (b). Fonte: Hajishengallis 2015 (modificado). 

 

 

Na clínica, o diagnóstico da periodontite é realizado através da observação 

de sangramento gengival, presença de bolsas periodontais, perda de inserção do 

dente e avaliações radiográficas de perda óssea alveolar (Papapanou et al., 2018). 

Há um consenso de que o indivíduo com periodontite, mesmo revertendo o estado 

do periodonto doente para saudável, através de tratamento, sempre será um 

indivíduo com periodontite, diferente de pacientes com gengivite. Dessa forma, o 

paciente que é acometido pela periodontite deverá permanentemente cuidar da 

saúde bucal para que não ocorra reicidiva e, assim, não prejudicar a sua qualidade 

de vida (Chapple et al., 2018; Caton et al., 2018). 

 

 



25 
 

1.1 Inflamação dos tecidos periodontais. 

 

A inflamação dos tecidos periodontais é uma importante ação de proteção do 

organismo contra os microrganismos. Porém, esse processo inflamatório pode 

resultar numa aparência inestética da dentição, na perda da função da mastigação e 

no edentulismo (Papapanou et al., 2018).  

Durante a invasão pelo patógeno na periodontite, o sistema imunológico do 

hospedeiro tenta controlar tal processo invasivo, bem como suas toxinas, que são 

observadas, primeiramente, pela presença de vasodilatação na região e 

quimioatração, com consequente migração das células do sistema imunológico 

inato, tais como as células polimorfonucleares (neutrófilos), para o local da 

inflamação (Roberts et al., 1997; Tatakis, Kumar, 2005). 

Essas células do sistema imunológico são responsáveis por induzir à 

liberação de mediadores inflamatórios como, por exemplo, o fator de necrose 

tumoral (TNF)- α, interleucina (IL)- 1β, prostaglandina (PG)- E2, IL-8 por meio da 

ativação de receptores do tipo Toll 4 (do inglês, toll like receptor, TLR4) e CD14 

(Roberts et al., 1997; Pålsson-McDermott, O’Neill, 2004). A intensa participação das 

citocinas na doença periodontal, principalmente IL-1, IL-6, IL-11, IL 17, TNF- α e as 

PGs, promovem a diferenciação de osteoclastos precursores em osteoclastos ativos, 

levando à reabsorção óssea, o que, a longo prazo, resulta na perda de inserção do 

dente (Albraith et al., 1997; Bezerra et al., 2000; Lima et al., 2000; Cochran, 2008; 

Holzhausen et al., 2005; Toker et al., 2009). 

Em pacientes com periodontite, as bactérias mais encontradas e estudadas 

são P. gingivalis, T. forsythia, a espiroqueta T. denticola e Actinobacillus (A) 

actinomycetemcomitans (Mandell, Socransky, 1981; Moore, Moore, 1994; Dashper et 

al., 2014). A presença de patógenos capazes de invadir a estrutura e alterar função 

do epitélio juncional, responsável por manter a saúde periodontal e sendo esse um 

obstáculo eficiente contra bactérias e seus produtos, pode ser uma das explicações 

para a associação da periodontite com possíveis doenças em órgãos distantes 

(Nanci, Bosshardt, 2006; Dashper et al., 2014; Salminen, 2014). 

Outro fator de extrema importância na doença periodontal é a produção do 

óxido nítrico (NO) sintetizado pelas isoformas óxido nítrico sintases (NOS). A 

isoforma considerada induzível, a iNOS, é uma resposta protetora do hospedeiro 

contra organismos invasores, atuando na eliminação do patógeno. O 
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lipopolissacarídeo (LPS), produto da parede celular da bactéria gram-negativa, 

interage com receptores específicos de macrófagos para gerar uma resposta 

inflamatória que resulta em produção de diversas citocinas pró-inflamatórias, tais 

como IL-1β, IL-6 e TNF-α. As citocinas e/ou LPS ativam a iNOS, levando ao 

aumento do ritmo de produção de NO. Esse excesso de NO pode produzir 

citotoxicidade e tem ação antimicrobiana, pois o NO reage com o radical ânion 

superóxido (O2•-), o que resulta na formação de peroxinitrito (ONOO-), o qual pode 

se degradar a radical hidroxila (OH•), sendo assim, eficiente na defesa contra 

invasão de patógenos (Nussler, Billiar, 1993; Marín, Rodríguez-Martínez, 1997). 

Nesse contexto, Herrera e colaboradores (2011b) mostraram uma 

diminuição da perda óssea em animais com periodontite tratados com o inibidor não 

seletivo de NOS, o N(ω)-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME). Ainda, na periodontite 

induzida pelo modelo de ligadura foi observado aumento do RNAm da iNOS, o que 

resultou no aumento excessivo de NO e peroxinitrito na mucosa gengival, 

produzindo resposta inflamatória e destruição óssea (Herrera et al., 2011b). 

Adicionalmente, o efeito foi revertido devido ao tratamento com 

mercaptoetilguanidina (MEG), o qual é inibidor seletivo de iNOS e neutralizou os 

efeitos do peroxinitrito. Tais resultados confirmam que o NO e o peroxinitrito atuam 

de forma significativa na doença periodontal (Lohinai et al., 1998). 

 

1.2 Infecção local e alterações sistêmicas. 

 

Em 1900, o médico britânico William Hunter divulgou a ideia sobre 

bacteremia bucal, investigando a importância de doenças bucais como causa de 

outras enfermidades, alterando a função de outros órgãos. Por muitos anos, o 

médico estudou sobre a presença de bactérias na cavidade bucal e observou que, 

mesmo em condições de diferentes bacteremia, com características particularmente 

virulentas, havia também um elemento importante, a resistência do indivíduo. Assim, 

diversos distúrbios foram relacionados com a bacteremia bucal como, por exemplo, 

doenças gástricas, meningites, endocardites ulcerativas, nefrites e osteomielite. 

Sabendo que era inevitável a infestação desses microrganismos na cavidade bucal, 

pois era um perfeito ambiente para seu desenvolvimento e propagação, foi 

especulada a possibilidade de evitar a sua aderência no dente. Desse modo, foram 

propostas medidas de prevenção e tratamento com aplicação direta e diária de ácido 
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carbólico no dente “doente” e/ou na gengiva inflamada e, caso a infecção local não 

melhorasse, o procedimento final seria a extração dos dentes (Hunter, 1900). 

Muitos estudos demonstram a importância das infecções na doença 

periodontal como mecanismos de disseminação das mais diversas bactérias para 

corrente sanguínea, como é o caso P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans e T. 

denticola. Essas bacteremias são responsáveis por muitas infecções à distância, 

ocorrendo adoecimento de órgãos vitais (Haraszthy et al., 2000; Socransky, 

Haffajee, 2002; Fiehn et al., 2005; Nomura et al., 2006; Aimetti et al., 2007). 

Há também a disseminação dos produtos bacterianos (endotoxinas), por 

exemplo, LPS, provenientes da doença periodontal, além da liberação de 

mediadores inflamatórios, como: IL-1β, IL-6, TNF-α e PGE2, faz com que o 

organismo encare tal condição como sendo uma forma de agressão, levando a um 

processo crônico e sistêmico. Consequentemente, essas alterações poderiam levar 

a diversas doenças sistêmicas, como a aterosclerose e a eventos tromboembólicos 

(Beck et al., 1996; Loos, 2005). 

Outra forma da periodontite promover alterações em outros sistemas é 

através da produção excessiva de espécies reativas. Mesmo em sítios distantes, 

observou-se um aumento de componentes pró-oxidativos, revelando que a 

periodontite aumentaria espécies reativas do oxigênio (EROs) e, da mesma forma, 

diminuiria o potencial antioxidante biológico do plasma (D'Aiuto et al., 2010). Os 

componentes das EROs incluem um grande número de radicais do oxigênio, tais 

como o ânion superóxido e o radical hidroxila, como também derivados do oxigênio 

que não contém elétrons desemparelhados em seus orbitais, tais como peróxido de 

hidrogênio (H2O2), ácido hipocloroso (HOCl) e peroxinitrito. Entretanto, essas 

espécies reativas possuem graus diferentes de reatividade com outras moléculas 

que podem causar diversos danos biológicos. Dentre as espécies reativas, o radical 

hidroxila é considerado uma das mais reativas (Klebanoff, 1974; McCord, 1974; 

Beckman et al., 1990; Dukan et al., 1999). 

Por outro lado, o organismo, com o intuito de neutralizar a toxicidade 

mediada pelos componentes pró-oxidativos, realiza um sistema de remoção de 

espécies reativas por antioxidantes, que se dividem como enzimáticos e não 

enzimáticos (Halliwell, Cross, 1994). Com relação aos antioxidantes enzimáticos, 

após a produção do radical O2•-, as três enzimas antioxidantes da família superóxido 

dismutase (SOD 1 - 3) catalisarão a reação de dismutação, o que resulta na espécie 
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reativa H2O2, que, em seguida, passará a ser reduzida à água (H2O) pela ação das 

enzimas antioxidantes catalase ou glutationa peroxidase (GPx). O sistema glutationa 

atua como cofator da GPx, por intermédio da redução da glutationa oxidada (GSSG), 

que passa a ser glutationa reduzida (GSH), por ação da enzima intracelular 

glutationa redutase (GR). A geração de NADPH pela redução do NADP+, através da 

via pentose fosfato (glicose-6-fosfatase dehidrogenase, G6PD), é utilizada pela GR 

como um doador de elétrons (Halliwell, Cross, 1994; Kirkman et al., 1999; Sies, 

1999). 

 

1.3 Sistema cardiovascular. 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 31% das mortes 

ocorrem devido às complicações cardiovasculares, sendo assim consideradas as 

principais causas de mortalidade no mundo (OMS, 2016; Benjamin et al., 2017). O 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares ocorre devido a fatores genéticos, 

comportamentais e/ou com a pré-existência de outras doenças, como é o caso da 

obesidade, diabetes mellitus, periodontite, entre outras (Tsioufis et al., 2011; Tonetti, 

Van Dyke, 2013; Forbang et al., 2014; Neves, Couto, 2014; Martin-Cabezas et al., 

2016). 

Um dos componentes importantes do sistema cardiovascular são os vasos 

arteriais. As artérias têm como estrutura três camadas concêntricas, conhecidas 

como túnicas íntima, média e adventícia. Na camada mais interna dos vasos 

sanguíneos (túnica íntima), a que está em contato direto com o sangue, há uma 

membrana composta por uma única camada de células epiteliais denominada 

endotélio. Na túnica média, é observada a presença de células da musculatura lisa 

vascular, além de colágeno e componentes da matriz extracelular. Por sua vez, a 

adventícia, é um compartimento complexo e heterogêneo, pois possui diversos tipos 

celulares como fibroblastos, células progenitoras, células do sistema imunológico, 

vasos sanguíneos e linfáticos (Rhodin, 1980; Sartore et al., 2001; Stenmark et al., 

2006; Laccini, Irigoyen, 2008; Triggle et al., 2012). Atualmente, foi descrito que junto 

a adventícia há presença de um tecido adiposo denominado tecido adiposo 

perivascular (do inglês, perivascular adipose tissue, PVAT), que influencia na 

atividade do vaso, porém ainda é alvo de vários estudos (Soltis e Cassis, 1991). 

Sendo assim, para manter a homeostase vascular, é importante compreender que 
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cada camada da estrutura vascular tem diferentes funções, de acordo com as 

características histológicas e bioquímicas (Figura 2; Laccini, Irigoyen, 2008; 

Stenmark et al., 2013). 

Do ponto de vista fisiológico, o endotélio vascular é uma monocamada de 

células que recobre internamente os vasos, que desempenha uma importante 

função na resistência vascular (Triggle et al., 2012). Estudos evidenciam a 

importância da conservação da função e integridade do endotélio para uma tensão 

arterial normal. O endotélio libera moléculas vasoativas que irão atuar na 

musculatura lisa vascular, modulando as respostas vasocontráteis ou 

vasorelaxantes. Dessa forma, um quadro de desequilíbrio dessas substâncias pode 

ser proveniente de uma disfunção endotelial, devido às alterações na funcionalidade 

do endotélio vascular, o que resulta na redução da vasodilatação. (Grundy, 2003; 

Triggle et al., 2012). 

 

 

 

Figura 2 – Ilustração da estrutura do vaso arterial. Representação das três camadas 
concêntricas e diversos constituintes celulares. Fonte: Stenmark et al., 2013. 
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A participação do endotélio no controle de fluxo sanguíneo e na homeostase 

vascular está vinculada à ativação de substâncias vasoativas através de três fatores: 

fatores relaxantes derivados do endotélio (do inglês, endothelium derived relaxing 

factors, EDRF), fatores de contração derivados do endotélio (do inglês, endothelium 

derived contracting factors, EDCF; Furchgott Zawadzki, 1980; Ignarro et al., 1986; 

Lüscher, Vanhoutte, 1986; Furchgott, Vanhoutte, 1989) e o fatores hiperpolarizantes 

derivados do endotélio (do inglês, endothelium derived hyperpolarizing factors, 

EDHF), embora o EDRF já inclua os EDHF (Chen et al., 1988; Huang et al., 1988).  

Em 1980, iniciaram-se os estudos sobre o endotélio com Robert Furchgott e 

John Zawadzki. Os pesquisadores observaram, em um experimento clássico, que as 

aortas torácicas de coelhos tinham o vasorelaxamento dependente do endotélio, 

testes com acetilcolina (ACh), somente quando o endotélio estava íntegro. Essa 

teoria foi possível de ser postulada graças a lesão endotelial em que o pesquisador 

causava, involuntariamente, nas tiras de aortas. Nestes tecidos, o efeito da ACh era 

diferente de tudo o que se havia publicado antes de 1980 (Furchgott, Zawadzki, 

1980). Anos mais tarde, identificaram o NO como a possível substância liberada pelo 

endotélio que promove a vasodilatação (Palmer et al., 1987). 

Estudos mostram a importância do NO em diversos órgãos, além de ser 

considerado protetor do organismo contra doenças infecciosas, atua como um 

EDRF. O processo para a geração enzimática de NO depende de qual isoforma de 

NOS está sendo estimulada. Dessa forma, as isoformas constitutivas são a NOS I ou 

nNOS, que é a forma neuronal, e a NOS III ou eNOS, que, primariamente, foi 

descoberta no endotélio. Enquanto isso, a NOS II ou iNOS é a forma induzível, na 

qual a produção do NO ocorre quando há estímulo infeccioso, conforme relatado 

anteriormente (Ignarro et al., 1987; Palmer et al., 1988; Leone et al., 1991; Nussler, 

Billiar, 1993; Marín, Rodríguez-Martínez, 1997). 

O gás NO é um radical livre, com uma meia vida de menos de 1 segundo. 

Durante essa meia vida, o NO pode doar ou receber elétrons, participando de 

sinalizações intra- e extracelular de diversos processos fisiológicos, por exemplo, na 

angiogênese, agregação plaquetária, inflamação, neurotransmissão e, 

principalmente, na regulação da função cardiovascular (Ignarro et al., 1987; Chiesa 

et al., 2018) 

A síntese de NO derivado do endotélio ocorre após a ligação da ACh aos 

receptores muscarínicos M3 acoplados à proteína Gq, o que resultará na formação 
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dos segundos mensageiros diacilglicerol (DAG) e inositol trifosfato (IP3). Esse último 

é capaz de ativar receptores de IP3 na membrana do retículo endoplasmático, 

estimulando a liberação de cálcio (Ca2+) ao citosol, o qual estimula a atividade da 

eNOS (Vanhoutte et al., 1989; Pollock et al., 1991). Em geral, as NOS utilizam o 

aminoácido L-arginina e oxigênio molecular para a síntese do NO, gerando L-

citrulina como subproduto (Palmer et al., 1988; Leone et al., 1991). Dentre outras 

ações, o NO irá ativar a enzima guanilato ciclase solúvel (sGC), um heterodímero 

presente na musculatura lisa vascular e que possui em sua estrutura duas 

subunidades: a α e a β, bem como um grupo heme adicional. A enzima, quando 

ativada pelo NO, após a ligação desse ao ferro II (Fe2+) do grupo heme localizado na 

subunidade β1, passa a ter a função de catalisar a formação do segundo 

mensageiro monofosfato de guanosina cíclico (GMPc). Portanto, com aumento dos 

níveis de GMPc, ocorrem a ativação e o aumento da atividade da proteína quinase 

(PKG)- dependente de GMPc e, consequentemente, a fosforilação da fosfoproteína 

estimulada por vasodilatador (do inglês, vasodilator stimulated phosphoprotein, 

VASP). Essa cascata de transdução tem como resultado a diminuição da 

concentração de Ca2+ intracelular devido à diminuição do influxo de Ca2+, a captação 

de Ca2+ pelo retículo sarcoplasmático, ou aumento da extrusão de Ca2+ através da 

membrana celular. Assim, não ocorrendo a formação do complexo Ca2+-CAM 

(calmodulina), sendo insuficiente para a ativação da cadeia leve de miosina 

fosforilada. Dessa forma, a baixa atividade da ATPase torna a contração inibida, 

causando o relaxamento vascular (Wood, Ignarro, 1987; Vanhoutte et al., 1989; 

Derbyshire, Marletta, 2012; Sutherland, Walsh, 2012). 

A importância da via NO-sGC-GMPc na vasodilatação e regulação da 

pressão sanguínea está bem evidenciada (Waldman et al., 1986; Mülsch et al., 1988; 

Kagota et al., 2001; Perkins et al., 2007; Sips, Buys, 2013; Thoonen et al., 2013). 

Estudos mostram que a atividade da sGC pode ser regulada por diversos fatores, 

dentre eles as moléculas oxidantes (Zhao et al., 2000; Chester et al., 2011; Zhou et 

al., 2016). Já é conhecido que as espécies reativas, por exemplo, o radical livre O2•-, 

podem agir diretamente na diminuição da biodisponibilidade do NO devido à 

formação de peroxinitrito e, assim, prejudicar a produção de GMPc e os efeitos 

vasodilatadores (Lohinai et al., 1998; Kojda, Harrison, 1999; Guzik et al., 2002; 

Herrera et al., 2011a). Além disso, um ambiente em que ocorra aumento de espécies 

reativas faz com que a enzima sGC tenha menor afinidade ao NO devido à oxidação 
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direta com o grupo heme-ferro no estado ferroso (Fe+2) da enzima sGC, que passa a 

ser ferro no estado férrico (Fe+3), o que leva à inativação da sGC (Brandwein et al., 

1981; Braughler, 1983; Schrammel et al., 1996; Zhao et al., 2000; Stasch et al., 2006; 

Fernhoff et al., 2012). 

Outra maneira de a enzima sGC se tornar insensível ao NO é por meio dos 

resíduos de cisteína que estão relacionados à perda da atividade da enzima sGC, 

através da oxidação de tióis nas regiões Cys-78 e Cys-122 na subunidade β1 da 

enzima sGC. Consequentemente, não há a ativação completa da sGC ao NO, 

devido à alteração conformacional da enzima (Hess et al., 2005; Sayed et al., 2007; 

Fernhoff et al., 2009; Maron et al., 2009; Fernhoff et al., 2012). 

Embora os efeitos da via NO-sGC-GMPc sejam importantes para que ocorra 

o relaxamento vascular, a artéria mesentérica possui outros mecanismos que atuam 

no vasorelaxamento. De fato, estudo realizado por Dowell et al. (1996) mostrou que 

em ratos tratados com L-NAME (crônica ou agudamente) a resposta relaxante 

dependente de endotélio de vasos de resistência não é abolida, diferentemente do 

observado em vasos de condutância. Assim, podemos concluir que o NO não é o 

principal fator derivado do endotélio responsável pela vasodilatação da artéria 

mesentérica (Dowell et al., 1996). 

Diante dessas considerações, a via da cicloxigenase (COX), em especial a 

prostaciclina (PGI2), mediador lipídico sintetizado pela enzima COX a partir do ácido 

araquidônico, possui atividade antitrombótica e atua como um EDRF (Bunting et al., 

1976; Dusting et al., 1977). Duas isoformas de COX têm sido caracterizadas (COX-1 

e COX-2), as quais estão divididas de acordo com suas funções e localizações. 

Estudo realizado por Muscará et al. (2000) mostrou que os inibidores de COX-2 

podem acarretar em disfunções vascular e renal. Em ratos normotensos e 

hipertensos tratados com celecoxibe, inibidor seletivo da enzima COX-2, por três 

semanas, foi observado aumento da pressão arterial, da aderência leucocitária no 

endotélio e da agregação plaquetária. Ainda, os metabólitos da prostaciclina, que 

revelaram estar aumentados em ratos hipertensos, foram diminuídos após o 

tratamento com celecoxibe, demonstrando o importante papel da prostaciclina na 

homeostase vascular, apesar de que esse inibidor pode ser eficiente como anti-

inflamatório (Muscará et al., 2000). 

Um dos primeiros relatos sobre a PGI2 e sua importância fisiológica foi 

descrito pelo ganhador do prêmio Nobel de Medicina John Vane e seus 
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colaboradores (1971 e 1976), os quais verificaram o relaxamento em tiras de aorta 

de coelho, mas não em tiras de estômago de rato, devido à incubação dessas tiras a 

um composto que era conhecido como substância contraída de aorta de coelho (do 

inglês, rabbit-aorta contraction substance, RCS) ou prostaglandina X (PGX), hoje 

denominada como PGI2. Adicionalmente, as preparações tiveram os efeitos inibidos 

com a adição de indometacina (INDO) ou meclofenamato (ou ácido mefenâmico), 

conhecidos como inibidores não seletivos da COX. Esse clássico trabalho 

demonstrou que a PGI2, além de ser uma substância instável, é proveniente da 

mesma síntese que produz as prostaglandinas (Grygleweski, Vane, 1971; Bunting et 

al., 1976; Moncada et al., 1976). 

A biossíntese de PGI2 ocorre através da ação da enzima fosfolipase A2 

(PLA2) que catalisa a hidrólise de um ácido graxo, o ácido araquidônico, que é 

liberado da membrana celular. No citoplasma, o ácido araquidônico sofre a ação da 

enzima COX, formando um intermediário endoperóxido, denominado PGH2, que é 

instável e leva à formação de prostaglandinas, PGI2 e tromboxano (TXA2) (Dusting et 

al., 1977; Vane, Botting, 1987; Smith, 1992). No tecido vascular, as células 

endoteliais liberam a PGI2 para agir no seu receptor IP (receptor acoplado a proteína 

G), localizadas na região do músculo liso vascular, no qual passa a ativar a adenilil 

ciclase (AC) e a formação do segundo mensageiro adenosina monofosfato cíclico 

(AMPc). Portanto, o aumento dos níveis de AMPc desencadeará uma cascata de 

sinalização intracelular, o que compreende a inibição da via clássica de agregação 

plaquetária e a efetivação do relaxamento do músculo liso vascular (Moncada et al., 

1976; Narumiya et al, 1999). 

Outro importante fator que contribui para o relaxamento vascular é o EDHF. 

Essa molécula ainda tem origem desconhecida, porém sabe que não se trata nem 

de NO, nem de PGI2, apesar de que essas substâncias também possam 

hiperpolarizar a musculatura lisa vascular (Siegel et al., 1989; Tare et al., 1990). O 

seu mecanismo está relacionado à ativação de canais de potássio (K+), ocorrendo 

um relaxamento da musculatura lisa vascular dependente do endotélio (Chen et al., 

1988; Huang et al., 1988; Félétou 2011a e 2011b). Há diferentes tipos de canais de 

K+, como os dependentes de Ca2+, que abrangem em pequena, intermediária ou alta 

condutância (BKCa, IKCa, SKCa, respectivamente), os canais de K+ retificadores (KIR), 

os canais de K+ sensíveis à voltagem (KV) e canais de K+ sensíveis à ATP (KATP; 
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Jackson, 2000; Vanhoutte, 2004; Chen et al., 1988; Huang et al., 1988; Félétou 

2011a e 2011b). 

Nesse sentido, o sulfeto de hidrogênio (H2S) é uma importante molécula que 

atua na inflamação, no estresse oxidativo, na regulação do sistema nervoso, na 

patogênese da doença periodontal e no sistema cardiovascular, ativando canais KATP 

(Persson et al., 1990; Zhao et al., 2001; Vacek et al., 2010; Wang et al., 2015; Shefa 

et al., 2018). Por décadas, o H2S ficou conhecido como um gás tóxico com o odor de 

ovo podre (Smith, Gosselin, 1979, Khan et al., 1990; Dorman et al., 2002). Porém, a 

interpretação de que a molécula somente tinha efeitos negativos para o organismo 

humano mudou, quando foi descoberta a síntese endógena do H2S nos mamíferos, 

abrindo, desse modo, um novo campo de estudo para compreensão de seus efeitos 

fisiológicos (Stipanuk, Beck, 1982; Griffith, 1987). 

Portanto, o H2S pode contribuir para efeitos fisiológicos contraditórios por 

conta da sua concentração no organismo humano. Por exemplo, o efeito dual do 

H2S é observado quando em baixas concentrações a molécula pode ter atividade 

citoprotetora e antioxidante, porém quando as concentrações atingem patamares 

elevados pode resultar em atividade citotóxica e estimular o estresse oxidativo 

(Wong et al., 2006; Hadadha et al., 2015). De fato, esse papel do H2S foi 

evidenciado em um estudo realizado por Hadadha e colaboradores (2015), baseado 

no modelo animal de isquemia cerebral em que foi administrado, 

intraperitonealmente (ip), diversas doses do inibidor das enzimas produtoras de H2S, 

o ácido aminooxiacético (AOAA). Nas menores doses, 0,025, 0,05 e 1 mmol/kg, o 

inibidor promoveu efeito protetor contra a isquemia cerebral com diminuição da área 

de infarto, mas, na dose máxima, 5 mmol/kg, houve um aumento da lesão neuronal. 

Esses dados mostram que o H2S tem um efeito dual que é dependente de dose e, 

assim, podendo ter um efeito fisiológico benéfico ou maléfico para a lesão isquêmica 

cerebral (Hadadha et al., 2015). 

Há diversas vias para que ocorra a síntese de H2S em mamíferos. As 

principais vias estudadas estão relacionadas com reações enzimáticas, todavia há 

síntese de H2S em reações não enzimáticas. Com relação às reações enzimáticas, 

três enzimas são importantes para a produção do H2S: cistationina-γ-liase (CSE), 

cistationina-β-sintase (CBS) e 3-mercaptopiruvato sulfurtransferase (3-MST). Ainda, 

essas reações fazem uso de uma variedade de substratos tióis como, por exemplo, 

L-cisteína e homocisteína, e algumas reações são dependentes do co-fator 5’-
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fosfato de piridoxal (vitamina B6, Figura 3; Stipanuk, Beck, 1982; Zhao et al., 2001; 

Wang 2002; Fiorucci et al., 2006; Chiku et al., 2009; Shibuya et al., 2009a; Shibuya 

et al., 2009b; Kimura et al., 2012; Rose et al., 2017). 

 

 

Figura 3 – Reações enzimáticas da síntese de sulfeto de hidrogênio (H2S). Cistationina-
γ-liase (CSE), cistationina-β-sintase (CBS), 3-mercaptopiruvato sulfurtransferase (3-MST), 
amônia (NH3), S-alcenilmercaptocisteína (CysSR), cisteína aminotransferase(CAT). 

Em relação à reação não enzimática de síntese de H2S, os substratos 

utilizados nessas reações também possuem grupo tiol. Estudos mostram que esse 

tipo de reação é realizado em diversos tecidos, principalmente durante a hipóxia no 

catabolismo mitocondrial, sendo um rápido mecanismo para aumento de produção 

de H2S (Figura 4; Searcy, Lee, 1998; Whitfield et al., 2008; Waypa et al., 2009; Olson 

et al., 2013). 

 

 

Figura 4 – Reação não enzimática da síntese de sulfeto de hidrogênio (H2S). Glutationa 
(GSH) e glutationa dissulfeto (GSSG). 
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Diante dessas reações, é oportuno frisar que cada tecido requer mais de uma 

enzima do que outra. A distribuição das enzimas é o ponto-chave para se conhecer 

melhor sobre a produção de H2S e, assim, modular os efeitos biológicos. Por 

exemplo, a enzima CBS é considerada como principal fonte de H2S no estômago, 

íleo e colon (Martin et al., 2010), enquanto que a principal enzima que atua 

significantemente nas artérias é a CSE (Hosoki et al., 1997; Zhao et al., 2001; Yang 

et al., 2008). 

Estudo realizado por Yang e colaboradores (2008) observou que 

camundongos knockout para CSE apresentam diminuição de 80% dos níveis de H2S 

em aorta e coração. Ainda o estudou observou diminuição do vasorelaxamento 

dependente de endotélio em artéria mesentérica de resistência dos animais 

knockout quando comparados aos camundongos normais. Além disso, a expressão 

proteica da enzima eNOS não foi alterada nos animais knockout. Esses resultados 

mostram que o H2S é um importante modulador da pressão arterial por produzir 

alterações importantes nos vasos desses camundongos (Yang et al., 2008). 

Embora a participação de cada via dos EDRF seja importante no 

relaxamento vascular, convém observar que a interação entre as vias pode resultar 

em alterações dos efeitos vasculares. Witheman e colaboradores (2006) observaram 

que, em cultura de células de linhagem murina derivada de macrófagos (RAW264.7), 

o tratamento com nitroprussiato de sódio (SNP) produziu aumento de GMPc, mas 

não quando hidrossulfeto de sódio (NaHS), doador de H2S, foi adicionado 

concomitantemente. Entretanto, a adição de cobre (Cu2+) reverteu essa inibição pela 

formação de CuS e a consequente liberação do NO. Conclui-se que o nitrosotiol 

formado por reação entre o H2S e o NO tem características diferentes de outros 

nitrosotióis de baixo peso molecular (George, Shibata, 1995; Angulo et al., 2000; 

Whiteman et al., 2006), em vista de que esses compostos efetivamente estimulam a 

sGC via liberação de NO, resultando em aumento de GMPc. Essas observações 

sugerem que o nitrosotiol resultante da reação entre o NO e o H2S não seja capaz 

de doar NO por trans-nitrosação/nitrosilação, de forma que se observa a inibição dos 

efeitos farmacológicos do NO e/ou do H2S (Whiteman et al., 2006). 

Em contraste, Bucci e colaboradores (2012) observaram que em tecidos de 

aorta e artéria mesentérica de camundongos CSE -/- houve diminuição dos níveis de 

GMPc, quando comparados com artérias provenientes de camundongos wild-type 

(WT), indicando que o H2S pode regular os níveis de GMPc. Adicionalmente, foi 
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verificada a resposta vasorelaxante ao doador de H2S (NaHS), na qual foi observada 

maior sensibilidade ao vasorelaxamento e diminuição da resposta máxima das 

artérias aortas quando incubadas com o inibidor da fosfodiesterase (PDE)-V 

(sildenafil), em comparação às artérias incubadas com veículo. Esses dados 

sugerem que o H2S, além de promover o relaxamento vascular através da ativação 

dos canais de KATP, também pode relaxar o tecido vascular através da inibição da 

PDE-V, modulando, dessa forma, os níveis de GMPc (Bucci et al., 2012). 

 

1.4 Periodontite e a sua relação com o sistema cardiovascular. 

 

Nas últimas duas décadas, diversos estudos correlacionam a periodontite e 

o desenvolvimento de doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, tais como 

aterosclerose, infarto agudo do miocárdio, isquemia, doença vascular periférica, 

endocardite, hipertensão arterial, entre outras (Haraszthy et al., 2000; Li et al., 2002; 

Fiehn et al., 2005; Nomura et al., 2006; Aimetti et al., 2007; Pollreisz et al., 2010; 

Tsioufis et al., 2011, Ekuni et al., 2012; Petersen et al., 2013, Tonetti, Van Dyke, 

2013; Martin-Cabezas et al., 2016). 

Sabe-se que a constante liberação de citocinas pró-inflamatórias do 

hospedeiro contra microrganismos, tais como TNF-α, IL-1, IL-6; diminuiria a 

expressão de eNOS e consequentemente a produção de NO (Beck et al., 1996; 

Zhang et al., 1997). Em consequência disso, está bem estabelecido que a 

inflamação crônica pode causar disfunção endotelial através da redução da 

biodisponibilidade do NO ou de seus efeitos celulares em pacientes com 

periodontite. De fato, pacientes submetidos ao tratamento periodontal restabeleceria 

a função vasomotora (Higashi et al., 2009).  

Considerando a importância dos efeitos da doença periodontal em órgãos 

distantes, em particular os que compõe o sistema cardiovascular, estudos 

evidenciam que animais com periodontite desenvolvem disfunção vascular em 

artérias mesentérica de resistência e aorta. Resultados obtidos por Pereira et al. 

(2011) demonstraram que a resposta contrátil à fenilefrina (Phe, agonista alfa-

adrenérgico) de preparações de leito arteriolar mesentérico de camundongos 

deficientes em apolipoproteína E (ApoE hipercolesterolêmicos) ou de animais 

normocolesterolêmicos (controle) era potencializada pela inoculação oral dos 

animais com P. gingivalis, durante três meses, sem que tenham sido observadas 
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alterações vasculares significativas na resposta vasodilatadora à ACh (dependente 

de endotélio) ou ao doador de NO, SNP (Pereira et al., 2011). 

E ainda, estudo realizado por Brito e colaboradores (2012) utilizando ratos 

com 14 dias de ligadura demonstrou que a diminuição no relaxamento vascular 

dependente do endotélio em aorta estava associada com inflamação sistêmica, 

devido ao aumento de LDL-colesterol, IL-6 e proteína C reativa (CRP) quando 

comparado ao grupo controle. Adicionalmente, foi observado que ratos com 28 dias 

de ligadura além da diminuição no relaxamento vascular dependente do endotélio, 

houve aumento de EROs (O2•-), no caso em artérias mesentéricas de resistência. 

Esses resultados apontam para a ocorrência de disfunção endotelial em ratos com 

14 e 28 dias de ligadura, tanto em aorta como artéria mesentérica, respectivamente. 

Esses resultados sugerem que há uma possível correlação entre a presença da 

doença periodontal e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (Brito et al., 

2013). 

Mendes e colaboradores (2014) demonstraram que ratos com 21 dias de 

ligadura tiveram aumento da expressão de COX-2 em artérias mesentéricas de 

resistência e diminuição no conteúdo de NO em amostras de sangue, quando 

comparados com ratos controle. O tratamento com etoricoxibe, inibidor de COX-2, 

aumentou a pressão arterial dos ratos, sugerindo uma importante correlação em que 

a diminuição do NO pode ter estimulado o aumento da expressão de COX-2, 

mantendo, consequentemente, a vasodilatação. Assim, possíveis mecanismos 

compensatórios estão ativos com o objetivo de preservar a funcionalidade do vaso 

neste modelo de doença periodontal inflamatório (Duffy et al., 1998; Mendes et al., 

2014). 

Trabalhos prévios do nosso grupo demonstraram que a presença de 

periodontite em ratos, após sete dias de ligadura do primeiro molar inferior, resulta 

na diminuição das respostas máximas, contrátil e relaxante, de anéis de aorta à 

norepinefrina (NE) e ACh in vitro, quando comparados aos ratos controle. Ainda, foi 

observado que houve diminuição da enzima eNOS e o aumento da enzima iNOS e 

COX-2 em aorta quando comparado aos tecidos dos animais controle (Campi et al., 

2015). 

Recentemente, outros resultados obtidos por nosso grupo demonstraram 

que ratos com periodontite, induzida por ligadura bilateral dos primeiros molares 

inferiores, podem contribuir para o desenvolvimento de alterações funcionais da 
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vasomotricidade em artéria mesentérica de resistência. Visto que foi observada 

diminuição significativa da resposta vasorelaxante ao sildenafil, inibidor da enzima 

PDE-V, in vitro, em anéis de artéria mesentérica, quando comparada às respostas 

dos vasos provenientes dos animais controle (sham), na qual o grupo ligadura teve 

menor sensibilidade ao NO endógeno do que o grupo sham. Foi evidenciado que o 

uso do sildenafil resultou no aumento dos níveis de GMPc devido à ativação da via 

NO-sGC-GMPc. Assim, tais dados sustentam a hipótese de que a presença de 

ligadura induz alterações na resposta da musculatura lisa dessas artérias frente ao 

relaxamento promovido pelo NO endógeno (Figura 5, dados não publicados). 

Adicionalmente, foi observado em amostras de artérias mesentéricas que a 

quantificação de RNAm para a enzima iNOS mostrou aumento da transcrição desse 

gene, ao passo que na enzima eNOS observou-se diminuição significativa da 

transcrição desse gene no grupo ligadura em relação ou grupo sham, o qual pode 

estar relacionado com aumento da produção de NO no grupo ligadura. 

Consequentemente, a ligadura pode estar desencadeando efeitos da inflamação na 

artéria mesentérica. (Figura 5, dados não publicados). Isso nos evidencia que, 

mesmo com diferenças mecanísticas, ratos com ligadura possuem disfunções 

funcionais importantes entre ambos os leitos vasculares, aorta e artéria mesentérica, 

sendo uma delas caracterizada como disfunção endotelial. 

 

 

Figura 5 - Curva de relaxamento in vitro de segmentos de artérias mesentéricas isoladas 
de ratos sham e ligadura. Curvas de concentração-resposta ao sildenafil (n= 9 - 7 ratos/ grupo, 
respectivamente, painel A). Expressão de RNAm das isoformas eNOS (n= 5 ratos/ grupo, painel 
B) e iNOS (n= 7 - 6 ratos/ grupo, respectivamente, painel C). Valores expressos como média ± 
E.P.M. **P<0,05 e ***P<0,001 vs. sham, de acordo com o teste t de Student para dados não-
pareados. 

 



40 
 

2 OBJETIVOS 

 

Avaliar a influência da periodontite induzida por sete dias de ligadura em 

ratos sobre a função vascular (in vitro) utilizando segmentos de artéria mesentérica 

de resistência e leito mesentérico, caracterizando os mediadores envolvidos nestas 

respostas, com especial ênfase na compreensão dos mecanismos da via NO-sGC-

GMPc, cicloxigenase e hiperpolarização. 

 

2.1 Estratégias experimentais 

 

1. Investigar a via NO-sGC-GMPc, cicloxigenase e hiperpolarização na 

reatividade vascular (in vitro) em anéis de artéria mesentérica e na perfusão 

do leito mesentérico (in vitro); 

 

2. Determinar a participação das espécies reativas, em razão das alterações 

funcionais relacionadas a musculatura lisa vascular das artérias mesentéricas. 

Analisar a atividade das enzimas antioxidantes (catalase, superóxido 

dismutase e as glutationas peroxidase, redutase e S-transferase) em artéria 

mesentérica e marcadores de estresse oxidativo (malondialdeído, 3- 

nitrotirosina e proteínas modificadas por 4-hidroxinonenal) em artéria 

mesentérica e plasma; 

 

3. Investigar a expressão protéica das isoformas de cicloxigenase e óxido nítrico 

sintase, enzimas produtoras de H2S e enzimas antioxidantes (superóxido 

dismutase e catalase), a fim de elucidar a possível participação destas 

enzimas na disfunção vascular em artérias mesentéricas de resistência; 

 

4. Quantificar a produção de GMPc na artéria mesentérica para determinar a 

causa da disfunção vascular apresentada durante este trabalho; 

 

5. Analisar os níveis de geração de sulfeto de hidrogênio, em virtude de sua 

possível participação nos mecanismos relacionados ao vasorelaxamento das 

artérias mesentéricas; 
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6. Analisar por ressonância paramagnética eletrônica as amostras de artérias 

mesentéricas, afim de estudar possível oxidação do complexo heme-Fe+2 da 

enzima sGC, o que pode ser a causa da diminuição do vasorelaxamento no 

grupo ligadura; 

 

7. Verificar a presença de DNA bacteriano em amostras de gengiva, ligadura, 

sangue, fígado e artérias mesentéricas com o propósito de investigar se o 

modelo é infeccioso e se houve translocação de bactérias para outros sítios. 

Assim, este trabalho destacará, ainda mais, a importância da relação entre 

periodontite e sistema vascular. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 

Ratos Wistar machos (250-300g) foram divididos em grupos de quatro 

animais por gaiola. Eles receberam água e ração ad libitum e foram mantidos sob 

ciclo claro/escuro de doze horas em ambiente com temperatura controlada (23 ± 

2°C). Os experimentos foram desenvolvidos de acordo com as diretrizes pré-

estabelecidas pelo Comitê de Ética no uso de animais do ICB/USP (170, book 2/113, 

2011). 

Todos os experimentos foram realizados após anestesia dos animais pela 

administração intraperitoneal (i.p.) de uma mistura de quetamina (80 mg/ kg-1) e 

xilazina (20 mg/ kg-1). 

 

3.2 Indução de periodontite. 

 

Após anestesia, o fio de sutura de algodão foi passado ao redor da área 

cervical dos dentes dos primeiros molares inferiores direito e esquerdo dos animais, 

com ajuda de uma espátula, deixando o fio de ligadura próxima a gengiva (figura 6). 

No grupo de animais controle (sham), o fio de sutura foi retirado imediatamente após 

o procedimento e o outro grupo de animais (ligadura) permanecerá com o fio ao 

redor dos dentes durante sete dias. 

 

 

A                                                B                                                 C 

 
Figura 6 – Indução de periodontite. Rato na mesa cirúrgica (painel A), inserção do fio ao 
redor da cervical dos dentes (painel B) e fio posicionado no dente (painel C). 
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3.3 Detecção do DNA genômico de bactérias periodontopatogênicas em amostras 

de gengiva, ligadura, sangue, fígado e artéria mesentérica pela reação em cadeia 

da polimerase (PCR). 

 

Para detectar a migração das bactérias periodontopatogênicas em outros 

tecidos foi realizado a análise in vitro nas amostras de gengiva, ligadura, sangue, 

fígado e artérias mesentéricas de resistência coletadas no sétimo dia quando os 

animais, de ambos os grupos, foram mortos.  

As amostras de tecido sólido foram pesadas e homogeneizadas em 920 μl 

de solução tampão de extração de DNA, contendo (em mM): NaCl, 10; Tris-HCl, 20; 

EDTA, 1 pH 8.0. Em seguida, foi adicionado 50 μl de SDS a 10% e 30 μl de solução 

de proteinase K (10mg/ml de proteinase K em 50 mM Tris-HCl, pH 7,5) à mistura. A 

tampa foi fechada firmemente e agitado lentamente por inversão.  

Para as amostras de sangue (500 μl) foi adicionado 1,5 ml de solução de 

R.B.C Lysis, contendo: NH4Cl, 7,75 ml; KHCO3, 0,5 ml; EDTA 0,5M, 20 μl. Em 

seguida, foi centrifugado a 6,000 rpm por 5 min a 4C e foi descartado o 

sobrenadante. Foi adicionado 500 μl de solução de EDTA-sódio, contendo: NaCl 75 

mM, EDTA 20 mM). A tampa foi fechada firmemente e agitado por vortex. Ainda, foi 

adicionado SDS a 20% e 5 μl de solução de proteinase K (10mg/ml de proteinase K 

em 50 mM Tris-HCl, pH 7,5) à mistura.  

Os homogenatos de tecido sólido ou de sangue foram incubados no HLC 

Cooling-ThermoMixer MKR 13 (Ditabis, Alemanha) 300 rmp a 55°C durante 3h, 

depois de 1h30min de incubação os tubos foram lentamente agitados por inversão. 

 

3.3.1 Extração do DNA por fenol/clorofórmio 

Foi adicionado fenol pH 8.0 a um volume igual a amostra e foi agitado por 

inversão durante 1 min. Em seguida, foi centrifugado a 12000 g por 5 min a 4C e o 

sobrenadante foi coletado e transferido para outro tubo. Mais uma vez, foi repetido a 

extração com fenol. 

Foi adicionado clorofórmio a um volume igual a amostra e foi agitado por 

inversão durante 1 min. Em seguida, foi centrifugado a 12000 g por 5 min a 4C e o 

sobrenadante foi coletado e transferido para outro tubo. Novamente, foi repetido a 

extração com clorofórmio. 
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3.3.2 Purificação e precipitação do DNA 

Na amostra aquosa de DNA foi adicionado 0,1 volume (1:10) acetato de 

sódio 3M pH 5,2, 2 volumes de etanol 100% ou 1 volume de isopropanol e misturado 

bem com o vortex. Em seguida, foi centrifugado a 18000 g por 20 min a 4C. O 

sobrenadante foi descartado e foi mantido o pellet no tubo. 

Foi ressuspendido o precipitado com etanol 70%, foi secado ao ar por cerca 

de 10-15 minutos. E novamente, foi ressuspendido o pellet com 20 – 30 μl de 

solução de 20 μg/ml de RNAse e solução tampão TE contendo (em mM): Tris-HCl, 

10; EDTA, 0.1 pH 8,0 (Fan, Gulley, 2001). 

A quantificação do DNA total foi realizada em leitor NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific, EUA). As concentrações de DNA total foram calculadas em ng/μl e foi 

padronizado 2ng/ μl de DNA. 

 

3.3.3 Amplificação do DNA bacteriano por reação em cadeia da polimerase (PCR) 

O rDNA 16S bacteriano foi amplificado por PCR no Termociclador DNA. 

Foram usados os primers D88 (5’-AGAGTTTGATYM TGGCTCAG-3’) e E94 (5’-

5GAAGGAGGTGWTCC ARCCGCA-3’) (Paster et al., 2001).  

Como controle negativo, as reações foram realizadas na ausência de DNA e 

o controle positivo com 5 ng de DNA genômico de E.coli. Cada reação contém 10 µl 

de Master mix, 2 µl de primers F, 2 µl de primers R (0,5 µM cada) e 6 µl de Amostra / 

H2O milliQ. O protocolo consistiu de uma etapa preliminar de 3 min a 95°C, 20 ciclos 

de amplificação a 95°C por 30 seg, 55°C por 30 seg e 72°C por 90 seg. E outra 

etapa final de elongação a 72°C por 7 min. Após este período no termociclador, foi 

acrescentado a cada amostra 2 µl de Blue Green Loading Dye. Os produtos do PCR 

(1,65 Kd) foram de 1,65 kbp, visualizados em luz UV após separação por 

eletroforese em gel de agarose 0,7%. 

 

3.4 Estudo da reatividade vascular do leito mesentérico em artérias. 

 

O estudo da reatividade vascular em artérias mesentéricas de resistência foi 

inicialmente descrito por Mulvany e Halpern (1977). Os animais foram mortos no 

sétimo dia, o leito mesentérico foi removido e mantidos em uma placa de petri com 

solução de Krebs-Henseleit a 4°C, contendo (em mM): NaCl, 115; NaHCO3, 25; KCl, 

4.7; KH2PO4, 1,2; MgSO4·7H2O 1,2; CaCl2·2H2O, 2,5; EDTA, 0,01; glicose 11,1. 
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O tecido gorduroso foi retirado, com o auxílio de um microscópio de 

dissecção (Coleman, NSZ 606, Brasil), e o terceiro ramo da artéria mesentérica foi 

dissecado e cortado em anéis de 2,0 mm de comprimento (figura 7, painel A). Foram 

inseridos, cuidadosamente, dois fios de tungstênio (40 μm de diâmetro) no lúmen 

das artérias e em seguida, os anéis de artérias forma montados em miógrafo para 

vasos de resistência (figura 7, painel B, Danish Myo Technology, modelo 620M, 

Dinamarca) para registro de tensão isométrica. 

 

   A                                                               B 

 

 

Figura 7 – Reatividade vascular. Leito mesentérico dissecado no 3° ramo da artéria 
mesentérica (painel A) e o segmento de artéria mesentérica montada na câmara do 
miógrafo de arame (painel B). 

 

3.4.1 Normalização das condições miográficas para anéis de artérias de 

mesentérica. 

Os tecidos foram mantidos na solução de Krebs-Henseleit, continuamente 

borbulhados com 95% de O2 e 5% de CO2, pH 7,4 e a 37°C. Após período de 

estabilização de 15 min, a artéria foi estirada a uma tensão de repouso considerada 

ótima em relação ao seu diâmetro interno. Desso modo, esta relação 

tensão/diâmetro foi calculada por um software específico para normalização de 

artérias com relação a sua pressão basal, em que a circunferência interna 

corresponde à pressão transmural de 100 mmHg para um vaso relaxado in situ (IC 

100). As artérias foram mantidas com uma circunferência interna (IC-i), calculada por 

meio da fórmula ICi = 0,90 x IC 100, na qual o desenvolvimento da força é máxima. 

O diâmetro luminar dos vasos varia entre 200 a 300 µm, de acordo com a equação h 

= IC1 / 71 (Mulvany, Halpern, 1977). 
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Após 15 min do processo de normalização, a integridade funcional das 

artérias foi verificada pela adição de cloreto de potássio (KCl, 120 mM). Os anéis 

arteriais que tiveram a contração abaixo de 1,5 mN/mm, por responderem a tensão 

vascular ativa ao KCl, foram excluídos. Após 30 min da verificação da integridade 

funcional das artérias, foi realizado o teste para a confirmação da integridade 

funcional do endotélio. Os anéis foram pré-contraídos com fenilefrina (Phe, 

aproximadamente 10 µM) até alcançar um platô da resposta contrátil comparável ao 

platô da resposta contrátil ao KCl e em seguida, foi administrado acetilcolina (ACh, 

10 µM). Os anéis que relaxaram acima de 80%, foram utilizados para a avaliação 

das curvas concentração-resposta aos diversos agentes vasoativos. 

 

3.4.2 Protocolos experimentais. 

Após 30 min do teste para confirmação da integridade funcional do 

endotélio, foi analisado o vasorelaxamento induzido pela adição de concentrações 

cumulativas à ACh (0,01 nM - 3 µM, Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, EUA), ao 

nitroprussiato de sódio (SNP, 0,01 nM - 30 µM, Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, 

EUA), ao doador de sulfeto de hidrogênio, do inglês morpholin-4-ium 4-

methoxyphenyl (morpholino) phosphinodithioate (GYY4137, 0,1 nM – 1 mM, doado 

pelo Prof. Dr. Mathew Whiteman, Universidade de Exeter, Reino Unido), ao ativador 

da enzima  guanilato ciclase solúvel independente do grupo heme e NO, do inglês 4-

({(4-carboxybutyl) [2- (5-fluoro-2-{[4'-(trifluoromethyl) biphenyl-4-

yl]methoxy}phenyl)ethyl] amino}methyl)benzoic acid (BAY 60-2770, 0,001 pM - 30 

nM, doado pelo Prof. Dr. Edson Antunes, UNICAMP, Brasil) e o estimulador da 

enzima guanilato ciclase solúvel dependente do grupo heme e independente de NO, 

embora seja capaz de realizar sinergismo com NO (Evgenov et al., 2006; Gur et al., 

2010), do inglês 3-(4-Amino-5-cyclopropylpyrimidin-2-yl)-1-(2-fluorobenzyl)-1H-

pyrazolo[3,4-b]pyridine (BAY 41-2272, 0,01 nM - 300 nM, doado pelo Prof. Dr. Edson 

Antunes, UNICAMP, Brasil).  

Ainda, com a utilização de inibidores ou bloqueadores, foi padronizado que 

15 min antes do início das curvas de concentração-resposta, os seguintes agentes 

farmacológicos foram aplicados, separadamente, diretamente na câmara de 

reatividade vascular para avaliação das vias envolvidas na resposta vasorelaxante. 

O inibidor não seletivo das óxido nítrico sintases (NOS), nitro-L-arginina metil éster 

(L-NAME, concentração final de 100 µM, Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, EUA), 
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o inibidor não seletivo das cicloxigenases (COX), indometacina (INDO, concentração 

final de 10 µM, Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, EUA), inibidor seletivo da enzima 

guanilato ciclase solúvel (sGC), do inglês 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-

one (ODQ, concentração final de 10 µM, Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, EUA), o 

bloqueador seletivo dos canais de potássio (K+) sensíveis a ATP (KATP), 

glibenclamida (Gli, concentração final de 10 µM, Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, 

EUA), o bloqueador não seletivo dos canais de K+, Cloreto de Tetraetilamônio (TEA, 

concentração final de 1 mM, Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, EUA). Todas as 

artérias foram pré-contraídas com Phe, em uma concentração capaz de induzir ~ 

100% da resposta contrátil máxima induzida pelo KCl (120 mM). 

 

3.5 Perfusão do leito mesentérico. 

 

A perfusão do leito mesentérico foi realizada de acordo com o procedimento 

descrito por Warner (1990). Sete dias após a colocação das ligaduras, os ratos 

foram anestesiados e a seguir, foi realizada laparotomia, o leito mesentérico superior 

foi exposto. Uma cânula de polietileno (PE -10) foi introduzida retrogradamente no 

interior da artéria mesentérica superior e permaneceu fixada cerca de 1,5 a 2,0 cm 

distante da artéria aorta abdominal. O leito foi perfundido com solução Krebs-

Henseleit, continuamente borbulhado com 95% de O2 e 5% de CO2, pH 7,4 e a 

37°C, com ajuda de uma bomba peristáltica (Miniplus 3 – Gilson/França) a um fluxo 

contínuo de 2 ml/min. 

O leito mesentérico perfundido foi removido do rato, foram retiradas as alças 

intestinais, o leito foi isolado e montado em cuba de vidro aquecida a 37°C (figura 8). 

As alterações na pressão de perfusão foram mensuradas através de um transdutor 

de pressão conectado ao sistema PowerLab 4S (BP Transducer®, ADInstruments 

Pty Ltda., Castle Hill, Australia) e expressas em milímetros de mercúrio (mmHg).  

 

3.5.1 Protocolos experimentais. 

Após 1 hora de perfusão, foi analisada a vasoconstrição induzida pela 

adição de concentrações cumulativas de Phe (100 nM - 100 µM, Sigma Chemical 

Co, St. Louis, MO, EUA). Para a verificação da vasodilatação, 20 minutos antes do 

início da administração em bolus (do inglês, in bolus) de ACh (0,18 pmoles – 18 

nmoles, ou log -10,7 a -8,7), SNP (0,6 pmoles – 6 nmoles, ou log -12,2 a -8,2), 
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Sildenafil (SIL, 0,06 pmoles – 0,6 nmoles, ou log -13,2 a -9,2, Pfizer, Inc., Nova 

Iorque, NY, EUA), sulfeto de sódio (NaHS, 0,18 nmoles – 180 nmoles, ou log -10,7 a 

-7,7, Dinâmica Química Comtemporânea Ltda, São Paulo, SP, Brasil) e ao BAY 60-

2770 (BAY 60, 0,006 fmoles – 0,6 nmoles, ou log -17,2 a -9,2) todas as artérias 

foram continuamente contraídas com Phe, capaz de induzir ~ 80% da resposta 

contrátil máxima, até o término do experimento com os agentes vasodilatadores. 

Adicionalmente, foi utilizado os inibidores ODQ (concentração final de 10 µM) e o 

inibidor das enzimas produtoras de H2S (CSE, CBS e 3-MST), aminooxiacetato 

(AOAA, concentração final de 100 µM, Sigma Chemical Co, St. Louis, MO, EUA), os 

inibidores foram aplicados 15 min antes do início da administração em bolus de 

agentes vasodilatadores. Ainda, em outro conjunto de experimentos foi realizado a 

alteração de fluxo contínuo de 2ml/min de perfusão de solução Krebs-Henseleit para 

4 ml/min de perfusão, na ausência ou presença do inibidor L-NAME (concentração 

final de 100 µM). 

 

        A                                                               B 

 
 

Figura 8 – Perfusão do leito mesentérico. Leito mesentérico (painel A) e leito 
mesentérico montado na câmara de banho de órgãos (painel B). 

 

3.6 Determinação da atividade das enzimas antioxidantes catalase (CAT), 

superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase 

(GR) e glutationa S-transferase (GST). 

 

Para avaliar a atividade das enzimas antioxidantes presentes nas amostras 

de artérias mesentéricas de resistência, foi realizada análise in vitro no leito 
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mesentérico, que foi removido no sétimo dia quando os animais, de ambos os 

grupos, foram mortos. 

As amostras de artérias mesentéricas foram pesadas e homogeneizadas em 

tampão fosfato 50 mM, pH 7,0 (1:10, p/ v). Em seguida, os homogenatos foram 

centrifugados a 10000 g por 10 min a 4C e o sobrenadante foi separado para os 

ensaios de atividade da catalase, SOD e das GPx, GR e GST. 

 

3.6.1 Determinação da atividade da SOD 

O método baseia-se na formação do produto 2,3-bis-(2-metoxi-4-nitro-5-

sulfofenil)-2H-tetrazólio-5-carboxanilida (XTT) -formazan (modificado de Ukeda et al., 

1997). A reação ocorre entre a xantina, xantina oxidase, SOD, produzindo o O2•- 

(figura 9). 

 

Figura 9 – Reação de oxirredução para determinar a atividade do superóxido 
dismutase. Formação de ânion superóxido (O2•-) e 2,3-bis-(2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil)-2H-
tetrazólio-5-carboxanilida (XTT)- formazan. Peróxido de Hidrogênio (H2O2), xantina oxidase 
(XOD) e superóxido dismutase (SOD) 

 

A reação de redução do reagente XTT passa a ser o produto XTT-formazan, 

com a máxima de absorção a 470 nm. A SOD catalisa a dismutação do O2•- em 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio molecular (O2), e reduz a formação do 

produto XTT-formazan. 

O resultado foi expresso como USOD/mg de proteína. Uma unidade de SOD 

é definida como a quantidade de SOD capaz de transformar 1 μmol de O2•-/ minuto. 

 

3.6.2 Determinação da atividade da CAT 

O método ocorre em duas etapas.  

Na primeira reação (figura 10, painel A), a catalase contida na amostra 

dismuta o H2O2, de concentração conhecida, em água e oxigênio molecular. 
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Em seguida, na segunda reação (figura 10, painel B), o H2O2 remanescente 

é determinado pela oxidação do reagente o-dianisidina (O.D) em uma reação 

catalisada pela enzima peroxidase (HRP, Fossati et al., 1980). 

 

Figura 10 – Reação dismutação (a) e reação de oxirredução (b) para a dosagem da 
catalase. Peróxido de Hidrogênio (H2O2), oxigênio (O2) e o-dianisidina (O.D) e água (H2O). 

 

Inicialmente, 50 µl de sobrenadante foram incubadas a 60C por 2 horas 

(para inativação da catalase) para os brancos da reação. 

Uma curva padrão de H2O2 foi preparada em tampão fosfato 50 mM, pH 7,0 

nas concentrações de 8820, 4410, 2205, 1125, 882, 441, 221, 113, 88, 44, 22 e 11 

µM. 

A primeira reação (figura 10, painel A) foi realizada incubando-se 30 µl de 

sobrenadante das amostras (brutas e inativadas) com 500 µl de H2O2 10 mM em 

temperatura ambiente, o tempo foi previamente determinado. A reação foi 

interrompida com 500 µl de NaN3 1 mM. Em paralelo, 30µl de tampão fosfato 50 mM, 

pH 7,0 foram incubados com 500 µl de H2O2, em diferentes concentrações na curva. 

A segunda reação (figura 10, painel B) foi realizada em microplacas 

incubando-se 20 µl do produto da primeira reação com 200 µl de reagente contendo 

0,167 mg/ml de o-dianisidina e 0,095 µg/ml de HRP em tampão fosfato 5 mM, pH 

6,0. 

A velocidade de formação do produto de oxidação da o-dianisidina foi 

realizada com o registro do aumento da absorbância da mistura a 460 nm, por meio 

de leituras coletadas em intervalos de 10 segundos durante 10 min. O valor de 

atividade da catalase será calculado a partir da velocidade máxima por minuto de 

cada reação e extrapolado na curva de H2O2. O resultado será expresso em U 

Catalase/ mg de proteína. Uma unidade de Catalase será definida como a 

quantidade de H2O2 (em µmol) degradada por minuto. 

 

 

 

3.6.3 Determinação da atividade de GPx 
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O método baseia-se na medida indireta da atividade da GPx, por meio de 

uma reação acoplada à glutationa redutase (GR). A glutationa dissulfeto (GSSG), 

produzida pela redução por hidroperóxidos pela GPx, foi reciclada para gerar seu 

estado reduzido pela GR e NADPH (figura 11, Flohé, 1984). 

                

Figura 11 – Reação de oxirredução para determinar atividade da glutationa 
peroxidase. Glutationa (GSH), glutationa dissulfeto (GSSH), água (H2O), nicotinamida 
adenina dinucleotídeo fosfato (NADP) e glutationa peroxidase (GPx). 

 

O substrato utilizado neste ensaio foi o terc-butil hidroperóxido. A oxidação 

de NADPH a NADP+ foi acompanhada pelo decaimento da absorbância a 340 nm à 

37oC. As amostras foram analisadas em duplicata e os resultados foram expressos 

como μmol GSH/ min/ mg proteína. 

 

3.6.4 Determinação da atividade de GR 

O método baseia-se na medida direta da atividade da GR, que utilizou o 

NADPH como cofator na redução da GSSG para GSH (figura 12). A oxidação de 

NADPH a NADP+ é acompanhada pelo decaimento da absorbância 340 nm à 37oC 

(Carlberg, Mannervik, 1985). 

 

               

Figura 12 – Reação de oxirredução para determinar a glutationa redutase. Glutationa 
dissulfeto (GSSG), nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADP), glutationa redutase 
(GR) e glutationa (GSH). 

 

As amostras foram analisadas em duplicata e os resultados foram expressos 

como μmol NADPH/ min/ mg proteína. 

 

 

 

3.6.5 Determinação da atividade de GST 
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O método baseia-se na formação de um complexo entre a GSH e o 1-cloro-

2,4-dinitrobenzeno (CDNB), catalisada pela GST (figura 13, Habig, 1974). 

 

 

 

Figura 13 – Reação de conjugação para determinar atividade da gluationa s-
transferase. Glutationa (GSH), glutationa s-transferase (GST) e ácido clorídrico (HCl). 

 

A reação de conjugação é acompanhada pelo aumento na absorbância a 340 

nm, onde a taxa de aumento é diretamente proporcional à atividade da GST na 

amostra. As amostras foram analisadas em duplicata e os resultados foram 

expressos como μmol GSH conjugada/ min / mg proteína. 

 

3.7 Quantificação de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) em artérias 

mesentéricas e plasma 

 

Este ensaio consiste na análise da quantidade de peroxidação lipídica 

mediante a quantificação dos aldeídos, o malondialdeído (MDA), formados pela 

degradação de hidroperóxidos, descrito por Draper e colaboradores (1993) para 

tecidos e Conti e colaboradores (1991) para plasma. 

As amostras de plasma e artérias mesentéricas foram homogeneizadas em 

10 volumes de solução de fosfato de potássio (50 mM, pH 7.4) contendo butil 

hidroxitolueno (BHT, 12,6 mM), mas com a diluição de 1:2. Alíquotas de 200 µl do 

homogenato foram adicionadas a 400 µl de solução contendo ácido tiobarbitúrico 

(0,37 %) em meio fortemente ácido (ácido tricloroacético a 15% e ácido clorídrico 

0,25 N) e incubadas a 90°C durante 45 min. 

As amostras foram centrifugadas durante 5 min a 10000 g, e 300 µl do 

sobrenadante foram submetidos à extração do produto de reação. Para tanto, 300 µl 

de n-butanol juntamente com 30 µl de solução aquosa saturada de cloreto de sódio 
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foram adicionados ao sobrenadante e agitadas utilizando o vórtex durante 30 seg. 

Após centrifugação (2 min a 10000 g) 200 µl dos sobrenadantes (fase orgânica) 

foram pipetados em microplaca para leitura dos valores de absorbância. 

Para as amostras de artéria mesentérica, a leitura foi feita a 535 nm 

(corrigidos pelos valores de absorbância a 572 nm) e os resultados foram expressos 

como nmol de aldeído formado por mg de tecido (Bose et al., 1989) utilizando para o 

cálculo um coeficiente de extinção molar de 1,55 x 105 M-1 cm-1. 

Para as amostras de plasma, foi realizado em paralelo uma curva padrão de 

MDA, usando-se o composto 1,1,3,3, tetrametoxipropano (TMP, Sigma, EUA) 

hidrolisado com concentrações de 0,4 a 12,5 µM. A leitura foi feita em leitor de 

microplaca com emissão de 530 nm e excitação de 590 nm. Os resultados foram 

expressos em MDA (µM). 

 

3.8 Análise da expressão de resíduos protéicos de nitrotirosina (NT) por Slot Blot 

 

As amostras de artéria mesentéricas foram pesadas e homogenizadas em 10 

volumes de tampão Tris-HCl 50 mM (Tris-HCl 50 mM, pH 7,4 contendo 1 mM de 

inibidor de protease fluoreto de fenil-metil-sulfonila - PMSF, leupeptina 10 µg/ ml, 

inibidor de tripsina 10 µg/ ml, e centrifugadas durante 5 min a 1000 g e 4°C. 

As concentrações de proteínas totais nas amostras foram determinadas pelo 

método de Bradford (1976). As amostras foram diluídas em tampão de 

homogeneização e 2,5 μg das proteínas totais foram transferidas para uma 

membrana de nitrocelulose através do sistema slot blot (BIO DOT SF – BioRad) e 

com uma bomba de vácuo. As membranas foram coradas com solução de vermelho 

de Ponceau e fotografadas, a fim de verificar a eficiência da transferência ( e em 

seguida, as membranas foram incubadas com uma solução de caseína (0,2% em 

TBS-t, solução salina Tris tamponada contendo 0,2% de tween-20) por 1 hora para 

bloqueio dos sítios inespecíficos. 

Após este período, as membranas foram incubadas com o anticorpo primário 

anti nitro-tirosina (monoclonal de camundongo, EMD Millipore Corporation, EUA) na 

concentração de 500 ng/ ml em TBS-t, durante 16 horas sob agitação contínua a 

18°C. 

As membranas foram lavadas com TBS-t e incubadas com o anticorpo 

secundário de cabra anti-camundongo conjugado com peroxidase na diluição de 
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1:4000 em TBS-t por 2 horas. As membranas foram posteriormente lavadas com 

TBS-t e as bandas imunorreativas foram reveladas por quimioluminescência (Super 

Signal – Pierce) e detectadas no sistema ChemiDoc MP Imaging System (Bio-Rad, 

EUA). As intensidades das bandas foram quantificadas por densitometria, 

empregando o software Image Lab 5.2 que acompanha o sistema de aquisição de 

imagens. 

 

3.9 Análise de expressão protéica das enzimas COX, NOS, sGC-β1, SOD, CAT, 

CSE, CBS, 3-MST e proteínas modificadas por 4HNE na artéria mesentéricas e 

plasma pela técnica de Western blotting. 

 

Os homogenatos das amostras de artérias mesentéricas foram diluídos em 

tampão de Laemmli e fervidos durante 10 min para a análise da expressão protéica 

das enzimas COX, NOS, sGC-β1, SOD, catalase, CSE, CBS e 3-MST. Amostras de 

plasma também foram diluídas em tampão de Laemmli e alíquotas das amostras de 

artérias mesentéricas foram separadas, mas não foram fervidas para a análise da 

expressão de proteínas modificadas por 4HNE (4-hidroxinonenal). Após rápida 

centrifugação a 10000 g (30 seg), as proteínas das amostras (50 g/lane para 

artérias mesentéricas e 2 g/lane para o plasma) foram separadas por eletroforese 

em gel de poliacrilamida 10% contendo 0.1% de dodecil sulfato de sódio (SDS – 

PAGE; Laemmli, 1970). 

A separação eletroforética das proteínas foi realizada à intensidade de 

corrente constante (25 mA), durante aproximadamente 2 horas e resultou em valores 

de voltagem variando entre 100 a 180 V. Posteriormente, as bandas protéicas foram 

transferidas eletroforeticamente através de sistema submerso para uma membrana 

de nitrocelulose, aplicando uma amperagem de 200 mA (voltagem ~50V) durante 1,5 

horas. Os sítios inespecíficos de ligação do anticorpo primário à membrana foram 

bloqueados mediante incubação da mesma com solução a 3% de BSA dissolvido em 

tampão TBS-t pH 7.4 (20 mM de TRIS-HCl, 8% de NaCl contendo 0,1% de Tween-

20) sob agitação constante durante 1 hora. A seguir, as membranas foram incubadas 

durante 15 - 18 horas, a 4C com anticorpos primários específicos (diluídos em 

tampão TBS, diluídos em tampão de bloqueio) para as diferentes isoformas de COX 

(anti COX-1 e COX-2, policlonal de coelho, 1:200 Cayman e 1:100 MyBiosource, 
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respectivamente), NOS (anti eNOS e nNOS, policlonal de coelho; 1:1000 e 1:2000, 

respectivamente, BD Transduction), sGC-β1 (anti sGC β1, policlonal de coelho, 

1:1000 Abcam,EUA), SOD (anti SOD-1 e SOD-2, policlonal de ovelha, 1:2000, 

Calbiochem), Catalase (anti CAT, monoclonal de camundongo, 1:3000, Sigma), CSE 

(anti CSE, policlonal de coelho, Proteintech, 1:1000, EUA), CBS (anti CBS, 

monoclonal de camundongo, Abnova, 1:1500, China), 3-MST (anti 3-MST, policlonal 

de camundongo, Abnova, 1:1000 China), 4-hidroxinonenal (4HNE, anti 4HNE, 

policlonal de cabra, BioRad, 1:3000 EUA). 

Após o término da incubação, as membranas foram lavadas (6 vezes durante 

10 min) com tampão TBS-t e incubadas com anticorpos secundários conjugados 

com peroxidase de raiz forte (HRP, anti-coelho, anti-camundongo, anti-ovelha e anti-

cabra conjugado com HRP, Bio Rad) durante 2 horas em temperatura ambiente. 

As membranas foram submetidas a um novo ciclo de lavagens em TBS-t (6x 

por 10 min) e as bandas imunorreativas foram reveladas por quimioluminescência 

(SuperSignal West pico, Thermo Scientific, EUA). As imagens das bandas foram 

captadas no sistema ChemiDoc MP Imaging System (Bio-Rad, EUA) e suas 

intensidades foram estimadas através de análise densitométrica. Os resultados 

obtidos foram normalizados pelo controle interno α-tubulina (anti α-tubulina, 

monoclonal de camundongo, Santa Cruz, 1:2000, EUA), β-actina (anti β-actina, 

monoclonal de camundongo, Cell Signaling, 1:2000, EUA) ou pela leitura das 

bandas coradas por ponceau e expressos como porcentagem em relação ao grupo 

sham. 

 

3.10 Quantificação da produção de GMPc em amostras de artéria mesentérica. 

 

Após sete dias, os animais foram submetidos a eutanásia, os leitos 

mesentéricos foram retirados e incubados em solução de Krebs-Henseleit com 10 

µM de sildenafil e 1 mM de LNAME durante 15 min. Em seguida, o leito mesentérico 

foi dissecado, dividido em 4 amostras e mantido em solução Krebs-Henseleit 

continuamente borbulhado com 95% de O2 e 5% de CO2, pH 7,4 e a 37°C. Cada 

amostra foi tratada durante 3 min. com 0,1 µM, 1 µM e 10 µM de SNP e a última 

amostra na ausência de SNP. Após a incubação, as artérias foram imediatamente 

congeladas em nitrogênio líquido. 
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Para avaliar o conteúdo de GMPc, foi utilizado o kit comercial (Cayman 

Chemical, Ann Arbor, MI, USA) e seguido de acordo com a recomendação do 

fabricante. A amostra foi pesada e homogeneizada em 10 volumes (ml de solução/ g 

de tecido) de ácido tricloroacético (TCA) a 5%, preparado com água UltraPure. A 

amostra foi centrifugada a 1500 g por 10 min e foi coletado o sobrenadante. 

Para extrair o TCA da amostra, foi adicionado e misturado por 10 segundos o 

éter saturado de água (5 volumes com 1 volume de amostra). Foi descartado 

cuidadosamente o sobrenadante e repetido o processo mais 2 vezes. Ainda, para 

remoção do éter residual foi realizado o aquecimento da amostra a 70°C por 20 min. 

 

3.10.1 Preparação de curva padrão 

De modo similiar à amostra, foi preparado a solução para a curva padrão com 

20 ml de TCA 5% tratado com éter saturado de água. 

Foi reconstituído a solução padrão de ELISA cGMP com adição de 1 ml de 

tampão ELISA, concentração da solução final foi de 300 pmol / ml. Foi transferido 10 

µl da solução padrão de ELISA cGMP reconstituído para o tudo com alíquota de 900 

µl de tampão de ELISA, concentração final de 3 pmol/ml (denominado de Padrão B). 

Foi separado 8 tubos com 500 µl de tampão de ELISA e foi transferido para o tubo 1 

o volume de 1 ml da solução Padrão B, concentração final 3,0 pmol/ml. A seguir, foi 

realizado a diluição seriada dos tubos 2-8 em que foi transferido 500 µl da solução 

de um tubo para outro. No final, foi descartado 500 µl do tudo 8. A concentração final 

do tubo 2 foi 1,5 pmol/ml, tubo 3 foi 0,75 pmol/ml, tubo 4 foi 0,375 pmol/ml, tubo 5 foi 

0,187 pmol/ml, tubo 6 foi 0,093 pmol/ml, tubo 7 foi 0,046 pmol/ml, tubo 8 foi 0,023 

pmol/ml. Essas soluções não devem ser armazenadas por mais de 24 horas. 

 

3.10.2 Procedimento de Acetilação 

Em 40 µl de amostra foi adicionado 160 µl de TCA 5% (proporção de 1:5) 

resultando um volume total de 200 ul de amostra. As amostras e a curva padrão 

(200 ul) foram acetiladas com 40 µl KOH (4M) e 10 µl de anidrido acético, agitadas 

no vortex por 15 segundos. Novamente, foi adicionado 10 µl de KOH (4M) e agitadas 

no vortex por 15 segundos. 

As amostras ou curva standard acetiladas (50 ul) foram usadas para o ensaio 

EIA, de acordo com o protocolo do kit comercial. 
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3.11 Quantificação da produção de H2S nas artérias mesentéricas pelo método do 

sulfeto de chumbo. 

 

Após sete dias, os animais foram submetidos a eutanásia, as amostras de 

artérias mesentéricas foram retiradas e imediatamente congeladas em nitrogênio 

líquido e armazenadas a -80°C até serem processadas. As amostras foram 

homogeneizadas em tampão fosfato (100 mM, pH 7,4), contendo o inibidor de 

protease PMSF (0,5 mM; 20 µl/ 10 ml) na proporção 1:5 (1 g de tecido para 5 ml de 

tampão). O homogenato obtido foi centrifugado (10000 g; 10 min, 4°C) e o 

sobrenadante coletado e diluído, como descrito por Hine e colaboradores (2015). 

A seguir, o volume de 200 µl das amostras (200 µg de proteína) foi disposta 

em placa de 96 poços, juntamente com 12,5 µl do substrato L-cisteína (10 mM), 12,5 

µl do co-fator 5’ fosfato de pirodoxal (2 mM) e 25 µl de tampão fosfato. Em seguida, 

o papel de filtro (12 x 8 cm) impregnado com acetato de chumbo saturado foi 

disposto sobre a placa contendo as amostras, acima da fase líquida. A placa foi 

incubada por 2h a 37°C. 

A geração de H2S no papel de filtro foi mensurada via formação de 

precipitado de sulfeto de chumbo preto, o que permite a sua quantificação via 

análise densitométrica. Os dados foram expressos como nmol de H2S gerado por 

min/mg de proteína, extrapolados da curva padrão construída a partir de 

concentrações conhecidas de NaHS (15,6 – 500 µM), dispostas na mesma placa 

das amostras. 

 

3.12 Ressonância paramagnética eletrônica (RPE). 

 

Os leitos mesentéricos de cinco animais por grupo foram perfundidos in vivo 

com solução salina e depois, removido do animal e dissecado. As artérias 

mesentéricas foram coletadas, transferidas para seringa de 4 mm de diâmetro 

interno e congeladas em nitrogênio líquido. As amostras congeladas foram 

extrusadas com ajuda do êmbolo da seringa para dentro do frasco de Dewar 

contendo nitrogênio líquido adaptável à cavidade do espectrômetro. Foi realizado o 

registro do espectro para o estudo da presença de ferro no estado ferroso (Fe+2) ou 

férrico (Fe+3) de amostras de artéria mesentérica através de sinais de RPE à baixa 
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temperatura (77°K) nas regiões de g  2.0, relacionado ao sinal do Fe+2, e g  6.0, 

relacionado ao sinal Fe+3 (Ribeiro et al, 1993). Os espectros EPR foram registrados 

com o espectrômetro Bruker ER 200 D-SRC. As condições instrumentais foram as 

seguintes: potência de microondas, 10 mW; amplitude de modulação, 5 G; tempo 

constante, 164 ms; tempo de varredura 168 s; 8 varreduras. A subtrações das linhas 

de base dos espectros foram realizadas com o programa Brunker WinEPR. 

Em seguida, as amostras foram transferidas para tubos de 1,5 ml e vedados 

com septo de borracha. Dessa forma, os tecidos foram expostos a uma atmosfera 

de argônio por 4 horas para que ocorra o deslocamento do NO que, possivelmente, 

pode estar ligado ao Fe+2 e ao Fe+3. Novamente, as amostras foram transferidas 

para seringa de 4 mm de diâmetro interno. Após o congelamento em nitrogênio 

líquido, as amostras foram extrusadas para dentro do frasco de Dewar para a 

realização do registro do espectro. 

Novamente, as amostras foram transferidas para tubos de 1,5 ml e vedados 

com septo de borracha. Os tecidos foram expostos a uma atmosfera de NO por 2 

minutos. Em seguida, as amostras foram transferidas para seringa de 4 mm de 

diâmetro interno e congeladas em nitrogênio líquido. As amostras foram extrusadas 

para dentro do frasco de Dewar para a realização do registro do espectro. 

 

3.13 Apresentação dos resultados e análise estatística. 

 

Nos anéis vasculares dos dois grupos estudados (sham e ligadura) a 

resposta contrátil foi calculada como tensão vascular ativa. Os resultados das curvas 

concentração-resposta cumulativas ou em bolus aos agentes vasorelaxantes foram 

expressos como porcentagem de vasorelaxamento residual em relação ao valor de 

pré-contração. 

Os dados foram expressos média ± E.P.M de valores absolutos ou 

porcentagem. Análises estatísticas foram realizadas utilizando o Student t- test 

(grupos sham e ligadura) para dados não-pareados ou análise de variância (ANOVA) 

de uma via (grupos sham e ligadura na ausência ou presença de inibidores ou 

bloqueadores), quando a ANOVA apresentou significância estatística, o teste post-

hoc de Bonferroni ou Tukey foi aplicado (GraphPad Prism Software, EUA). Os 
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resultados foram considerados estatisticamente significativos para valores de 

P<0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Detecção do DNA genômico de bactérias periodontopatogênicas em amostras 

de gengiva, ligadura, sangue, fígado e artéria mesentérica pela reação em 

cadeia da polimerase (PCR). 

 

Como apresentado na figura 14, a presença de ligadura resultou em 

aumento significativo da presença de DNA bacteriano nas amostras de gengiva 

(sham 24,04±4,46 vs. ligadura 47,43±8,16, P<0,05; painel A) e ligadura (painel B, 

Campi et al., 2016). Entretanto, não houve diferenças significativas da presença de 

DNA bacteriano nas amostras de sangue (painel C), fígado (sham 16,31±3,59 vs. 

ligadura 15,51±2,07, painel D) e artéria mesentérica (sham 29,89±7,76 vs. ligadura 

26,80±5,40, painel E) dos grupos sham e ligadura. 
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Figura 14 – O rDNA 16S bacteriano. Amostras de gengiva (n= 5 ratos/ grupo, painel A), 
ligadura (n= 5 ratos/ grupo, painel B), sangue (n= 7 ratos/ grupo, painel C), fígado (n= 7 
ratos/ grupo, painel D) e artéria mesentérica (n= 5 ratos/ ligadura, painel E) dos grupos sham 
e ligadura. Imagem representativa, a seta mostra o produto da PCR correspondente ao 
produto de 1,65 kbp; (+) controle positivo (5ng de DNA genômico de E. coli); (-) controle 
negativo (sem DNA). Valores expressos como média ± E.P.M. *P<0,05 vs. sham, de acordo 
com o teste t de Student para dados não-pareados (dados publicados Campi et al., 2015). 
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4.2 Reatividade vascular de artéria mesentérica. 

 

4.2.1 Diâmetro luminar e tensão vascular ativa. 

 

Não foram observadas diferenças significativas no diâmetro interno (Sham: 

251,2 ± 5,48 vs. Ligadura 238,6 ± 6,38, Figura 15, painel A) e na tensão ativa (Sham: 

2,07 ± 0,07 vs. Ligadura 2,07 ± 0,08, Figura 15, painel B) em artérias mesentéricas 

entre os grupos Sham e Ligadura. 

SHAM LIGADURA
0

50

100

150

200

250

300

D
iâ

m
e

tr
o

 (


m
)

SHAM LIGADURA
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

T
e

n
s

ã
o

 (
m

N
/m

m
)

A B

 

Figura 15 – Diâmetro interno e tensão ativa em segmentos de artérias mesentéricas 
isoladas de ratos sham e ligadura. Diâmetro (n= 32 e 37 ratos/ grupo, respectivamente, 
painel A) e resposta contrátil ao KCl 120mM (n= 20 e 24 ratos/ grupo, respectivamente, 
painel B). Valores expressos como média ± E.P.M., de acordo com o teste t de Student para 
dados não-pareados. 

 
4.2.2 Resposta vasorelaxante à acetilcolina (ACh). 

 

A ACh promoveu relaxamento dependente da concentração dos segmentos 

de artérias mesentéricas, previamente contraídas com fenilefrina, dos grupos 

estudados (figura 16). Não foram observadas diferenças significativas entre as 

respostas máximas e pD2 nas curvas de ACh (painel A, B e C, tabela 1) dos grupos 

estudados. Ainda, as respostas à ACh na presença de inibidor seletivo da enzima 

guanilato ciclase solúvel (sGC), ODQ (painel B, tabela 1), inibidor não seletivo da 

enzima cicloxigenase (COX), Indometacina (Indo, painel C, tabela 1) do grupo 

ligadura ou sham quando comparado ao grupo ligadura ou sham sem o inibidor, 

inibidor não seletivo da enzima óxido nítrico sintase (NOS), Lname (painel A, tabela 

1) do grupo sham quando comparado ao grupo sham sem o inibidor, as respostas 

máximas à ACh na presença de Indo (painel C, tabela 1) do grupo ligadura quando 
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comparado ao grupo sham na presença de Indo. No entanto, foram observadas 

diferenças significativas na potência nas respostas à ACh na presença de Indo 

(P<0,05; painel C, tabela 1) ou Lname, e reposta máxima na presença de Lname 

(P<0,05 e P<0,01; painel A, tabela 1) do grupo ligadura comparado ao grupo sham 

na presença de Indo ou Lname no grupo ligadura.  
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Figura 16 – Curvas de relaxamento in vitro ao ACh em segmentos de artérias 
mesentéricas isoladas de ratos sham e ligadura. Curvas de concentração-resposta à 
acetilcolina (ACh, n= 5 ratos/ grupo, painel A, B e C), na presença de Lname (n= 5 ratos/ 
grupo, painel A), ODQ (n= 5 ratos/ grupo, painel B) e indometacina (Indo, n= 5 ratos/ grupo, 
painel C). Grupos Sham (S) e Ligadura (L). Valores expressos como média ± E.P.M. Anova 
(1 via). 
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 pD2 Emax 

Agentes 
farmacológico 

Sham Ligadura Sham Ligadura 

ACh 7,77 ± 0,17 7,33 ± 0,10 99,32 ± 1,15 97,10 ± 0,94 

ACh + Lname 7,34 ± 0,09 6,53 ± 0,20* # 96,17 ± 1,47 82,42 ± 5,92* $ 

ACh + ODQ 8,22 ± 0.12 7,90 ± 0.27 99,15 ± 1,96 97,10 ± 0,94 

ACh + Indo 7,85 ± 0.14 7,22 ± 0.19% 95,89 ± 2,26 98,16 ± 0,38 

 
Tabela 1 – Valores de pD2 e Emax para as curvas ACh na ausência ou presença de 
Lname, ODQ e indometacina. Valores expressos como média ± E.P.M. *P<0,05 vs ligadura, 
%P<0,05 vs sham + Indo, $P<0,05 e #P<0,01 vs sham + Lname, de acordo com Anova de 
uma via pelo teste post-hoc de Bonferroni ou Tukey. 
 
 

A ACh promoveu relaxamento dependente da concentração dos segmentos 

de artérias mesentéricas, previamente contraídas com fenilefrina, dos grupos 

estudados (figura 17). Não foram observadas diferenças significativas entre as 

respostas máximas e pD2 nas curvas de ACh (painel A e B, tabela 2), as respostas à 

ACh na presença de bloqueador não seletivo dos canais de K+, Tea (painel A, tabela 

2), bloqueador seletivo dos canais de potássio (K+) sensíveis a ATP (KATP), 

glibenclamida (GLi; painel B, tabela 2) do grupo ligadura quando comparado ao 

grupo sham, na presença de GLi do grupo sham ou ligadura (painel B, tabela 2) 

quando comparados aos grupos sham ou ligadura na ausência de GLi, nas 

respostas máximas à ACh na presença de Tea do grupo sham ou ligadura (painel A, 

tabela 2) quando comparados aos grupos sham ou ligadura sem o bloqueador Tea. 

No entanto, foram observadas diferenças significativas na potência nas respostas à 

ACh na presença de Tea (P<0,05 e P<0,001; painel C, tabela 2) do grupo sham ou 

ligadura comparado ao grupo sham ou ligadura na ausência de Tea. 
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Figura 17 – Curvas de relaxamento in vitro ao ACh em segmentos de artérias 
mesentéricas isoladas de ratos sham e ligadura. Curvas de concentração-resposta à 
acetilcolina (ACh, n= 5 ratos/ grupo, painel A e B), na presença de Tea (n= 6 - 7 ratos/ 
grupo, respectivamente sham e ligadura, painel D) e glibenclamida (GLi, n= 5 – 6 ratos/ 
grupo, respectivamente sham e ligadura, painel E). Grupos Sham (S) e Ligadura (L). Valores 
expressos como média ± E.P.M. Anova (1 via). 

 

  pD2 Emax 

Agentes 
farmacológico 

Sham Ligadura Sham Ligadura 

ACh 7,77 ± 0,17 7,33 ± 0,10 99,32 ± 1,15 97,10 ± 0,94 

ACh + TEA 6,58 ± 0.09# 6,72 ± 0.11* 97,47 ± 1,11 99,42 ± 0,52 

ACh + GLi 7,26 ± 0,16 7,36 ± 0.12 98,69 ± 0,28 99,13 ± 0,26 

 

Tabela 2 - – Valores de pD2 e Emax para as curvas ACh na ausência ou presença de 
Tea e glibenclamida. Valores expressos como média ± E.P.M. *P<0,05 vs ligadura e 
#P<0,001 vs sham, de acordo com Anova de uma via pelo teste post-hoc de Bonferroni. 

 

4.2.3 Resposta vasorelaxante ao doador de NO nitroprussiato de sódio (SNP). 

 

O composto SNP promoveu relaxamento dependente da concentração dos 

segmentos de artérias mesentéricas, previamente contraídas com fenilefrina, dos 

grupos sham e ligadura (figura 18). Foram observadas diferenças significativas com 

relação ao pD2 nas respostas vasorelaxantes nas curvas SNP do grupo ligadura 

(P<0,05 e P<0,01; painel A e B, tabela 3) quando comparado as curvas SNP do 
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grupo sham, nas curvas SNP na presença de Lname do grupo ligadura (P<0,05; 

painel A, tabela 3) quando comparados as curvas SNP do grupo ligadura e na 

presença de Lname do grupo sham. Todavia, não houve diferenças significativas nas 

respostas máximas entre todos os grupos (painel A e B, tabela 3), com relação ao 

pD2 nas respostas vasorelaxantes as curvas SNP na presença de indo do grupo 

ligadura (painel B, tabela 3) comparado as curvas de SNP na presença de Indo do 

grupo sham, as curvas de SNP na presença de Lname ou Indo do grupo ligadura 

(painel A e B, tabela 3) quando comparado as curvas SNP do grupo sham e curvas 

de SNP na presença de Indo do grupo ligadura (painel B, tabela 3) quando 

comparados as respostas SNP do grupo ligadura. 
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Figura 18 – Curvas de relaxamento in vitro ao SNP em segmentos de artérias 
mesentéricas isoladas de ratos sham e ligadura. Curvas de concentração-resposta ao 
nitroprussiato de sódio (SNP, n= 6 - 7 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura, painel 
A e B), na presença de Lname (n= 5 - 7 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura, 
painel A) e indometacina (Indo, n= 5 ratos/ grupo, painel B). Grupos Sham (S) e Ligadura (L). 
Valores expressos como média ± E.P.M. Anova (1 via). 
 

 pD2 Emax 

Agentes 
farmacológico 

Sham Ligadura Sham Ligadura 

SNP 8,03 ± 0,22 6,88 ± 0.24* # 90,98 ± 2,84 89,63 ± 3,00 

SNP + LNAME 8.64 ± 0.16 7,66 ± 0.08$ % 98,02 ± 0,40 94,61 ± 1,24 

SNP + INDO 8,00 ± 0.30 6,90 ± 0.29 97,87 ± 1,68 94,58 ± 4,49 

 

Tabela 3 – Valores de pD2 e Emax para as curvas SNP na ausência ou presença de 
Lname e indometacina. Valores expressos como média ± E.P.M. *P<0,05 e #P<0,01 vs 
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sham, $P<0,05 vs ligadura, %P<0,05 vs sham + Lname, de acordo com a análise Anova de 
uma via pelo teste post-hoc de Bonferroni. 

 

O composto SNP promoveu relaxamento dependente da concentração dos 

segmentos de artérias mesentéricas, previamente contraídas com fenilefrina, dos 

grupos sham e ligadura (figura 19). Foram observadas diferenças significativas com 

relação ao pD2 nas respostas vasorelaxantes nas curvas SNP do grupo ligadura 

(P<0,01; painel B, tabela 4) quando comparado as curvas SNP do grupo sham, nas 

curvas SNP na presença de Tea do grupo ligadura (P<0,05; painel A, tabela 4) 

quando comparados as curvas SNP do grupo ligadura, as curvas SNP na presença 

de Tea do grupo sham (P<0,01; painel A, tabela 4) quando comparados as curvas 

SNP do grupo sham e as curvas SNP na presença de GLi do grupo sham (P<0,01; 

painel B, tabela 4) quando comparado as curvas SNP do grupo sham. Todavia, não 

houve diferenças significativas nas respostas máximas entre todos os grupos (painel 

A e B, tabela 4), com relação ao pD2 nas respostas vasorelaxantes as curvas SNP 

do grupo ligadura (painel A, tabela 4) quando comparados as curvas SNP do grupo 

sham, as curvas SNP na presença de Lname ou GLi do grupo ligadura (painel A e B, 

tabela 4) comparado as curvas de SNP na presença de Lname ou GLi do grupo 

sham e as curvas de SNP na presença de indo no grupo ligadura (painel B, tabela 4) 

quando comparado as curvas de SNP do grupo ligadura. 
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Figura 19 – Curvas de relaxamento in vitro ao SNP em segmentos de artérias 
mesentéricas isoladas de ratos sham e ligadura. Curvas de concentração-resposta ao 
nitroprussiato de sódio (SNP, n= 6 - 7 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura , painel 
A e B), na presença de Tea (n= 5 - 7 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura, painel 
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A) e glibenclamida (Gli, n= 6 - 5 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura , painel B). 
Grupos Sham (S) e Ligadura (L). Valores expressos como média ± E.P.M. Anova (1 via). 

 

 pD2 Emax 

Agentes 
farmacológico 

Sham Ligadura Sham Ligadura 

SNP 8,03 ± 0,22 6,88 ± 0.24* 90,98 ± 2,84 89,63 ± 3,00 

SNP + TEA 5,80 ± 0.24* 6,88 ± 0.24# 93,97 ± 7,30 107,9 ± 14,21 

SNP + GLi 6,84 ± 0.15* 6,60 ± 0.22 96,70 ± 6,48 91,43 ± 4,56 

 
Tabela 4 – Valores de pD2 e Emax pr as curvas SNP na ausência ou presença de 
Lname e indometacina. Valores expressos como média ± E.P.M. #P<0,05 vs ligadura e 
*P<0,01 vs sham, de acordo com a análise Anova de uma via pelo teste post-hoc de 
Bonferroni. 
 

4.2.4 Resposta vasorelaxante ao doador de H2S, GYY4137 (GYY). 

 

O composto GYY 4137 (GYY) promoveu relaxamento dependente da 

concentração dos segmentos de artérias mesentéricas, previamente contraídas com 

fenilefrina, dos grupos estudados (Figura 20). Não foram observadas diferenças nas 

respostas vasorelaxantes ao GYY (painel A, B e C, tabela 5) e nas curvas GYY na 

presença de GLi (painel C, tabela 5) no grupo ligadura quando comparado ao grupo 

sham. Ainda, não foi observado diferenças significativas nas curvas de GYY na 

presença de indo do grupo lidadura (painel B, tabela 5) quando comparado ao grupo 

ligadura na ausência de indo, as respostas máximas ao GYY na presença de Lname 

(painel A, tabela 5) ou Indo (painel B, tabela 5) entre todos os grupos. Contudo, 

foram observadas diferenças significativas nas curvas GYY na presença de L-name 

(P<0,01 e P<0,001; painel A, tabela 5) ou Indo (P<0,001; painel B, tabela 5) no grupo 

ligadura quando comparado ao grupo ligadura ou sham na presença de Lname ou 

Indo, e na presença de L-name (P<0,001; painel A, tabela 5) ou Indo (P<0,001; 

painel B, tabela 5) no grupo sham quando comparado ao grupo sham.  
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Figura 20 – Curvas de relaxamento in vitro ao GYY4137 em segmentos de artérias 
mesentéricas isoladas de ratos sham e ligadura. Curvas de concentração-resposta ao 
GYY4137 (n= 5 ratos/ grupo, painel A, B e C), na presença de L-NAME (n= 5 ratos/ grupo, 
painel B), indometacina (Indo, n= 5 ratos/ grupo, painel C) e glibenclamida (GLi, n= 5 ratos/ 
grupo, painel D). Grupos Sham (S) e Ligadura (L). Valores expressos como média ± E.P.M. 
Anova (1 via). 
 

 pD2 Emax 

Agentes 
farmacológico 

Sham Ligadura Sham Ligadura 

GYY4137 5,22 ± 0,11 5,53 ± 0.28 99,00 ± 1,28 89,89 ± 14,16 

GYY + Lname 9,23 ± 0.15* 8,21 ± 0.17# % 79,35 ± 10,63 49,22 ± 11,39 

GYY + Indo 7,98 ± 0.46* 5,00 ± 0.17$ 107,5 ± 10,83 120,1 ± 28,06 

GYY + GLi 5,11 ± 0.23 5,05 ± 0.16 102,3 ± 3,97 99,86 ± 0,78 

 
Tabela 5 – Valores de pD2 e Emax para as curvas GYY4137 na ausência ou presença 
de Lname, indometacina e glibenclamida. Valores expressos como média ± E.P.M. 
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#P<0,01 vs sham + Lname, *P<0,001 vs sham, %P<0,001 vs ligadura e $P<0,001 vs sham + 
indo, de acordo com Anova de uma via pelo teste post-hoc de Bonferroni. 

 
4.2.5 Resposta vasorelaxante ao ativador e estimulador da sGC, BAY 60-2770 e 

BAY 41-2272 (BAY 60 e BAY 41). 

 

Os compostos BAY 60 e BAY 41 promoveram relaxamento dependente da 

concentração dos segmentos de artérias mesentéricas, previamente contraídas com 

fenilefrina, dos grupos sham e ligadura (Figura 21). Foi observada diferença 

significativa a resposta máxima as curvas BAY 41 (P<0,01; painel B). Porém, não 

houve diferenças significativas nas respostas entre as curvas BAY 60 (painel A) e na 

potência das curvas BAY 41 (painel B) do grupo ligadura comparado ao grupo sham. 
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Figura 21 – Curvas de relaxamento in vitro ao estimulador e ativador da sGC de 
segmentos de artérias mesentéricas isoladas de ratos sham e ligadura. Curvas de 
concentração-resposta ao ativador BAY 60-2770 (n= 6 ratos/ grupo, painel A) e ao 
estimulador BAY 41-2272 (n= 6 - 5 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura, painel B). 
Grupos Sham (S) e Ligadura (L). Valores expressos como média ± E.P.M. Anova (1 via). 

 

 
Tabela 6 – Valores de pD2 e Emax para as curvas BAY 60 e BAY 41. Valores expressos 
como média ± E.P.M. **P<0,01 vs sham, de acordo com o teste t de Student para dados não-
pareados. 
 

 pD2 Emax 

Agentes 
farmacológico 

Sham Ligadura Sham Ligadura 

BAY 60 6.53 ± 0.43 6.45 ± 0.08 4.08 ± 0.42 4.12 ± 0.29 

BAY 40 8.64 ± 0.16 7.66 ± 0.08 98.02 ± 0.40 94.61 ± 1.24** 
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4.3 Perfusão do leito mesentérico. 

 

4.3.1 Resposta do leito mesentérico à alteração do fluxo de perfusão. 

 

A presença de ligadura não resultou em diferenças significativas na pressão 

de perfusão de leitos mesentéricos perfundidos em um fluxo de 2 ml/min e 4 ml/min 

(figura 22), tanto na ausência (painel A) quanto na presença do inibidor Lname 

(painel B) em ambos os grupos experimentais. 

2 3 4
0

5

10

15

20

25

30

Perfusion Pressure flow
(ml/min)

P
e

rf
u

s
io

n
 p

re
s
s
u

re
(m

m
H

g
)

2 3 4

0

5

10

15

20

25

30 S

L

LNAME

Perfusion Pressure flow
(ml/min)

P
e

rf
u

s
io

n
 p

re
s
s
u

re
(m

m
H

g
)

A B

 

Figura 22 – Pressão de perfusão do leito mesentérico de ratos sham e ligadura. Fluxo 
de perfusão de 2ml/min para 4 ml/min na ausência (n = 5 ratos/ grupo, painel A) ou na 
presença de LNAME (n = 5 ratos/ grupo, painel B). Valores expressos como média ± E.P.M. 
Teste t de Student para dados não-pareados. 

 

 (mmHg) Lname (mmHg) 

Agentes 
farmacológico 

Sham Ligadura Sham Ligadura 

2 para 4 ml/min 8,99 ± 0,72 10,44 ± 3,27 19,56 ± 1,11 24,27 ± 3,60 

 
Tabela 7 – Valores de fluxo de pressão de perfusão. Valores expressos como média ± 
E.P.M. Não houve diferenças estatisticamente significativas, de acordo com o teste t de 
Student para dados não-pareados. 
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4.3.2 Efeito da Phe na pressão de perfusão do leito mesentérico. 

 

Como apresentado na figura 23, a perfusão do leito mesentérico com Phe 

promoveu aumento da pressão de perfusão dependente da concentração nos 

grupos estudos. Foi observada diferença significativa na resposta de contração no 

log 10-5 (10 µM, P<0,05). Entretanto, não foi alcançada a resposta máxima durante o 

aumento da pressão por este agonista entre os grupos avaliados. 
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Figura 23 – Curvas de concentração-resposta a fenilefrina perfundida no leito 
mesentérico de ratos sham e ligadura. O aumento de pressão in vitro do leito mesentérico 
em resposta a concentrações crescentes à fenilefrina (n= 8 - 5 ratos/ grupo, respectivamente 
sham e ligadura). Grupos Sham (S) e Ligadura (L). Valores expressos como média ± E.P.M. 
Teste t de Student para dados não-pareados. 

 

 10 µM 

Agentes 
farmacológico 

Sham Ligadura 

Phe 25,47 ± 2,48 16,82 ± 1,27* 

 
Tabela 8 – Valores de fluxo de pressão de perfusão. Valores expressos como média ± 
E.P.M. *P<0,05 vs sham, de acordo com o teste t de Student para dados não-pareados. 
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4.3.3 Efeito da ACh ou SNP na presença do inibidor das enzimas produtoras de H2S, 

AOAA, ou ao inibidor da enzima sGC, ODQ na pressão de perfusão do leito 

mesentérico. 

 

A administração em bolus de ACh e ao SNP na presença do inibidor das 

enzimas produtoras de H2S, AOAA, e ao inibidor da enzima sGC, ODQ, promoveram 

diminuição da pressão de perfusão do leito mesentérico, contraídas com Phe, dos 

grupos estudados (Figura 24). Foram observadas diferenças significativas nas 

respostas máximas vasorelaxantes nas curvas SNP do grupo ligadura (P<0,05; 

painel B, tabela 9) e grupo sham na presença de AOAA (P<0,05; painel B, tabela 9) 

comparado as curvas SNP do grupo sham, nas resposta máxima e pD2 nas curvas 

SNP na presença de ODQ do grupo sham (P<0,01; painel C, tabela 9) comparados 

as curvas SNP do grupo sham. Todavia, não houve diferenças significativas nas 

respostas entre as curvas ACh na presença de AOAA no grupo ligadura (painel A, 

tabela 9) comparado ao grupo sham, SNP na presença de AOAA (painel B, tabela 9) 

comparados as curvas SNP do grupo ligadura e na presença de AOAA do grupo 

sham, e ao SNP na presença de ODQ (painel C, tabela 9) do grupo ligadura 

comparado ao grupo sham na ausência ou presença de AOAA e grupo ligadura na 

ausência de AOAA. 
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Figura 24 – Curvas de concentração-resposta a ACh e ao SNP na ausência e presença 
de inibidores perfundidos no leito mesentérico de ratos sham e ligadura. A diminuição 
de pressão de perfusão em resposta a concentrações em bolus à ACh (n= 5 ratos/ grupo, 
painel A) e ao SNP (n= 5 ratos/ grupo, painel B e C) e na presença de AOAA (ACh, n= 3 - 4 
ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura, painel A e SNP, n= 5 ratos/ grupo, painel B) e 
ODQ (SNP, n= 5 e 4 ratos/ grupo, painel C). Grupos Sham (S) e Ligadura (L). Valores 
expressos como média ± E.P.M. Anova (1 via). 

 

 pD2 Emax 

Agentes 
farmacológico 

Sham Ligadura Sham Ligadura 

ACh 9,70 ± 0,18 9,66 ± 0,17 56,80 ± 9,56 52,19 ± 8,36 

ACh + AOAA 9,94 ± 0,33 10,47 ± 0,31 52,32 ± 10,61 52,55 ± 3,94 

SNP 9,08 ± 0,11 9,54 ± 0,31 86,03 ± 12,07 49,85 ± 4,62# 

SNP + ODQ 10,57 ± 0,30* 10,19 ± 0,13 29,51 ± 10,61* 34,49 ± 11,70 

SNP + AOAA 9,96 ± 0,35 9,54 ± 0,31 48,70 ± 4,53# 61,01 ± 8,56 
 

Tabela 9 – Valores de fluxo de pressão de perfusão. Valores expressos como média ± 
E.P.M. #P<0,05 e #P<0,01 vs sham, de acordo com Anova de uma via pelo teste post-hoc de 
Bonferroni. 
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4.3.4 Efeito do sildenafil, BAY 60-2770 e do NaHS na pressão de perfusão do leito 

mesentérico. 

 

A administração em bolus do Sildenafil (SIL), BAY 60 e do NaHS 

promoveram diminuição da pressão de perfusão do leito mesentérico, contraídas 

com Phe, dos grupos estudados (Figura 25). Não foram observadas diferenças nas 

respostas das curvas SIL (painel A), BAY 60 (painel B) e ao NaHS (painel C) do 

grupo ligadura comparado ao grupo sham. 
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Figura 25 – Curvas de concentração-resposta ao sildenafil, BAY 60 e NaHS 
perfundidos no leito mesentérico de ratos sham e ligadura. A diminuição de pressão in 
vitro do leito mesentérico m resposta a concentrações em bolus ao Sildenafil (Sil, n= 5 ratos/ 
grupo, painel A), ao NaHS (n= 5 - 6 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura, painel B) 
e ao BAY 60 2770 (BAY 60, n= 5 ratos/ grupo, painel C). Valores expressos como média ± 
E.P.M. Teste t de Student para dados não-pareados. 
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 pD2 Emax 

Agentes 
farmacológico 

Sham Ligadura Sham Ligadura 

Sil 11,64 ± 0,28 11,72 ± 0,39 92,58 ± 2,02 85,86 ± 10,87 

NaHS 8,35 ± 0,03 8,65 ± 0,30 39,44 ± 9,85 25,48 ± 6,14 

BAY 60 2770 14,64 ± 0,63 13,84 ± 1,42 89,37 ± 5,15 81,68 ± 11,25 

 

Tabela 10 – Valores de fluxo de perfusão de pressão de perfusão. Valores expressos 
como média ± E.P.M. Não houve diferenças estatisticamente significativas, de acordo com o 
teste t de Student para dados não-pareados. 

 

4.4 Atividade das enzimas antioxidantes (Superóxido Dismutase, Catalase, 

Glutationa Peroxidase, Glutationa Redutase e Glutationa S-Transferase) em 

artéria mesentérica. 

 

Como apresentado na figura 26, o grupo de animais com ligadura apresenta 

diminuição da atividade da enzima antioxidante superóxido dismutase (SOD, sham 

0,66±0,05 vs. ligadura 0,36±0,05, P≤0,01; painel A) e aumento da enzima Catalase 

(sham 2,30±0,24 vs. ligadura 3,19±0,26, P≤0,05; painel B) quando comparados com 

grupo sham em artérias mesentéricas. Todavia, a atividade das enzimas 

antioxidantes gluatationa peroxidase (GPx, sham 9,72±0,56 vs. ligadura 9,90±0,31, 

painel C), glutationa redutase (GR, sham 5,42±0,33 vs. ligadura 5,62±0,21, painel D) 

e glutationa s-tranferase (GST, sham 108,7±6,78 vs. ligadura 104,8±1,76, painel E) 

foram semelhantes em artérias mesentéricas entre grupos. 
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Figura 26 – Atividade das enzimas antioxidantes em artérias mesentéricas de ratos 
sham e ligadura. SOD (n= 5 ratos/ grupo, painel A), Catalase (n= 5 ratos/ grupo, painel B), 
GPx (n= 5 e 6 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura, painel C), GR (n= 5 ratos/ 
grupo, painel D) e GST (n= 5 ratos/ grupo, painel D). Valores expressos como média ± 
E.P.M. *P<0,05 e **P<0,01 vs. sham, de acordo com o teste t de Student para dados não-
pareados. 

 

4.5 Determinação de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) em artéria 

mesentérica e plasma. 

 

Como apresentado na figura 27, não foi observado diferença significativa na 

formação de TBARS entre os grupos sham (1,68±0,14 nmol/g, painel A) e ligadura 

(1,73±0,33 nmol/g, painel A) em amostras de artéria mesentérica. No entanto, o 

grupo de animais com ligadura apresenta um aumento da formação de TBARS 

(sham 2,82±0,30 vs. ligadura 4,68±0,20 µM, painel B) no plasma quando comparado 

ao grupo sham. 
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Figura 27 – Avaliação do conteúdo de TBARS em artérias mesentéricas e plasma de 
ratos sham e ligadura. Artérias mesentéricas (n= 8 e 7 ratos/ grupo, respectivamente sham 
e ligadura) e plasma (n= 6 e 8 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura) dos grupos 
sham e ligadura. Valores expressos como média ± E.P.M. ***P<0,001 vs. sham, de acordo 
com o teste t de Student para dados não-pareados. 

  

4.6 Determinação de resíduos protéicos de nitrotirosina (NT) por slot blot em artéria 

mesentérica. 

 

A presença de ligadura resultou em aumento significativo da presença de 

proteínas contendo resíduos de nitrotirosina nas amostras de artérias mesentéricas 

(sham: 77,50±11,84 vs. ligadura 122,6±15,15), conforme mostrado na figura 28. 
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Figura 28 – Imagens representativas e densitometrias dos resíduos protéicos de 
nitrotirosina em artérias mesetéricas de ratos sham e ligadura. Artéria mesentérica (n= 
10 e 7 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura). Valores expressos como média ± 
E.P.M. *P<0,05 vs. sham, de acordo com o teste t de Student para dados não-pareados. 
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4.7 Análise de expressão protéica das enzimas COXs, óxido nítrico sintase (NOS), 

sGC-β, SODs, Catalase, CSE, CBS, 3-MST e proteínas modificadas por 4HNE 

em artéria mesentérica e plasma pela técnica de Western blotting. 

 

Como apresentado na figura 29, não foi observado diferença significativa na 

expressão protéica de COX-1 (sham 100,0±9,52 vs. ligadura 109,9±7,57, painel A), 

COX-2 (sham 100,0±15,46vs. ligadura 91,79±22,60, painel B), eNOS (sham 

100,0±11,92 vs. ligadura 127,9±15,81, painel C) e nNOS (sham 100,0±10,52 vs. 

ligadura 114,9±15,26, painel D), sGC-β (sham 100,0±14,72 vs. ligadura 93,71±14,13, 

painel E), SOD-1 (sham 100,0±15,78 vs. ligadura 115,1±16,87, painel F), SOD-2 

(sham 100,0±19,39 vs. ligadura 103,3±29,90, painel G),  Catalase (sham 100,0±7,03 

vs. ligadura 107,2±7,99, painel H), CSE (sham 100,0±8,58 vs. ligadura 90,17±3,34, 

painel I), CBS (sham 100,0±10,88 vs. ligadura 78,92±5,84, painel J), 3-MST (sham 

100,0±10,73 vs. ligadura 83,16±12,35, painel K), proteínas modificadas por 4NHE 

(sham 100,0±2,45 vs. ligadura 123,9±35,94, painel L) nas artérias mesentéricas e 

proteínas modificadas por 4NHE (sham 100,0±20,07 vs. ligadura 156,6±20,86, painel 

L) no plasma dos grupos sham e ligadura. 
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Figura 29 - Imagens representativas e densitometrias de expressão protéica das 
enzimas e proteínas modificadas em artéria mesentéricas e plasma de ratos sham e 
ligadura. COX-1 (n= 8 e 6 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura, painel A), COX-2 
(n= 7 e 6 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura, painel B), eNOS (n= 6 ratos/ grupo, 
painel C), nNOS (n= 5 ratos/ grupo, painel D), sGC-β (n= 6 ratos/ grupo, painel E), SOD-1 
(n= 6 e 4 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura, painel G), SOD-2 (n= 5 ratos/ 
grupo, painel H), Catalase (n= 5 ratos/ grupo, painel F), CSE (n= 5 ratos/ grupo, painel H), 
CBS (n= 5 ratos/ grupo, painel H), 3-MST (n= 5 ratos/ grupo, painel H), 4HNE (n= 3 ratos/ 
grupo, painel H) em segmentos de artérias mesentéricas e 4HNE (n= 4 - 6 ratos/ grupo, 
painel H) no plasma dos grupos sham e ligadura. Valores expressos como média ± E.P.M. 
Não houve diferenças estatisticamente significativas de acordo com o teste t de Student 
para dados não-pareados. 
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4.8 Quantificação da produção de GMPc. 

 

As artérias mesentéricas dos grupos sham e ligadura tiveram aumento da 

produção de GMPc na ausência e presença do doador de NO, SNP. No grupo sham 

houve aumento da produção dependente da concentração de SNP, no entanto, o 

grupo ligadura na maior concentração de SNP (10 µM) não foi observado aumento 

da produção de GMPc (P= 0,0064), quando comparado ao grupo sham. Conforme 

mostrado na figura 30. 
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Figura 30 – Quantificação da produção de GMPc em artéria mesentérica de ratos 
sham e ligadura. Na ausência e presença de SNP sham (n= 4 ratos/ grupo) e ligadura (n= 4 
ratos/ grupo). Valores expressos como média ± E.P.M. **P<0,01 vs. sham, de acordo com o 
teste t de Student para dados não-pareados. 

 

4.9 Geração de sulfeto de hidrogênio (H2S). 

 

A presença de ligadura resultou em aumento significativo da produção de 

H2S nas amostras de artéria mesentérica (sham 646±60 vs. ligadura 1092±85, 

nmol/min/mg prot, figura 30) quando comparado ao grupo sham. 
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Figura 31 - Imagens representativas e densitometrias referentes a geração de sulfeto 
de hidrogênio em artéria mesentérica de ratos sham e ligadura. Artéria mesentérica (n= 
5 e 6 ratos/ grupo, respectivamente sham e ligadura). Valores expressos como média ± 
E.P.M. **P<0,01 vs. sham, de acordo com o teste t de Student para dados não-pareados. 

 

4.10 Ressonância paramagnética eletrônica. 

 

Como apresentado na figura 32, os espectros de RPE de amostras de 

artérias mesentéricas não apresentam sinal no g  6 que está relacionado ao ferro 

no estado férrico (Fe+3), porém apresentam sinal no g  2 que está relacionado ao 

ferro no estado ferroso (Fe+2) dos grupos experimentais (sham, painel A e ligadura, 

painel B). Na presença de atmosfera de argônio, a amostra do grupo ligadura 

apresentou os sinais g  6 e g  2, enquanto a amostra do grupo sham apenas 

apresentou o sinal g  2 (painel C e D). As amostras na presença de atmosfera de 

atmosfera de NO apresentam o sinal g  2, mas não apresentam o sinal g  6 em 

ambos os grupos (painel E e F). 
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Figura 32 - Espectros de RPE de amostras de artérias mesentéricas dos grupos SHAM 
e LIGATURE.  
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5 DISCUSSÃO 

 
De acordo com os resultados prévios do grupo, há evidências de que a 

inflamação periodontal induzida por sete dias de ligadura bilateral dos primeiros 

molares inferiores de ratos pode contribuir para o desenvolvimento de alterações 

funcionais da vasomotricidade da artéria mesentérica. Isso sugere que ocorrem 

efeitos à distância do processo inflamatório gerado localmente. 

O modelo de inflamação periodontal induzido por ligadura em roedores está 

bem estabelecido (Rovin et al., 1966; Lohinai et al., 1998) e baseia-se na facilitação 

da formação da placa bacteriana no local de colocação da ligadura. Estudo prévio do 

nosso laboratório confirma a validade do modelo de inflamação periodontal induzida 

por ligadura de algodão em ratos (Herrera et al., 2011a e 2011b; Campi et al., 2016). 

Foi demonstrado que a presença da ligadura bilateral dos primeiros molares 

inferiores promoveu aumento da perda óssea alveolar (medida pela distância entre a 

junção cemento-esmalte e crista do osso alveolar) em todos os três molares, o que 

não foi observado no grupo sham, fato que caracteriza a efetiva presença de 

periodontite em nosso modelo experimental (Campi et al., 2016). 

A periodontite é uma doença multifatorial que tem como principal fator 

etiológico o estímulo bacteriano. Na decorrência de infecções crônicas, pode ocorrer 

a disseminação de bactérias ou de produtos bacterianos, tais como o LPS, para o 

sangue (isto é, bacteremia ou endotoxemia; Hunter, 1900), como também a 

liberação excessiva de mediadores inflamatórios devido à resposta imunológica do 

hospedeiro, o que pode resultar em consequências sistêmicas (Loeshe, 1997; 

Persson, Persson, 2008). 

Como observado em nosso estudo, detectamos a presença do DNA 

bacteriano nas amostras de gengivas e ligaduras obtidas dos animais com 

periodontite (Campi et al., 2016). Acredita-se que a presença de patógenos, capazes 

de invadir a estrutura do epitélio juncional, pode ser uma das explicações para a 

associação da periodontite com doenças em órgãos distantes (Nanci, Bosshardt, 

2006; Dashper et al., 2014; Salminen, 2014; Campi et al., 2016). Contudo, não foram 

observadas diferenças significativas entre os grupos com relação à presença do 

DNA bacteriano no sangue, no fígado ou na artéria mesentérica. Diferentemente do 

que ocorre em humanos (Brun et al., 2016; Rangé et al., 2014), em nosso modelo 

(sete dias de ligadura) parece que não há disseminação de bactérias 
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periodontopatogênicas para outros tecidos. Apesar disso, é possível observar a 

presença de DNA bacteriano nas amostras de artérias mesentéricas em ambos os 

grupos de animais devido a grande incidência de bactérias comensais e/ou 

patógenas no intestino delgado (Cokkinis, 1930; Backhed et al., 2005; Gill et al., 

2006; Wu, Lewis, 2013). Nesse caso, para compreender melhor se as bactérias 

bucais estão sendo translocandas até outros sistemas, é necessário fazer o estudo 

específico de caracterização das bactérias periodontopatogênicas nas amostras de 

artérias mesentéricas (Nonnenmacher et al., 2004). 

Evidências na literatura confirmam a relação entre periodontite e sistema 

cardiovascular (Haraszthy et al., 2000; Li et al., 2002; Fiehn et al., 2005; Nomura et 

al., 2006; Aimetti et al., 2007; Pollreisz et al., 2010; Tsioufis et al., 2011, Ekuni et al., 

2012; Petersen et al., 2013, Tonetti, Van Dyke, 2013; Martin-Cabezas et al., 2016). 

Estudo realizado por Higashi et al. (2009) mostrou que pacientes com periodontite 

apresentam biodisponibilidade reduzida de NO o que caracteriza disfunção 

endotelial (Higashi et al., 2009). Nesse sentido, nossos resultados referentes ao 

diâmetro luminar dos segmentos de artérias mesentéricas, isoladas de ratos, não 

mostraram diferenças significativas entre os grupos. Da mesma forma, a alteração 

da pressão de perfusão em resposta ao aumento do fluxo (2 ml/min para 4 ml/min) 

no leito mesentérico de ratos, tanto na ausência quanto na presença do inibidor não 

seletivo das isoformas de óxido nítrico sintase (NOS), L-NAME, não mostraram 

diferenças significativas entre os grupos experimentais. Assim, resultados referentes 

às respostas de vasorelaxamento de anéis de artéria mesentérica e a diminuição da 

pressão dependente de perfusão do leito mesentérico de ratos frente a um 

vasorelaxante dependente do endotélio, a acetilcolina (ACh), não foram 

significativamente diferentes entre os grupos de animais sham e ligadura. Pode-se 

concluir que nesse modelo de sete dias de ligadura não foi caracterizado disfunção 

endotelial em artéria mesentérica, diferente do que foi observado em estudo prévio 

do nosso grupo com aorta (Campi et al., 2016). 

Porém, quando verificamos o vasorelaxamento dos segmentos de artérias 

mesentéricas em reposta a concentrações crescentes de nitroprussiato de sódio 

(SNP), composto amplamente utilizado como doador de NO, observamos diferenças 

significativas entre os valores de pD2 (-log do EC50). Em consequência disso, foi 

realizada a perfusão do leito mesentérico em resposta em bolus (do inglês, in bolus) 

ao SNP. Observou-se no grupo ligadura, mas não no grupo sham, uma diminuição 
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da resposta máxima (Emax) relaxante. Com base nestes resultados, nos podemos 

concluir que as artérias mesentéricas de ratos com ligadura têm menor resposta ao 

NO do que o correspondente tecido do grupo sham. Apesar das alterações que 

foram observadas entre os grupos experimentais, não detectamos diferenças 

significativas com relação à alteração da pressão à resposta em bolus ao inibidor da 

enzima fosfodiesterase (PDE)-V, sildenafil (SIL), na perfusão do leito mesentérico 

em ambos os grupos. Em contrapartida, resultado prévio do nosso grupo 

demonstrou que o vasorelaxamento dos segmentos de artérias mesentéricas em 

reposta a concentrações crescentes de SIL, foi observado diferença significativa 

entre os grupos, na qual o grupo ligadura teve menor sensibilidade ao NO endógeno 

do que o grupo sham. Assim, com base nestes dados, podemos sustentar a hipótese 

de que a presença de ligadura induz alterações na resposta da musculatura lisa 

dessas artérias frente ao relaxamento promovido pelo NO, tanto endógeno quanto 

exógeno. 

Adicionalmente, quando verificamos a resposta contrátil em curvas de 

concentração-resposta à fenilefrina (Phe) em ensaios de perfusão do leito 

mesentérico, foi observado que as curvas não alcançaram a resposta máxima, 

portanto não foi possível o estudo dos parâmetros pD2 e Emax. De qualquer forma, 

foi realizada a análise ponto a ponto (log) das curvas de concentração-resposta à 

Phe. Foi observado diferença significativa entre os grupos, em que o grupo ligadura 

apresentou menor pressão de perfusão na concentração de 10 µM de Phe 

perfundido no leito mesentérico, quando comparado ao grupo sham. Esse resultado 

evidencia que nos animais com ligadura há uma resposta adrenérgica diminuída 

induzidas pela Phe. No entanto, não foi detectado diferença significativa na tensão 

vascular ativa em reposta contrátil ao KCl entre os grupos de animais experimentais. 

Há de se considerar que as diferenças observadas quanto aos fatores 

vasorelaxantes e vasocontráteis entre ambos os grupos experimentais estão de 

acordo com resultados prévios do nosso laboratório. Esses resultados referem-se à 

diminuição das respostas máximas, tanto a resposta contrátil quanto a relaxante, de 

anéis de aorta à norepinefrina (NE) e ACh in vitro de ratos com ligadura, quando 

comparados aos ratos controle. Isso evidencia, mesmo com diferenças 

mecanísticas, que ratos com ligadura possuem disfunções importantes entre os 

diferentes leitos vasculares, neste caso, aorta e artéria mesentérica de resistência 

(Campi et al., 2016). 
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Contudo, a ação vasodilatadora do NO não é apenas mediada pela ativação 

da sGC. Estudo realizado por Bolotina et al. (1994) em aorta de coelho, demonstrou, 

mediante técnicas de “patch-clamp” e farmacologicamente, que o NO é capaz de 

ativar diretamente canais de K+ dependentes de cálcio (K+
ca), ao terem observado 

que uma considerável fração do efeito vasorelaxante do NO ainda persistia sob 

condições de inibição da sGC por azul de metileno, sendo que o efeito 

vasorelaxante foi apenas abolido pela adição de charibdotoxina (um inibidor 

específico de K+
Ca; Bolotina et al., 1994). 

Dessa forma, decidimos realizar curvas concentração-resposta à ACh e SNP 

na presença do inibidor L-NAME. Foi observado que o grupo ligadura apresentou 

diferenças significativas no relaxamento vascular com ambos agentes vasoativos 

quando comparado ao grupo sham. Em acréscimo, foi demonstrado que o L-NAME 

não inibiu o vasorelaxamento, diferentemente do que foi observado no estudo de 

Bolotina e colaboradores (1994) e em nosso estudo prévio com vasos de 

condutância (Campi et al., 2016).  

Adicionalmente, utilizou-se o inibidor da enzima sGC, 1H-

[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ona (ODQ), em curvas de segmentos de artérias 

mesentéricas à ACh. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos 

de animais, no entanto, em ambos os grupos experimentais, o vasorelaxamento foi 

de 100%. Isso indica que há outras vias importantes para que ocorra o 

vasorelaxamento e, assim, auxiliar na manutenção da homeostase vascular. No 

entanto, não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos de animais à 

expressão proteica para eNOS e nNOS. Assim, ficou evidenciado que os 

mecanismos que atuam no vasorelaxamento das artérias mesentéricas do grupo 

ligadura possam estar disfuncionais. Podemos concluir que o NO não é o principal 

fator derivado do endotélio responsável pela vasodilatação da artéria mesentérica 

(Dowell et al., 1996). 

Convém ressaltar um outro fator importante de vasorelaxamento derivado do 

endotélio, a prostaciclina (PGI2), conhecida como produto da via COX. A liberação 

contínua desse prostanoide auxilia na manutenção do fluxo sanguíneo. Em 

consequência disso, a inibição da enzima COX-2 pode acarretar em diversas 

disfunções, tais como vascular e renal, apesar de que esse inibidor (celecoxibe) é 

eficiente como anti-inflamatório (Muscará et al., 2000). Dada a importância da via 

COX, realizaram-se curvas de concentração-resposta à ACh e ao SNP na presença 
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do inibidor não seletivo de COX, indometacina, em anéis de artéria mesentérica. 

Observou-se que as curvas do grupo sham, tanto induzidas pela ACh quanto ao 

SNP, foram deslocadas para a esquerda quando comparadas as curvas do grupo 

ligadura. Apesar das alterações observadas acima entre os grupos experimentais, 

não detectamos diferenças significativas na expressão proteica para COX-1 e COX-

2. Esses resultados evidenciam que nos animais com ligadura há menor participação 

da cicloxigenase produzida pela artéria mesentérica do que dos animais controle. 

Durante eventos inflamatórios, pode ocorrer aumento da expressão da 

isoforma induzível da NOS (iNOS), a qual ocorre o aumento do ritmo de produção de 

NO durante longos períodos, como ferramenta de proteção do hospedeiro contra 

organismos invasores, atuando na eliminação do patógeno (Marin, Rodriguez-

Matinez, 1997). Achados prévios do nosso grupo sobre a quantificação de RNAm 

para a enzima iNOS em amostras de aorta (Campi et al., 2015) e artéria mesentéria 

(dados não publicados) mostraram aumento significativo da transcrição desse gene 

no grupo ligadura em relação ao grupo sham, o qual pode estar relacionado com 

aumento da produção de NO nos animais com ligadura. Isso indica que a ligadura 

pode estar desencadeando um processo inflamatório na artéria mesentérica. 

Em outro conjunto de experimentos, realizaram-se curvas de concentração-

resposta à ACh e ao SNP na presença do bloqueador não seletivo de canais de K+, 

tetraetilamônio (TEA). Não foram observadas diferenças significativas no 

relaxamento vascular entre os valores de pD2 e Emax nos grupos sham e ligadura. 

Isso indica que a presença deste bloqueador reverteu a diferença observada, 

anteriormente, nas curvas de concentração-resposta ao SNP. Além disso, as curvas 

de concentração-resposta ao SNP na presença do bloqueador foram deslocadas 

para direita quando comparadas às curvas na ausência do bloqueador, confirmando 

a importância da interação entre o NO com a via da hiperpolarização mediada pelos 

canais K+
 das células da musculatura lisa vascular e o consequente 

vasorelaxamento no grupo sham. 

É descrito na literatura que em aorta o NO é capaz de aumentar a atividade 

da enzima cistationina γ-liase (CSE), principal enzima produtora de sulfeto de 

hidrogênio (H2S), um mediador reconhecido atualmente, ao lado do NO, como um 

importante vasodilatador (Zhao et al., 2001). Dada a importância dos 

gasotrasmissores como mediadores em eventos vasculares, foi verificado nesse 

estudo que a produção de H2S nas artérias mesentéricas de ratos com ligadura é 
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significativamente maior daquela quantificada nas amostras do grupo sham. Apesar 

das alterações que foram observadas entre os grupos experimentais, não foram 

observadas diferenças estatísticas entre os grupos de animais quanto à expressão 

proteica das enzimas produtoras de H2S, CSE, CBS e 3-MST. 

Adicionalmente, com o intuito de avaliar se a via da hiperpolarização participa 

das alterações funcionais observadas no trabalho, foram realizadas curvas de 

concentração-resposta ao doador de longa duração de H2S, GYY 4137 (GYY), em 

artérias mesentéricas. Não foram observadas diferenças significativas nos 

parâmetros pD2 e Emax entre os grupos sham e ligadura. Similarmente, foram 

realizadas curvas em resposta à perfusão do leito mesentérico ao doador de H2S, 

NaHS, em bolus. Mesmo com aproximadamente 30% de vasorelaxamento, não 

foram observadas diferenças significativas entre os grupos experimentais. 

Considerando a superprodução de H2S e as alterações funcionais de 

vasomotricidade observadas neste trabalho, nós podemos concluir que pode estar 

ocorrendo uma interação entre H2S e NO, presentes em nosso modelo experimental, 

para a manutenção da homeostase vascular. Estudo realizado por Yetik-Anacak et 

al. (2016) em corpos cavernosos de camundongos incubados com o inibidor 

inespecífico da enzima NOS, NG-nitro-L-Arginina (L-NNA), foi observado aumento 

significativo do vasorelaxamento induzido por L-cisteína quando comparado com o 

tecido peniano sem o inibidor. Adicionalmente, esse efeito foi revertido pela presença 

do inibidor das enzimas produtoras de H2S, o ácido aminooxiacético (AOAA). Ainda, 

observou-se que em camundongos knockout para eNOS houve aumento da 

expressão proteica das enzimas CSE e 3-MST, e diminuição da enzima CBS. Pode-

se concluir que a ausência de NO pode aumentar a produção de H2S (Yetik-Anacak 

et al., 2016). Associado a isso, estudo prévio do nosso laboratório mostrou que a 

expressão gênica para eNOS está diminuída nas artérias mesentéricas do grupo 

ligadura quando comparado ao grupo controle. Isso indica que a diminuição da 

transcrição desse gene pode estar estimulando o aumento da produção de H2S no 

grupo ligadura. 

Diante dessas considerações, realizamos curvas de concentração-resposta 

ao GYY na presença dos inibidores L-NAME ou INDO. Foi observado que o grupo 

ligadura apresentou menor sensibilidade ao relaxamento vascular na presença de L-

NAME e INDO quando comparado ao grupo sham. Isso indica que a inibição da via 

COX, pode estar aumentando a sensibilidade do vasorelaxamento ao GYY no grupo 
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sham; enquanto que no grupo ligadura não foi observada uma resposta adequada a 

esse mecanismo. 

Estudos evidenciam que podem ocorrer diversas interações químicas entre o 

H2S e o NO como, por exemplo, pode-se formar um nitrosotiol para a regulação de 

diversos efeitos fisiológicos no organismo (Witheman et al., 2006). Considerando as 

possíveis interações entre NO e o H2S, realizamos curvas de concentração-resposta 

à ACh ou SNP na presença do bloqueador seletivo de canais de K+ sensíveis a ATP 

(K+
ATP), glibenclamida (GLi). Não foram observadas diferenças significativas no 

relaxamento vascular nos valores de pD2 e Emax dos grupos sham e ligadura. Isso 

indica que a presença desse bloqueador reverteu a diferença observada, 

anteriormente, nas curvas de concentração-resposta ao SNP. Em contrapartida, 

quando verificamos o vasorelaxamento dos segmentos em resposta ao GYY na 

presença do inibidor GLi, não foram observadas diferenças significativas na resposta 

dessas artérias de ambos os grupos experimentais. Curiosamente, o 

vasorelaxamento com GYY na presença de GLi não alterou a resposta dos valores 

de pD2 das curvas dos grupos sham e ligadura, quando comparado à resposta sem 

o bloqueador.  

Ainda, foram realizadas curvas em resposta à perfusão do leito mesentérico 

aos agentes vasorelaxantes, ACh e SNP, na presença do inibidor das enzimas 

produtoras de H2S, AOAA, não foram observadas diferenças significativas entre os 

grupos experimentais. Porém, as curvas em resposta à perfusão do leito 

mesentérico ao SNP na presença do inibidor AOAA reverteram as diferenças 

observadas nas curvas em resposta à perfusão do leito mesentérico ao SNP. Além 

disso, promoveu aumento da pressão de perfusão ao SNP no grupo sham quando 

comparado às curvas com o inibidor das enzimas produtoras de H2S. Isso indica que 

o H2S pode estar contribuindo no aumento da resposta vasorelaxante das artérias 

mesentéricas do grupo sham. Entretanto, no grupo com ligadura foi observado que a 

ausência do H2S, devido ao uso do inibidor AOAA, não promoveu alteração na 

pressão de perfusão quando comparado às curvas sem o inibidor. Com base nestes 

resultados, nós podemos sustentar a hipótese de que o H2S pode prejudicar a 

resposta vasorelaxante das artérias mesentéricas no grupo ligadura, visto que o seu 

efeito pode estar sendo subestimado em virtude da sua possível interação com o NO 

(George, Shibata, 1995; Whiteman et al., 2006). 
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Estudos mostram a importância da participação ativa da via NO-sGC-GMPc 

no controle da pressão arterial (Kagota et al., 2001; Sips, Buys, 2013; Thoonen et al., 

2013). Estudo realizado por Kagota et al. (2001) mostrou que em aorta de ratos 

espontaneamente hipertensos (spontaneously hypertensive rats, SHR), submetidos 

à dieta hipersódica, houve diminuição da resposta relaxante dependente (ACh) e 

independente (SNP) de endotélio, resultado da redução da produção de GMPc. 

Contudo, foi observado que a expressão proteica para eNOS está aumentada e a da 

sGC está diminuída, indicando que ocorre diminuição da função sGC sem prejudicar 

a produção de NO proveniente da eNOS (Kagota et al., 2001). 

A fim de explorar de forma mais específica a via NO-sGC-GMPc, foram 

realizadas curvas de perfusão do leito mesentérico em bolus ao SNP sob condições 

de inibição da enzima sGC com ODQ. Apesar de ocorrer apenas 29% de diminuição 

de pressão de perfusão na presença do ODQ, não foram observadas diferenças 

significativas entre os grupos sham e ligadura. Considerando dados anteriores do 

nosso laboratório, em curvas de concentração-resposta ao SNP na presença de 

ODQ em segmentos de artérias mesentéricas, foi observada, mesmo em altas 

concentrações, a inibição do vasorelaxamento em ambos grupos experimentais. Isso 

indica que grande parte do NO liberado na artéria segue a via NO-sGC-GMPc. 

Partindo do conhecimento de que o aumento de GMPc está relacionado à 

ativação da sGC, foi realizada a quantificação do GMPc e, assim, comprovar se a 

atividade da enzima sGC está diminuída. Não foram observadas diferenças 

significativas no conteúdo basal de GMPc em artérias mesentéricas dos grupos 

sham e ligadura. Entretanto, quando as artérias foram estimuladas com 

concentrações crescentes de SNP, foi observado que no grupo sham houve 

aumento da produção de GMPc dependente da concentração de SNP. 

Diferentemente do grupo ligadura, no qual não foi observado aumento na produção 

de GMPc em artérias mesentéricas incubadas com 10 µM de SNP. Assim, ficou 

confirmado que a artéria mesentérica do grupo ligadura possui diminuição da 

atividade da enzima sGC. 

Nesse sentido, foi destacada a importância de um estudo mais aprofundado 

sobre a enzima sGC, para melhor elucidar seu papel na doença periodontal. Diante 

dessas considerações, foram realizadas curvas de concentração-resposta ao 

estimulador da sGC, BAY 41-2272 (BAY 41), em segmentos de artérias 

mesentéricas. Esse composto tem como ação estimular diretamente a atividade da 
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enzima sGC, sendo dependente do grupo heme e independente do NO, embora seja 

capaz de atuar em sinergia com o NO (Evgenov et al., 2006; Stasch Hobbs, 2009). 

Foi observada diferença significativa no valor de Emax entre os grupos, em que o 

grupo ligadura teve diminuição da resposta máxima relaxante quando comparados 

ao grupo sham em artérias mesentéricas. Apesar das alterações que foram 

observadas entre os grupos experimentais, não detectamos diferenças significativas 

na expressão proteica da enzima sGC-β. Com base nestes resultados, podemos 

afirmar que há diminuição da função da enzima sGC no grupo ligadura. 

Ainda, foram estudadas curvas de concentração-resposta em segmentos de 

artérias mesentéricas e curvas em bolus na perfusão do leito mesentérico ao 

ativador BAY 60-2770 (BAY 60), que ativa a enzima sGC de maneira independente 

do grupo heme (Friebe, Koesling, 2003; Evgenov et al., 2006; Schmidt et al., 2009). 

Não foram observadas diferenças significativas no relaxamento vascular ou na 

alteração da pressão em ambos os grupos. Em conjunto, esses dados confirmam a 

disfunção da atividade do grupo heme da enzima sGC, o que resulta na diminuição 

da sensibilidade relacionada ao vasorelaxamento dos animais com ligadura. 

De fato, estudos mostram que a atividade da sGC pode ser regulada por 

diversos fatores, dentre eles os oxidantes (Brandwein et al., 1981; Braughler, 1983; 

Schrammel et al., 1996; Zhao et al., 2000; Stasch et al., 2006; Fernhoff et al., 2012). 

Estudo prévio do nosso laboratório mostrou que em órgãos periféricos, como o 

coração, a periodontite induz alterações no conteúdo de resíduos proteicos de 3-

nitrotirosina, um marcador indireto da produção de ONOO-, formado pela reação 

entre o NO e outro radical livre derivado do oxigênio, o O2•-, gerando ONOO-, o qual 

pode reagir com resíduos proteicos de aminoácidos aromáticos, dando origem à sua 

nitração (Herrera et al., 2011a). 

De forma similar, em nossos ensaios foi observado aumento, 

aproximadamente 60%, do conteúdo de resíduos proteicos de nitrotirosina nas 

artérias mesentéricas de animais com ligadura quando comparados com o grupo 

sham. Contudo, pode-se sugerir que altas concentrações de NO e/ou de O2•-, na 

decorrência de processos inflamatórios, podem induzir alterações hemodinâmicas 

sistêmicas mediadas pela interação direta de NO com o O2•-, ou com diversas 

biomoléculas (tais como, proteínas, lipídeos e DNA). Dessa forma, podemos 

observar um papel importante para o NO, mediando os efeitos sistêmicos do 
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estresse oxidativo em modelos com doença periodontal (Ji, Choi, 2013; Nemec et 

al., 2013). 

Nessa etapa do estudo, considerando que o aumento do conteúdo de 

resíduos proteicos de nitrotirosina, um marcador indireto da produção de ONOO-, 

possa ser o reflexo do aumento da biodisponibilidade de NO e o O2•-, foi analisado a 

participação das espécies reativas envolvidas nesse processo. Em sistemas 

biológicos, a formação de enzimas antioxidantes (enzimáticas e não enzimáticas) 

são importantes para neutralizar a geração de componentes pró-oxidativos. Quando 

há desequilíbrio entre a produção de radicais livres e os sistemas antioxidantes, em 

geral, poderão ocorrer danos em diversos órgãos, estabelecendo-se um quadro de 

estresse oxidativo (Halliwell, Cross, 1994; Gutteridge, Halliwell, 2000).  

Com relação aos antioxidantes enzimáticos, averiguou-se inicialmente a 

atividade das enzimas antioxidantes. Nas amostras de artérias mesentéricas, foram 

estudadas as enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e as glutationas. 

Foi observada no grupo ligadura diminuição estatisticamente significativa da 

atividade da enzima SOD, ao passo que foi observado aumento significativo da 

atividade da enzima CAT em relação ao grupo sham. Esses resultados podem estar 

relacionados, de forma indireta, com aumento da produção de O2•- no grupo 

ligadura. Além de ser substrato para formar ONOO-, o O2•- e o próprio ONOO- 

podem levar a oxidação do heme-Fe+2 para heme-Fe+3 e a consequente perda de 

atividade da sGC, como dito acima (Brandwein et al., 1981; Braughler, 1983; 

Schrammel et al., 1996; Zhao et al., 2000; Stasch et al., 2006; Fritz et al., 2011; 

Fernhoff et al., 2012; Carballal et al., 2016). Assim, esse resultado reforça a ideia 

que a ligadura pode desencadear efeitos de estresse oxidativo nas artérias 

mesentéricas. Em contrapartida, não foram observadas diferenças significativas nas 

atividades das enzimas antioxidantes glutationa peroxidase, glutationa redutase e 

glutationa S-transferase entre os grupos de animais. Adicionalmente, não 

observamos diferenças nas expressões proteicas das enzimas SOD-1, SOD-2 e 

CAT. 

Gupta et al. (2009) observaram que, no sangue de pacientes com doença 

coronariana, os níveis das atividades das enzimas antioxidantes estão reduzidos, 

enquanto a concentração de malondialdeído, subproduto da peroxidação lipídica, 

está elevada em comparação aos pacientes sem a doença. Logo, a peroxidação 

lipídica é resultado do aumento do radical hidroxila (OH), devido a redução dos 
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níveis de SOD e catalase, e é aceitável que a diminuição de atividade das enzimas 

antioxidantes sejam reflexos ou a própria causa da progressão da doença (Gupta et 

al., 2009). 

Nesse sentido, foi sugerida uma outra possibilidade de investigar o estresse 

oxidativo em amostras de artérias mesentéricas de ratos, por meio da quantificação 

de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e a formação de 4-hidroxi-2-

nonenal (4-HNE), visto que esses dois biomarcadores são subprodutos da 

peroxidação lipídica (Spickett, 2013). Em nosso estudo, a formação de TBARS não 

apresentou diferença significativa em amostras de artéria mesentérica entre os 

grupos sham e ligadura. Todavia, quando esse biomarcador foi quantificado no 

plasma, observou-se um aumento significativo de TBARS no grupo ligadura quando 

comparado ao grupo sham. Por outro lado, não foram observadas diferenças 

estatísticas entre os grupos de animais quanto à expressão de proteínas 

modificadas por 4-HNE em amostras de artéria mesentérica e plasma. Isso sugere 

que o grupo com ligadura apresenta alterações sistêmicas, mas as artérias 

mesentéricas parecem estar na fase inicial da doença inflamatória. 

Frequentemente, nos estágios iniciais de algumas doenças inflamatórias a 

atividade das enzimas antioxidantes pode ficar desequilibrada e pode ocorrer 

também a formação de ONOO- em diversos tecidos, como podemos observar em 

nosso modelo experimental. Dessa forma, há necessidade de proteger a célula 

contra uma possível peroxidação lipídica, mediada pelo OH ou ONOO-. Estudos 

mostram que a liberação crônica de radicais livres, ONOO-, peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e outras espécies reativas podem levar à saturação rápida das enzimas 

antioxidantes e, assim, proporcionar condições favoráveis para que ocorra 

peroxidação lipídica e/ou qualquer processo que seja danaso para a célula. O H2O2 

é uma das principais fontes desse radical OH através das reações de Haber-Weiss e 

/ou Fenton. Dessa forma, é possível que a atividade aumentada de catalase, 

juntamente com a glutationa peroxidase na artéria mesentérica de ratos com 

periodontite, seja eficaz o suficiente para diminuir as concentrações de H2O2 no 

tecido, limitando as reações de formação de OH e a consequente peroxidação 

lipídica no tecido (Radi et al., 1991; Gupta et al., 2009; Spickett, 2013; Bartesaghi et 

al., 2017). 

Considerando a formação de ONOO-, o aumento do radical livre O2•- e a 

diminuição da função da enzima sGC em artérias mesentéricas do grupo ligadura, 
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foi realizada a comparação dos espectros de ressonância paramagnética eletrônica 

(RPE) dos grupos sham e ligadura. Dessa forma, foi determinado se o ferro (Fe) 

ligado ao grupo heme prostético da enzima sGC está na sua forma reduzida, Fe+2, 

ou na forma oxidada, Fe+3. Observou-se que ambas as amostras mostraram sinais 

fracos na região de alto campo, g  2,0 (relacionado ao Fe+2), o que pode ser 

atribuído a radicais livres e/ou complexos de alta rotação de proteínas heme- Fe+3 

(Henry, Benerjee, 1973). Na região de baixo campo, os animais sham não 

mostraram sinal claro, mas a amostra do grupo ligadura mostrou sinais muito fracos 

nos valores de g de 6,82, 5,83 e 5,20, o que pode ser atribuído a complexos 

indefinidos de proteínas de heme- Fe+3. 

Em um segundo momento, após o equilíbrio com argônio em temperatura 

ambiente, re-congelamento e re-varredura, as amostras de animais sham não se 

alteraram na região de baixo campo, mas as amostras dos animais com ligadura 

mostraram um novo sinal fraco em g  6,00 com um ombro em g  6,15. Isso sugere 

que o argônio removeu o NO de um complexo nitrosil do heme-Fe+3, que é 

silencioso no RPE, para produzir um complexo heme- Fe+3 detectável pelo RPE 

(Stone et al., 1996; Zhao et al., 2000).  

Por conseguinte, esse sinal fraco do heme-Fe+3 diminuiu consideravelmente 

com a borbulhagem de gás de NO. Na região de alto campo, o equilíbrio com 

argônio alterou alguns espectros de RPE de ambas as amostras, revelando a 

presença de complexos nitrosil de heme-Fe+3 penta-coordenados. Esses resultados 

sugerem que o NO liberado dos complexos heme- Fe+3 está ligado às proteínas 

heme-Fe+2 presentes nas amostras que formam complexos nitrosil penta-

coordenados. Após 2 min de exposição de gás de NO para ambas as amostras, os 

sinais correspondentes aos complexos nitrosil de heme-Fe+3 penta-coordenados 

aumentaram juntamente com os sinais relacionados aos complexos nitrosil de heme- 

Fe+2 coordenados por hexa e possivelmente ferro-enxofre nitrosil complexos. Não 

surpreendentemente, ambas as amostras contêm diferentes heme-Fe+2, heme-Fe+3 

e clusters enxofre proteico com ferro (Henry et al., 1997). 

No entanto, como os espectros obtidos de ambas as amostras borbulharam 

com o gás NO, e não diferiram consideravelmente na região de alto campo, é 

improvável que haja outras proteínas além da sGC- heme- Fe+3 que respondam pela 

clara diferença observada na região de alto campo. Portanto, o sinal de RPE 
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detectado apenas em amostras de animais com ligadura equilibrada com argônio 

assemelha-se ao relatado para a sGC- heme-Fe+3, ou seja, a forma do ferro oxidado. 
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Figura 33 – Mecanismos de vasorelaxamento. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Durante a fase inicial da periodontite bilateral induzida por ligadura em ratos, 

durante sete dias, mudanças funcionais relacionadas à via NO-sGC-GMPc ocorrem 

na artéria mesentérica, o que pode ser secundário à diminuição da atividade da 

enzima sGC devido à oxidação do grupo heme-Fe+2, o que pode ocorrer de forma 

secundária à produção excessiva de NO derivado de iNOS, ânion superóxido ou sua 

combinação. Além disso, a presença de periodontite em ratos contribui para a 

superprodução de H2S, o que pode nos indicar a ocorrência de interação entre H2S e 

NO. 

Apesar de não termos base científica para extrapolar diretamente esses 

achados para a periodontite humana, este estudo certamente traz informações úteis 

ao periodontista clínico, enfatizando a importância da manutenção da saúde 

periodontal, principalmente, quando se lida com pacientes com riscos 

cardiovasculares. 
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