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RESUMO
Dias, A.A.S. Papel da Proteína Dissulfeto Isomerase na Resposta Contrátil à
Angiotensina II e Noradrenalina: Envolvimento da NADPH oxidase. Tese (Doutorado
em Farmacologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2011.
As espécies reativas de oxigênio (EROs) são intermediários de

vias de

sinalização que regulam eventos celulares relevantes na função de células
musculares lisas vasculares como migração, proliferação e contração. A NADPH
oxidase é a principal fonte enzimática de EROs com finalidade sinalizadora no
sistema cardiovascular. Estudos do nosso grupo demonstraram que a proteína
dissulfeto isomerase (PDI), uma chaperona redox do retículo endoplasmåtico é
capaz de modular a geração de EROs e a ativação de vias de sinalização redox
dependentes pela Ang II. Apesar dos recentes avanços na compreensão dos
mecanismos que regulam a interação entre a PDI e NADPH oxidase, o papel desta
chaperona nos efeitos biológicos relacionados a EROs, como a contração vascular,
não estão esclarecidos. A inibição da resposta contrátil pelo DTNB, um oxidante de
tióis sugere o envolvimento de proteínas contendo tióis como a PDI e a NADPH
oxidase na contração de aortas isoladas estimuladas com Ang II. Estes resultados
foram confirmados por experimentos que demonstraram a expressão de PDI em
todas as camadas vasculares da aorta de ratos Wistar e uma co-localização desta
proteína com a isoforma NOX-1. A inibição da PDI diminuiu a geração de EROs e a
reatividade vascular induzida por Ang II e NOR independente da presença do
endotélio. A investigação dos mecanismos envolvidos sugere um papel da PDI na
mobilização de cálcio dos estoques intracelulares via NADPH oxidase. A ativação de
MAP quinases contribuiu para aumentar a mobilização de cálcio intracelular em
aortas estimuladas com Ang II e NOR. No entanto, a inibição da PDI reduziu a
fosforilação da ERK 1/2 em aortas estimuladas com Ang II, mas não com NOR. A
análise conjunta dos nossos resultados sugere que mecanismos redox dependentes
e independentes estariam envolvidos na regulação da resposta contrátil à Ang II e
NOR pela PDI.
Palavras - chaves: Proteína dissulfeto isomerase (PDI). Reatividade vascular.
Angiotensina II. Noradrenalina. NADPH oxidase. Espécies reativas de oxigênio
(EROs).

ABSTRACT
Dias, AAS. Role of Protein disulfide isomerase in vascular reactivity of Angiotensin II
and Noradrenaline: Involvement of NADPH oxidase [Ph. D thesis (Pharmacology)].
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo:
2011.
Reactive oxygen species (ROS) are intermediates of signaling pathways
which regulates cellular events relevant for the vascular smooth cells function as
migration, proliferation and contraction.The NADPH oxidase is the main enzimatic
source of ROS with the signaling purpose on the cardiovascular system. We
previously demonstrated that the protein disulfide isomerase (PDI), a redox
chaperone of endoplasmic reticulum, is able to modulate the ROS generation and the
activation of signaling redox ways dependent of Ang II. Although the recent advances
in the understanding of mechanisms that regulate the interaction of PDI and NADPH
oxidase, the role of this chaperone in the biological effects related to ROS, as
vascular contraction, are not well clarified. The inhibition of the contractile response
by DTNB, an oxidant thiol, suggest the involvement of proteins containing thiols as
the PDI and NADPH oxidase in the contraction of isolated aortas stimulated with Ang
II. These results were confirmed by experiments that demonstrated the PDI
expression in Wistar rats vascular layers and a co-localization of this protein with the
NOX-1 isoform. PDI inhibition decreased ROS generation and the Ang II and NOR –
induced vascular reactivity endothelium independent. The investigation of involved
mechanisms suggest that one PDI role is the calcium mobilization from the
intracellular storage by NADPH oxidase way. MAPkinases activation contributed to
increase de intracellualar calcium in stimulated aortas with AngII and NOR. However,
the PDI inhibition reduced the ERK 1/2 fosforilation in AngII- stimulated aorta, but not
with NOR. Analyses of all of our results suggests that dependent and independent
redox mechanims were involved in the regulation of contractile response to Ang II
and NOR by PDI.

Key words: Protein Disulfide Isomerase (PDI). Vascular reactivity. Angiotensin II.
Noradrenaline. NADPH oxidase. Reactive Oxygen Species (ROS).
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Mecanismos envolvidos na regulação do tônus vascular

No sistema vascular as artérias de pequeno calibre são responsáveis pela
regulação do fluxo sanguíneo na circulação sistêmica. O fluxo laminar, a liberação
de hormônios e fatores derivados do endotélio participam da regulação do tônus
vascular ajustando o diâmetro do lúmen que em última instância controla a pressão
arterial e distribui o fluxo sanguíneo através dos diferentes órgãos (Wynne et al.,
2009). O sistema cardiovascular é formado por componentes celulares (endotélio,
células de músculo liso vascular e fibroblasto) e por matriz extracelular. Os
componentes deste sistema são ativos, dinâmicos e capazes de reorganizarem-se
em resposta a estímulos fisiológicos ou patológicos (Schiffrin, 1992; Dubey, 1997).
As artérias são compostas de três camadas: túnica adventícia, túnica média
e túnica íntima. Enquanto as camadas externa e interna são formadas
essencialmente por tecido conectivo e células endoteliais, a túnica média é
composta por células musculares lisas. O endotélio compõe a camada íntima dos
vasos sanguíneos e é importante na regulação do tônus vascular, exercendo papel
na regulação do fluxo sanguíneo e na prevenção da formação de trombos. A
regulação do tônus vascular pelo endotélio ocorre através da liberação de fatores
vasoconstritores como endotelina e vasodilatadores como óxido nítrico (NO),
prostaglandinas (PGI2) e fatores hiperpolarizantes do endotélio (EDHF) (Galley e
Webbster, 2004; Wrzosek, 2009).
A camada média dos vasos sanguíneos é composta por células de músculo
liso vascular (CMLV) e matriz extracelular e está associada ao controle do tônus
vascular. Em situações de lesão vascular, esta camada sofre proliferação e
remodelamento (Mulvany e Aalkjaer, 1990; Schiffrin, 1994). Diversos fatores locais e
sistêmicos podem regular as funções das CMLV como agentes vasoativos como
endotelina-1, angiotensina II (Ang II) e vasodilatadores como NO e prostaciclina. A
principal função das CMLV é a contração vascular, o que requer a ativação de vias
de sinalização especifica e geração de segundos mensageiros. A contração vascular
inicia-se com a interação de agentes vasoconstritores como noradrenalina (NOR) e
Ang II com seus receptores, α-1 e AT1 respectivamente, nas membranas das CMLV.
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Estes receptores são denominados receptores acoplados à proteína G ou GCPR.
Em resposta ao estimulo de um agente vasoconstritor, as CMLV se contraem
rapidamente. Contudo, a exposição continua à vasoconstritores como Ang II, por
exemplo, pode levar à proliferação e migração das CMVL para a camada íntima, o
que culmina no espessamento da camada média e formação de uma nova camada
vascular denominada neoíntima. Este evento resulta no remodelamento do vaso e
está relacionado à disfunção vascular e patologias como a hipertensão arterial
sistêmica (Fyhrquist e Saijonmaa, 2008; Nguyen e Touyz, 2011).

1.1.1 Angiotensina II e Noradrenalina como fatores vasoconstritores

A ligação Ang II e NOR ao seu receptor específico, AT1 e α-1, resulta na
ativação de proteínas G do tipo Gq/11, Gi, G12 ou G13. Os receptores AT 1 e α-1
podem sinalizar por 3 vias principais: i) ativação de fosfolipase C (PLC) e formação
de inositol trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG) ii) ativação de fosfolipase D e
formação de DAG a partir do ácido fosfatídico e iii) ativação de fosfolipase A 2 e
formação de ácido araquidônico e eicosanóides. A regulação da contração vascular
pela Ang II e NOR é mediada via ativação de fosfolipase C e formação de IP 3 e
DAG. O IP3 e DAG são os intermediários na regulação do aumento de cálcio (Ca+2)
intracelular e fosforilação da cadeia leve de miosina (MLC) (Wynne et al., 2009)
necessários para a contração CMLV. O IP3 se liga ao seu receptor (IP3R) presente
na membrana do retículo sarcoplasmático (RS). Esta interação promove a saída do
Ca+2 do RS e produz uma rápida elevação da concentração deste íon no citosol. O
alvo primário do Ca+2 é a calmodulina, um dímero com quatro sítios de ligação ao
Ca+2 capaz de ativar a quinase de cadeia leve de miosina (MLCK).
Por sua vez, o DAG e as altas concentrações de cálcio (Ca+2) ativam a
proteína quinase C (PKC). As células musculares lisas vasculares possuem 3
isoformas de PKC: PKC, PKC que são cálcio e DAG dependentes e a PKC que
só depende de DAG para sua ativação. Além da fosforilação da MLCK a PKC pode
ainda ativar outras proteínas envolvidas com a contração como quinases 1 e 2
reguladas por sinais extracelulares (ERK 1/2), Rho quinase e a proteína quinase
dependente de calmodulina II. Uma vez ativada, via PKC ou pelo complexo Ca+2calmodulina, a MLCK fosforila a MLC. A fosforilação da MLC possibilita a interação
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entre os filamentos de actina e miosina. A energia liberada do ATP pela atividade
intrínseca de uma ATPase localizada na cabeça da miosina leva a formação de
pontes cruzadas entre os filamentos de actina e miosina resultando na contração.
Desta forma, a contração é determinada essencialmente pelo estado de fosforilação
da MLC. Em algumas CMLVs, a fosforilação da MLC é mantida em níveis reduzidos
capazes de manter a contração ainda que na ausência de estímulos mecânicos ou
da ativação de receptores e esta atividade resulta no tônus do músculo liso (Webb,
2003).

1.1.2 Mecanismos de contração vascular dependentes de cálcio

Os mecanismos que modulam a concentração de Ca+2 intracelular também
regulam a contração da musculatura lisa vascular. As CMLV possuem um nível
intracelular de cálcio muito inferior em comparação aos níveis extracelulares. A
liberação de Ca+2 do RS induzida por agonistas produz uma elevação rápida e
transitória suficiente para iniciar a contração. Contudo, os estoques de Ca +2 do RS
são finitos e torna-se necessário o influxo de Ca+2 através dos canais de cálcio
presentes na membrana plasmática para a manutenção da contração. As
modificações no influxo de Ca+2 em CMLVs dependem essencialmente da
mobilização das reservas intracelulares e do cálcio presente no meio extracelular
derivado dos canais de cálcio localizados na membrana plasmática. Existe uma
ampla variedade de canais iônicos implicados neste processo e seu papel depende
do tipo do leito vascular e da natureza do estimulo envolvido. Está claramente
estabelecido que os canais de Ca+2 operados por voltagem (VOC) exercem função
essencial no aumento intracelular de Ca+2 durante a contração de CMLV (Berridge,
2008). Além dos VOC, os canais de Ca+2 operados por receptor (ROC), canais de
Ca+2 operados por estoque (SOC), canais não seletivos permeáveis à cátions
(NCSS) e os canais de potencial transiente associados a receptor (TRP) são
importantes canais envolvidos com o influxo de Ca+2 nas CMLV (Trebak et al., 2010).
Os canais de Ca+2 operados por voltagem (VOC) representam a principal via
de entrada de Ca+2 nas CMLV e sua função é regulada pelo potencial de membrana,
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de forma que a despolarização das células promove a abertura do canal e o influxo
de Ca+2. Os canais sensíveis a dihidropiridina (DHPR) ou canais do tipo L são
regulados por vasoconstritores como NOR e Ang II via ativação de PKC, que
fosforila estes canais, ativando-os. Estes canais também podem ser ativados pelo
estiramento que leva à despolarização da membrana reforçando o papel de destes
canais na resposta miogênica e no controle do tônus vascular (Berridge, 2008). A
ativação dos canais do tipo VOC pode ainda ser induzida pela ação de PLC, PKC ou
tirosina quinases mediadas pela angiotensina intracelular de modo independente da
interação da Ang II com seu receptor AT1 (Eto et al., 2002). A inibição de VOC ocorre
inicialmente em resposta ao aumento da concentração de Ca +2 intracelular e
ativação da proteína quinase dependente de GMP cíclico (PKG) o que diminui o
influxo de Ca+2 (Hughes, 1995; Jackson, 2000; Chitaley et al., 2001; Wynne et al.,
2009). Além disso, o aumento da concentração de cálcio induzido pela abertura dos
VOC pode levar a liberação do cálcio das reservas intracelulares num fenômeno
denominado liberação de cálcio induzida por cálcio. Este mecanismo é mediado
pelos canais de cálcio modulados pelo IP3 e garante a saída de cálcio do retículo
sarcoplasmático aumentando os níveis de cálcio intracelular e despolarização o que
promove a abertura de mais canais do tipo VOC (Zhang e Li, 2006).
A interação de um agente vasoconstritor com seu receptor acoplado à
proteína G e formação de segundos mensageiros como o IP 3 e o DAG pode ainda
ativar os canais de Ca+2 operados por receptor, ROC (Morris et al., 1987; Kuno e
Gardner, 1987, Miwa et al., 2005) e também dos canais de cálcio do tipo transiente
TRPC3, TRPC6 e TRPC7 aumentando o influxo de cálcio nas CMLV. A depleção de
Ca+2 do RS por sua vez, pode ativar outro tipo de canal, o canal de Ca+2 operado por
estoque (SOC). Este canal foi inicialmente descrito por Putney e colaboradores
(1986) que demonstraram que a entrada de Ca+2 mediada por agonistas ocorria
como uma resposta à depleção do estoque intracelular deste íon, mesmo na
ausência da ativação do receptor e formação de IP 3. Desta forma, a ativação e
abertura de SOC na membrana plasmática ocorre em resposta à depleção do
estoque de Ca+2 do RS. Assim, o influxo de Ca+2 por estes canais é direcionado para
reposição dos estoques do RS. Quando os níveis de Ca +2 intracelular estão
elevados, ocorre inibição deste canal e desta forma, redução do influxo de Ca +2 pela
membrana plasmática (Putney et al., 1986; Wynne et al., 2009). Além do seu papel
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na contração, SOC tem sido implicado no aumento de Ca+2 intracelular durante a
apoptose e proliferação de CMLV (Wamhoff et al., 2006). A bomba Cálcio-ATPase
do retículo sarcoplasmático (SERCA) é responsável por promover a reposição dos
estoques de Ca+2 no RS, reduzindo a concentração de Ca+2 intracelular. De fato, a
inibição da SERCA pelo ácido ciclopiazônico e tapsigargina resulta na manutenção
de níveis elevados de cálcio intracelular o que promove a entrada de Ca+2 do meio
extracelular através de canais do tipo SOC aumentando a contração (Wynne et al.,
2009).
Em resumo a ativação de receptores acoplados a proteína G por NOR e Ang
II ativa dois mecanismos responsáveis pelo aumento do cálcio intracelular e
contração de CMLV: i) um aumento inicial através da liberação dos estoques de
cálcio intracelulares (RS) ii) seguido de uma entrada lenta e gradativa de cálcio do
meio extracelular resultante da abertura de canais de cálcio na membrana
plasmática (estoque extracelular) (Figura 1).

1.1.3 Mecanismos independentes de cálcio: papel da Rho quinase

O processo de geração da força contrátil em CMLV é dependente de Ca+2,
porém a manutenção desta contração decorre de mecanismos independentes de
cálcio que dependem essencialmente da modulação da atividade da fosfatase de
cadeia leve de miosina (MLC fosfatase) cuja função é remover o grupamento fosfato
da cadeia de miosina levando ao relaxamento da CMLV. A MCL fosfatase é uma
enzima constituída por três subunidades: uma subunidade pequena não catalítica
cuja função é desconhecida, uma subunidade alvo da miosina (MYPT), e a
subunidade catalítica, PP1c. A interação entre MYPT e PP1c inibe a atividade
catalítica da MLC fosfatase, e resulta na manutenção da MLC no estado fosforilado,
favorecendo a contração (Ishikawa et al., 1996, Brozovich, 2002). Esta modulação
da atividade da fosfatase depende de uma proteína GTPase denominada RhoA. A
RhoA é uma proteína regulada por GTP cuja ligação ao GTP é facilitada por GEF
(fatores ativadores da troca GDP/GTP) que por sua vez ativam a RhoA. Uma vez
ativada, o complexo RhoA-GTP ativa uma serina/treonina quinase denominada Rho
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kinase que

fosforila a subunidade MYPT da miosina fosfatase, inativando-a. A

interação da NOR ou Ang II com seu receptor, leva a ativação de proteínas G do tipo
G12/13 que ativam estes fatores de troca GDP/GTP (GEF) resultando na ativação da
via RhoA/Rho quinase (Figura 1). De fato inibidores da Rho quinase como Y-27632
e fasudil induzem ao relaxamento em segmentos de aorta contraídos por fenilefrina
(Chintaley et al., 2001) e Ang II (Hilgers e Webb, 2005).
A diminuição da contratilidade da CMLV ou vasodilatação é mediada por
mecanismos que limitam a entrada de Ca+2 pela membrana plasmática em
combinação com a redução de Ca+2 intracelular. A hiperpolarização da membrana
fecha os canais do tipo L e favorece o influxo de K +. No citoplasma, a ação da
SERCA bombeia o Ca+2 de volta para o retículo, favorecendo a reposição do
estoque no RS e a Cálcio - ATPase da membrana plasmática (PMCA) bombeia Ca +2
para fora da célula.
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Figura 1 – Regulação da contração vascular: mecanismos que envolvem a
mobilização e influxo de cálcio e inativação da MLC fosfatase

Regulação da contração do músculo liso. Vários agonistas como angiotensina II (Ang II),
noradrenalina (NOR) e endotelina-1 se ligam ao seu receptor especifico para ativar a contração no
músculo liso. Subsequente a esta ligação, ocorre aumento da atividade da fosfolipase C (PLC) devido
a ligação do agonista ao receptor acoplado à proteína G. A PLC induz a formação de dois segundos
mensageiros: o diacilglicerol (DAG) e o trifosfato inositol (IP 3). O IP3 se liga ao seu receptor especifico
+2
(IP3R) no retículo sarcoplasmático (RS) causando liberação de cálcio (Ca ). O DAG ativa proteína
quinase C (PKC) que causa fosforilação de proteínas alvo especificas. Na maioria das células de
+2
músculo liso, a PKC promove a contração devido a fosforilação de canais de Ca e de outras
+2
proteínas que regulam o ciclo de pontes cruzadas. O Ca se liga a calmodulina causando ativação da
cadeia leve de miosina quinase (MLCK). Esta quinase fosforila a cadeia leve de miosina (MLC) e
+2
associada à actina, formam as pontes cruzadas. Entretanto, a elevação do Ca é transitória e a
+2
resposta contrátil é mantida por mecanismos que envolvem a sensibilização ao Ca , inibindo a
fosfatase de cadeia leve de miosina (MLC fosfatase) pela atividade da Rho quinase. Este mecanismo
+2
de sensibilização ao Ca é iniciado quando a PLC é ativada e envolve a ativação da RhoA ligada ao
GTP. O mecanismo preciso da ativação de RhoA pelos receptores acoplados a proteína G não é
completamente esclarecido mas envolve os fatores de guanina ativadores de troca (RhoGEF) e
migração de RhoA para membrana plasmática. Após a ativação, RhoA induz a ativação Rho quinase,
levando a inativação de MLC fosfatase, o que leva a estado contrátil, uma vez que a MLC não pode
ser desfosforilada.
Fonte: Ilustração adaptada de Webb, 2003
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1.1.4 Papel de EROs na regulação da concentração de cálcio intracelular

Os efeitos diretos de EROs na ativação da sinalização por Ca+2 tem sido
observados em CMLV. Diversos estudos empregando EROs exógeno ou produzido
via sistema xantina/hipoxantina (XO/HX) tem relatado um aumento de Ca +2
intracelular nestas células (Touyz, 2005; Hildago e Donoso, 2008). Os principais
efeitos das EROs que contribuem para este aumento da concentração de Ca +2
intracelular são decorrentes da inibição da SERCA e/ou ativação de canais de cálcio
na membrana (Ermak e Davies, 2002). Dentre os possíveis mecanismos envolvidos,
o fato de reagentes que se ligam a grupamento sulfidrílicos inibirem a atividade da
SERCA (Scherer e Deamer, 1986) e a reversão deste efeito por agentes redutores
sugerem que EROs poderiam inibir a SERCA através da oxidação irreversível dos
grupamentos sulfídrilicos presentes no sitio ativo desta ATPase (Grover et al., 2003)
As proteínas transportadoras de cálcio também são alvo de EROs. Assim
proteínas como a) canais de cálcio do tipo L e T, canais de cálcio ligados ao receptor
de RyR, canal de K+ ativado por Ca+2; b) trocadores iônicos como trocadores de
Na+/Ca+2 e de Na+/H+; c) co transportadores de Na+/Cl- e Na+/K+/Cl- tem sua
atividade modulada pela Ang II (Kourie, 1998). Desta forma, a geração de EROs
induzida pela Ang II nas células vasculares poderia modular também o influxo de
cálcio através da membrana celular. De fato, estudos realizados por Tabet e
colaboradores (2004) demonstraram que H2O2 e O2- estimulam o influxo de Ca+2 por
canais do tipo L e T nas CMLV. Este influxo encontra-se aumentado em células de
animais hipertensos, o que foi atribuído ao aumento da expressão canais do tipo L
nestas células (Tabet et al., 2004). Entre os mecanismos envolvidos, a ação de
EROs poderia levar a modificações no transporte iônico devido a oxidação dos
grupamentos sulfidrílicos localizados nas proteínas transportadoras (Kourie, 1998).
De fato, a aplicação de um peptídeo vasoconstritor em conjunto com EROs
potencializa a sinalização dependente de cálcio (Touyz, 2005). Isto é particularmente
importante na sinalização redox pois, a Ang II induz a formação de EROs que por
sua vez, aumentam a sinalização dependente de cálcio ao mesmo tempo em que

29

aumenta a expressão de receptores AT1, amplificando a ativação de vias de
sinalização de cálcio dependentes de EROs (Yermolaieva et al., 2000).
Além da regulação da sinalização dependente de Ca+2, as EROs modulam
também vias independente de Ca+2 através da ativação de vias como RhoA e Rho
quinase (Mukai et al., 2001). De fato, em situações patológicas como na hipertensão
arterial, o aumento da reatividade vascular é também decorrente do aumento da
sensibilização ao Ca+2 devido a maior atividade da RhoA, Rho quinase e EROs,
como O2- tem sido implicados neste processo (Matsumoto et al., 2001; Kataoka et
al., 2002; Kobayashi et al., 2002).

Figura 2 – Mecanismos de regulação de cálcio pelas EROs nas células vasculares

+2

As espécies reativas de oxigênio (EROs) aumentam mobilização e influxo de Ca . O estimulo do
+2
receptor do trifosfato inositol (IP3R) ou da rianodina (RyR) por EROs induzem a mobilização de Ca .
+2
+2
A Ca -ATPase do retículo sarcoplasmático/endoplasmático (SERCA) e Ca -ATPase da membrana
+2
plasmática (PMCA) reduzem a concentração de Ca intracelular e a atividade destas bombas é
+2
inibida pelas EROs, favorecendo o aumento de Ca intracelular. +: efeito estimulatório; -: efeito
inibitório.
Fonte: Ilustração adaptada de Touyz, 2005
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1.2 NADPH OXIDASE: Principal sistema enzimático gerador de EROs no sistema
vascular

As espécies reativas de oxigênio contribuem para vários aspectos presentes
em doenças vasculares, incluindo lesões por isquemia-reperfusão, inativação de NO
e estímulo de processos inflamatórios e de hipertrofia (Brandes et al., 2010).
A geração de EROs pode ocorrer como subproduto de reações biológicas
em mitocôndrias, peroxissomos, citocromo P-450 e em outros elementos celulares.
No entanto, as NADPH oxidases, da família NOX, constituem a única fonte
enzimática especificamente dedicada à geração de EROs, que através da
transferência de elétrons reduzem oxigênio a superóxido, utilizando NADPH como
doador de elétrons (Bedard e Krause, 2007).
A NADPH oxidase compreende, na verdade, uma família de enzimas
denominadas de NOX que catalisam a redução do oxigênio molecular gerando
superóxido a partir da NADPH. A NADPH oxidase presente em fagócitos (conhecida
também como NOX-2) foi o primeiro exemplo identificado de um sistema gerador de
ROS, estando envolvida com a atividade microbicida deste tipo celular (Babior,
1999). Posteriormente, seis homólogos da subunidade gp91phox da NADPH oxidase
fagocítica foram descobertos em diferentes tipos celulares e foram denominados de
NOX-1, NOX-3, NOX-4, NOX-5, DUOX-1 e DUOX-2. Os seis homólogos juntamente
com a própria NADPH oxidase fagocítica (NOX-2) compõem a família NOX das
NADPH oxidases (Bedard e Krause, 2007). A NADPH oxidase presente em células
vasculares, constitui a principal fonte enzimática de geração de EROs em células no
sistema cardiovascular (Lassegue e Clempus, 2003; Nguyen e Touyz, 2011).
A estrutura do complexo NADPH oxidase é relativamente complexa,
composta por uma subunidade catalítica associado à membrana e, também por
subunidades regulatórias, as quais se associam para formar o complexo enzimático
ativo e produzir EROs. A expressão destas subunidades varia de acordo com o tipo
de célula vascular, então o termo “NADPH oxidase vascular” se refere às diferentes
isoformas da enzima expressas no sistema vascular, pertencentes a cada tipo
celular (Laurindo et al., 2008). A Tabela 1 resume as principais subunidades
catalíticas e reguladoras das diferentes isoformas da NADPH oxidase presentes em
células do sistema vascular, e os seus principais efeitos celulares. A figura 3 ilustra
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modelos de ativação e os produtos gerados por diferentes isoformas da NADPH
oxidase presentes no sistema vascular.
Tabela 1- NADPH oxidase vascular.
SUBUNIDADES CATALÍTICAS
(expressão basal)

CE CMLV

SUBUNIDADES
REGULATORIAS
ASSOCIADAS

Fib
p22

NOX-1
+

++

0/+

++

0

+++

Proliferação

NOXA1

Migração

++

+

phox

(?)

p22

phox

p47

phox

Proliferação

p67

phox

Migração

p40

NOX-4 +++

phox

NOXO1

p47

NOX-2

PRINCIPAIS
EFEITOS
CELULARES

phox

p22

(?)

phox

Inflamação
Diferenciação
Apoptose

NOX-5

+

++

(?)

p22

phox

Respostas
mediadas por
+2
Ca

Principais subunidades catalíticas e reguladoras dos homólogos da NAPDH oxidase presentes em
células do sistema vascular (adaptado de Laurindo, 2008) Abreviações: CE=célula endotelial, CMLV
= célula muscular lisa vascular, Fib=fibroblasto. As quantidades relativas (+ a +++) representam
estimativas semi-quantitativas. Rac 1 regula a atividade dos complexos Nox1 e Nox2, enquanto seu
papel para NOX-4 e NOX-5 ainda não foi esclarecido
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Figura 3- Modelo de ativação das proteínas NOX.

Com exceção da NOX-4, todos os homólogos da NOX são inativos no estado basal. Interações com
proteínas doCitosol ou aumento na concentração de cálcio são necessários para ativar NOX-1, NOX2 e NOX-5.
Fonte: Ilustração adaptada de Brandes et al., 2010.

A geração de EROs pela NADPH oxidase vascular, é constitutivamente
ativa, produzindo uma baixa concentração de EROs intracelular de maneira contínua
(Li e Shah, 2002). Nas CMLV, NOX-1 está localizada na caveola e na membrana
plasmática (Hilenski et al.,2004) e possui a capacidade de gerar O 2-. .A geração de
O2- por esta NOX requer a ativação e migração das subunidades regulatórias
presentes no citosol; p47phox, NOXA1, e Rac1 (Garrido e Griendling, 2009). Fatores
humorais, assim como fatores de crescimento, agentes vasoativos e físicos tais
como estiramento e atrito regulam a atividade da NADPH oxidase vascular
(Lassegue e Clempus, 2003).
A Ang II constitui um forte estímulo para a produção de EROs pela NADPH
oxidase vascular que ocorre em duas fases: uma fase rápida e outra lenta e
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sustentada. O primeiro pico ocorre poucos segundos após ativação da oxidase pela
Ang II e como conseqüência há fosforilação de p47phox e migração da Rac. Esta fase
de ativação da oxidase inicial gera EROs capazes de aumentar ainda mais a
ativação da enzima e, assim resulta na geração de EROs sustentada que pode se
manter por horas. Para manter a ativação da NOX-1 requer é necessário a
transativação do fator epitelial de crescimento (EGFR), ativação da Src que leva a
ativação da Rac e conseqüente ativação da NADPH oxidase em um ciclo de
retroalimentação positivo dependente de EROs (Seshiah et al., 2002). A ativação
sustentada da NOX-1 está relacionada com os efeitos hipertróficos da Ang II
resultando em alterações vasculares como o remodelamento vascular observado na
hipertensão arterial (Touyz e Schiffrin, 2004) (Figura 4). A influência da Ang II no
aumento da geração de EROs, via NADPH oxidase, também inclui o aumento da
atividade via de sinalização da ERK (ERK 1/2-MAPK), fato observado em
experimentos realizados com anéis isolados de aorta de ratos espontaneamente
hipertensos (SHR) infundidos com Ang II (Ding et al., 2007).
A transativação de EGFR também está parcialmente envolvida na contração
de segmentos de aortas torácicas de ratos Wistar, mediada por α1-adrenoceptores,
via PI3-kinase e ERK1/2 (Ulu et al., 2010).
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Figura 4- Via de ativação da NADPH oxidase mediada por Angiotensina II em CMLV.

O estímulo do receptor AT1 por Ang II leva a uma rápida geração de EROs através da ativação da
PKC. A subunidade Gq (da proteína G heterotrimérica) ativa a PLC, o qual produz IP 3 e DAG. DAG
pode também ser produzido em resposta ao estímulo da PLD mediado por β e γ, produzindo ácido
fosfatídico (PA), o qual é convertido em DAG. A PLA2 também pode estar envolvida no processo de
ativação da PKC. A liberação de cálcio a partir do retículo sarcoplasmático (mediada por IP 3) e o DAG
phox
contribuem para ativação da PKC. Mediante ativação, a PKC fosforila a subunidade p47 , ativando
.então a NADPH oxidase, o que leva a geração de superóxido (O 2 ) intracelular, o qual é convertido a
H2O2 pela ação da superóxido dismutase (SOD). H2O2, por sua vez, ativa c-Src, levando a
transativação de EGFR. O EGFR é upstream a PI3-kinase e Rac. PI3-kinase produz PIP3, ativando
Sos-1 (um fator de troca do nucleotídeo guanina) que por sua vez, atua sobre a Rac, trocando GDP
por GTP na Rac, ativando-a então. A Rac ativada se liga ao complexo NADPH oxidase, levando à
.geração de O2 e H2O2. H2O2 cria uma alça de feedback positivo para ativação de c-Src, o qual
posteriormente amplifica a atividade da NADPH oxidase. Outro mediador importante para a
phox
forsforilação da p47
é a Src, embora não esteja claro se a Src atua diretamente sobre a p47phox
ou pelas sua ações no citoesqueleto via cortactina (vias não mostradas). A geração de sinal
phox
phox
prolongado requer ‘upregulation’ das subunidades da NADPH oxidase: p47
e p22 . As setas
pontilhadas indicam vias hipotéticas.
Fonte: Ilustração de Lyle e Griendling, 2006. Atualizada conforme revisão de Garrido e Griendling,
2009.

Outra isoforma encontrada nas CLMV, NOX-4, foi inicialmente caracterizada
como um homologo do gp91phox encontrada no rim, denominada de Renox (Geiszt et
al., 2003). Atualmente, está claro que é expressa em diversos tipos celulares e
possui estrutura distinta das demais isoformas, pois, não requer subunidades
citossólicas para a geração de EROs, apenas p22 phox como subunidade regulatória
(Martyn et al., 2006) (figura 3). A NOX-4 tem sido descrita como constitutivamente
ativa e seu produto primário é o H2O2. A bioquímica que envolve a geração de EROs
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por esta NOX não está bem esclarecida. Contudo, sabe-se que a dismutação de O2em H2O2 ocorre rapidamente o que torna difícil sua detecção e por isso, no estudo
realizado por Dikalov e colaboradores (2008) não foi possível mensurar O 2- a partir
de NOX-4. A localização de NOX-4 também é variável nos compartimentos
intracelulares, é possível encontrá-la no núcleo (Pedruzzi et al., 2004; Chen et al.,
2008), zonas de adesão focal (Hilenski et al.,2004; Clempus et al., 2007; Lyle et al.,
2006) e retículo endoplasmático. Estudos recentes indicam um papel benéfico da
NOX-4 na vasodilatação e regulação da pressão arterial (Brandes et al., 2010, Ray
et al., 2011).
Embora o processo de ativação da NADPH oxidase tenha sido amplamente
estudado, os mecanismos de regulação fina desta oxidase na geração de EROs
ainda precisam ser elucidados.
Reconhecidamente, a ativação do complexo NADPH oxidase em fagócitos é
inibida por reagentes oxidantes ou alquilantes de tióis. A inibição da NADPH oxidase
fagocítica com um alquilante de ditióis, o óxido de fenilarsina, indicou um papel
crítico de um ditiol (ou ditióis) na ativação da enzima, que foi atribuído às cisteínas
presentes na subunidade gp91phox, acessíveis em neutrófilos em repouso, mas
inacessíveis quando o neutrófilo é ativado. Nosso grupo de pesquisa estendeu
essas observações para a NADPH oxidase vascular. Janiszewski et al. (2000)
demonstraram que a incubação de homogenatos de membrana celular com o
oxidante de tióis diamida e o DTNB (ácido 5,5-ditiobis(2-nitrobenzóico)), ou o
alquilante pCMPS (p-cloro mercúrio-fenil-sulfonato) promove uma forte inibição da
NADPH oxidase. Vários outros compostos também foram utilizados, demonstrando
que a presença ou o grau do efeito inibidor da enzima não é proporcional à redução
dos níveis intracelulares de glutationa total, reduzida e oxidada. Estes resultados
combinados levaram à hipótese de que não apenas o estado redox celular estaria
influenciando na atividade da enzima, mas que também um importante mecanismo
modulador da NADPH oxidase seria mediado por uma óxido-redutase de tióis
críticos (Laurindo et al., 2008)
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1.3 Proteína dissulfeto isomerase (PDI)

As oxidoredutases ditiólicas, especialmente aquelas pertencentes à
superfamília das tiorredoxinas, são enzimas reconhecidamente importantes na
ativação de vias de sinalização redox (Ebrahimian e Touyz, 2008). Os membros
desta família têm como característica principal a presença do motivo catalítico CxxC,
cuja natureza redox é a principal responsável pela variedade de funções atribuídas
aos membros desta família (Laurindo et al., 2008). As cisteínas do sítio ativo da
enzima atuam tanto como aceptores de elétrons, quando estão na forma dissulfeto
(S-S, oxidada), quanto doadores de elétrons, quando estão na forma reduzida (-SH,
reduzida). Desta forma, o sítio redox CxxC cicla reversivelmente entre um e outro
estado redox durante reações ou interações que envolvam trocas tiol/dissulfeto
(Gruber et al, 2006). Os resíduos “x” podem ser representados por distintos
aminoácidos, embora a natureza química das cadeias laterais exerça importância
capital na determinação do potencial redox das cisteínas do sítio ativo (Ellgard et al.,
2005).
Dentre os membros da superfamília das tiorredoxinas, encontra-se a
Proteína Dissulfeto Isomerase (PDI, EC 5.3.4.1), uma chaperona-redox oriunda do
retículo endoplasmático. A PDI e as suas análogas são as únicas capazes de
catalisar reações de isomerização, ou seja, re-organizam o posicionamento de
pontes dissulfeto através de ciclos repetidos de oxidação e redução.

1.3.1 Estrutura e funções da PDI

Dentre as funções da PDI, podemos citar a catálise da oxidação de cisteínas
para a formação de pontes dissulfeto, processo que auxilia o enovelamento de
proteínas destituídas de pontes dissulfeto (função chaperona), bem como a redução
e re-arranjo de pontes dissulfeto em proteínas, ou seja, re-organização do
posicionamento de pontes dissulfeto. Ambas as funções são independentes do
potencial redox do meio em que a PDI se encontra (Figura 5).
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Figura 5- Reações realizadas pela PDI em substratos protéicos portadores de
dissulfetos ou ditióis.

A PDI catalisa reações de redução de dissulfetos em ambientes onde o potencial redox local é mais
redutor. Entretanto, naqueles menos redutores, como o RE, a PDI tende a intermediar reações de
oxidação e ou isomerização, reações essenciais ao correto enovelamento protéico.
Fonte: Ilustração de Laurindo et al., 2008 adaptada por Paes, 2009.

A PDI é uma proteína de peso molecular aproximado de 55 kDa e sua
organização compreende cinco domínios semelhantes à tiorredoxina: a, a’, b e b’ . A
PDI também apresenta um domínio carboxi-terminal denominado de c (figura 6). Nos
domínios a e a’ localizam-se os dois sítios catalíticos independentes da enzima,
cujas cisteínas reativas localizam-se na seqüência Trp-Cys-Gly-His-Cys (WCGHC)
(Noiva, 1999). As diferentes atividades exercidas pela PDI são realizadas nos
diferentes estados redox destes motivos catalíticos, os quais podem se encontrar no
estado reduzido ditiol ou no estado oxidado dissulfeto (Laurindo et al., 2008). Os
domínios b não são catalíticos, entretanto, o domínio b’ apresenta uma larga
superfície hidrofóbica, que foi identificada como principal responsável pelo
reconhecimento e ligação da PDI ao seu substrato (Denisov, 2007; Byrne, 2009).
Finalmente, o domínio carboxi-terminal c, apresenta a seqüência KDEL de retenção
no retículo endoplasmático e, tem sido considerado um sítio de ligação ao cálcio
(Laurindo et al., 2008).
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Figura 6 - Representação esquemática da estrutura da PDI.

No diagrama superior (A) a organização da PDI é vista como uma seqüência de 5 domínios: a, b, b’,
a’, e c, aonde os sítios ativos redox (WCGHC) estão localizados nos domínios a e a’. Os domínios b e
b’ constituem o principal sítio de ligação de substratos e o domínio C possui a seqüência KDEL de
retenção no RE. O diagrama inferior (B) representa a estrutura cristalizada da PDI de levedura,
demonstrando a forma de U da molécula; as setas indicam o início de cada domínio. Os sítios tióis
ativos são apresentados no modelo de preenchimento espacial.
Fonte: Ilustração adaptada de Laurindo et al., 2008

1.3.2 Papel fisiológico da PDI

A PDI é uma proteína abundante, podendo atingir níveis milimolares no RE
de hepatócitos, e sua expressão relaciona-se a sobrevivência celular. Em leveduras,
a PDI é uma proteína vital, uma vez que qualquer redução substancial de sua
expressão pode comprometer sua viabilidade. Em células de mamíferos, a
expressão de PDI mantém a sobrevivência celular e o aumento de sua expressão
melhora a resistência celular pós-hipóxia em astrócitos ou células endoteliais
(Tanaka et al., 2000; Graven et al., 2002; Sullivan et al., 2003). Além disso, a PDI
constitui um importante mediador da agregação plaquetária, sendo que a adesão
plaquetária é inibida por seus antagonistas (Essex et al., 1999, 2001 e 2006).
A PDI realiza tráfego intracelular e é encontrada na superfície de diversas
células procarióticas e eucarióticas, constituindo aproximadamente 25% dos tióis
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encontrados em superfícies celulares. Outras funções extracelulares têm sido
atribuídas à PDI como reconhecimento da superfície celular no contato célula-célula,
expressão de integrinas em leucócitos e internalização do vírus HIV (Barbouche et
al., 2003). Há relatos da presença de PDI em tecidos como rins, tecido adiposo,
coração e músculos (Mikami et al., 1998) e na membrana celular de inúmeros tipos
celulares tais como linfócitos (Tager et al.,1997), neutrófilos (Bennet et al., 2000) e
hepatócitos (Terada et al., 1995). A função desta PDI de membrana ainda não está
clara, mas estudos sugerem que ela poderia agir como uma enzima redutora de tióis
(Jiang et al., 1999) e mediar a reação de trans-nitrosação que favorece a
internalização do NO de S-nitrosotióis extracelulares (Ramanchandran et al., 2001;
Brandes e Kreuzer, 2005).
O envolvimento da PDI nas trocas tiol/dissulfeto e a versatilidade na
interação com diferentes substratos sugerem um papel desta chaperona na geração
de EROs pela NADPH oxidase. Estudos prévios realizados pelo nosso grupo de
pesquisa demonstraram que a NADPH oxidase de neutrófilos bem como as
isoformas vasculares da enzima são reguladas pela PDI (Laurindo et al., 2008; Paes
et al., 2011).

1.3.3 PDI como reguladora da atividade da NADPH oxidase

Recentemente, nosso grupo demonstrou que a PDI pode estar associada
com NADPH oxidase em diferentes tipos celulares, como células endoteliais,
macrófagos, neutrófilos (Laurindo et al., 2008) e CMLV (Janiszewski et al., 2005).
A inibição da PDI por meio de intervenções moleculares, com o emprego da
bacitracina (conhecido inibidor da atividade da PDI), SCRNase (um substrato
competitivo para PDI), e com a utilização de um anticorpo neutralizante anti-PDI
(inibidor do sítio redox ativo da enzima), levaram a diminuição da atividade da
NADPH oxidase induzida por Ang II em CMLV (Janiszewski et al., 2005). Além disso,
demonstramos através de ensaios de co-imunoprecipitação e de co-localização (por
microscopia confocal), a interação física entre PDI e as subunidades da NADPH
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oxidase: p22phox, NOX-1, NOX-2 e NOX-4 em CMLV e em células HEK293
(transfectadas com as diferentes isoformas de NOX) (Janiszewski et al., 2005).
Outras evidências obtidas pelo nosso grupo demonstraram que a superexpressão de PDI em CMLV induz a ativação espontânea da NADPH oxidase de
forma independente de Ang II, possivelmente devido ao aumento da expressão
gênica de NOX-1 e aumento da atividade da oxidase. Analisados em conjunto, estes
resultados demonstram um papel regulatório da PDI na geração de EROs pela NOX1 (Fernandes et al., 2009).
Em macrófagos e células endoteliais esta associação PDI-NADPH oxidase
também tem sido observada (Laurindo et al., 2008). Recentemente demonstramos
que a PDI presente em neutrófilos pode atuar como organizador do complexo da
NADPH oxidase através da interação redox- dependente com a subunidade
regulatória p47phox (Paes et al., 2011). Nos estudos conduzidos com a NADPH
oxidase de neutrófilos, modelo considerado como um protótipo para o estudo das
outras isoformas da enzima, a utilização de inibidores da PDI, Scrambled RNAse ou
bacitracina, praticamente aboliram a geração de superóxido, indicando uma
associação funcional da PDI e a NOX fagocítica. Dados de co-localização e
experimentos de ‘pull- down’ demonstraram a interação da PDI com a subunidade
regulatória p47phox. Além disso, nossos estudos revelaram que esta interação só
ocorria após estímulo com PMA, confirmando a associação física entre essas
proteínas durante o processo de ativação da enzima. Nossos dados revelaram
também que modificações no estado redox da PDI modulam a interação com o
p47phox e que ativação da NADPH oxidase favoreceria a formação de uma ponte
dissulfeto entre as duas proteínas.
O mecanismo pelo qual a PDI regula a atividade da NADPH oxidase ainda
não está totalmente esclarecido. Dentre os possíveis mecanismos está a
estabilização do complexo das subunidades da oxidase, uma reconhecida função da
PDI como chaperona, ou ainda, a distribuição, estabilização da ligação ou remoção
das subunidades especificas da NOX, o que permite o controle de produção
localização de EROs (Laurindo et al., 2008).
Contudo, apesar dos recentes avanços na compreensão da interação entre
PDI e NADPH oxidase, a participação da PDI em efeitos biológicos relacionados
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com as EROs, como a regulação de vias de sinalização dependentes e
independentes de cálcio na contração vascular induzida pela Ang II ainda não estão
esclarecidos. Desta forma, mais estudos se fazem necessários para elucidar o papel
da PDI em efeitos biológicos redox-dependentes como a contração vascular.
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2 OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral

Avaliar o papel da proteína dissulfeto isomerase (PDI) na resposta contrátil à
Angiotensina II e Noradrenalina em aortas isoladas.

2.2 Objetivos Específicos

Em aorta isoladas de ratos Wistar avaliamos:
• A expressão da PDI nas camadas íntima, média e adventícia.
• O efeito da inibição da PDI na resposta contrátil à Angiotensina II
e Noradrenalina na presença e ausência do endotélio.
• Participação da NADPH oxidase e EROs na modulação da
resposta contrátil pela PDI.
• O efeito da inibição da PDI na mobilização e influxo de cálcio na

resposta vasoconstritora à Noradrenalina.
• O efeito da inibição da PDI sobre a fosforilação da ERK 1/2 após

estímulo com Angiotensina II e Noradrenalina.
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3 MATERIAL E METODOS

3.1 Animais

Para os experimentos foram utilizados ratos Wistar, com 12-16 semanas de
idade, com peso entre 180 a 210 g, provenientes do Biotério Central do Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos em
temperatura controlada, ciclo claro/escuro, 60% de umidade e alimentados com
ração padrão e água ad libitum. Todos os procedimentos realizados neste trabalho
estão de acordo com as normas do Comitê de Ética em Experimentação Animal do
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (Protocolo n°
157/2007).

3.2 Determinação da localização da proteína dissulfeto isomerase na aorta de ratos
Wistar

3.2.1 Obtenção do material

Os animais foram anestesiados com solução de pentobarbital sódico (45
mg/kg de peso corporal) por via intraperitoneal (ip) e após toracotomia a aorta
torácica foi dissecada, removendo-se todo o tecido conectivo e adiposo. Os
segmentos de aorta foram imersos na solução fixadora paraformaldeído 4% (PFA)
por 6 horas. Após a fixação, as aortas foram crioprotegidas em solução de sacarose
30% e emblocados em meio para congelamento (Leica Instruments, Austrália),
congeladas em nitrogênio liquido e mantidas a –70 oC. Para garantir que os cortes
usados abrangessem uma porção significativa da aorta, foram feitos cinco cortes
não seriados de 10 m a –25 oC em criostato Leica CM 1850 (Leica Instruments,
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Austrália) e estes foram colocados em lâminas com poli-L-Lisina (Sigma-Aldrich,
EUA).
3.2.2 Imunohistoquímica
Os animais foram anestesiados com solução de pentobarbital sódico (45
mg/kg de peso corporal) por via intraperitoneal (ip) e após toracotomia a aorta
torácica foi dissecada, removendo-se todo o tecido conectivo e adiposo. Os
segmentos de aorta foram imersos na solução fixadora paraformaldeído 4% (PFA)
por 6 horas. Após a fixação, as aortas foram crioprotegidas em solução de sacarose
30% e congeladas em nitrogênio liquido e mantidas a –70 oC. Para garantir que os
cortes usados abrangessem uma porção significativa da aorta, foram feitos cinco
cortes não seriados de 10 m a –25 oC em criostato Leica CM 1850 (Leica
Instruments, Austrália) e estes foram colocados em lâminas com poli-L-Lisina
(Sigma-Aldrich, EUA).
O anticorpo primário anti-PDI (IgG de camundongo, Afinity Bioreagents,
EUA) foi diluído em tampão fostafato (PB 0,1 M contendo 0,3% Triton –X) na
proporção 1:1000 e incubado com o corte de aorta por um período de
aproximadamente 18 horas a 4 °C. O controle negativo foi realizado na ausência de
anticorpo primário.
Após o período de incubação, os cortes foram submetidos a três lavagens de
10 minutos cada com PB. Em seguida os cortes foram incubados durante uma hora à
temperatura ambiente, com anticorpo secundário biotinilado, diluído a 1:200 em PB
contendo 0,3% de Triton X-100; após este período, foram submetidos a três lavagens
de 10 minutos em PB; e incubados novamente com um complexo avidina-biotinaperoxidase (ABC-Elite, Vector, EUA) preparada com 10 μL da solução A e 10 μL da
solução B por mL de PB contendo 0,3% de Triton X-100 e NaCl (0,3M – 0,5M)
durante 1 hora à temperatura ambiente. Em seguida os cortes foram submetidos a
três lavagens com PB durante 10 minutos cada.
A marcação com peroxidase foi realizada utilizando o cromógeno 3,3´diaminobenzidina (DAB) dissolvido em PB durante 3 minutos, e em seguida foi
adicionada uma solução de 0,3% de peróxido de hidrogênio em água destilada.
Após o desenvolvimento da cor, os cortes foram lavados três vezes com PB de 10
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minutos cada. Após lavagem, secar as laminas à 37 °C por aproximadamente 18
horas.
Logo após, as lâminas foram submetidas a 3 lavagens de 10 minutos cada
em PB e submetidas a uma bateria de desidratação, que consiste em uma série
crescente de álcool e por um solvente clareador (Hemo-De, Fisher, EUA) com
duração de 5 minutos para cada estágio. Após este processo, os cortes foram
imersos em água destilada, em solução de Hematoxilina e, posteriormente em
tampão PB. Para fixação da coloração os mesmos foram imersos em solução de
molibdato de amônia 1% e submetidos a uma nova bateria de desidratação. As
lâminas foram então cobertas com lamínulas usando Permount (Fisher, EUA) como
meio de montagem.
A análise qualitativa da imunoreatividade foi realizada em microscópio ótico
equipado com câmera fotográfica, utilizando uma objetiva com aumento de 40x. As
análises foram determinadas em três aortas por grupo experimental.

3.3 Análise da co-localização da proteína dissulfeto isomerase e NOX-1 na aorta de
ratos Wistar

3.3.1 Obtenção do material

As amostras foram obtidas de acordo com o item 3.2.1

3.3.2 Imunofluorescência

Os cortes foram incubados durante 18 horas com anticorpos específicos para
PDI (anti-mouse anti-PDI; ABR, 1:1000) e a subunidade da NADPH oxidase (antirabbit anti-Nox1, ABR, 1:1000) e anticorpos secundários goat anti-mouse – FICT
(fluoresceína), 1:500 e goat anti-rabbit – TRICT (rodamina).
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A análise qualitativa da fluorescência foi realizada em microscópio óptico
equipado com câmera fotográfica, utilizando-se uma objetiva com aumento de 40x
utilizando pelo menos sete aortas por grupo experimental.

3.4 Análise da fluorescência derivada dos produtos de oxidação da diihidroetidina
em cortes histológicos

As aortas isoladas foram pré incubadas com bacitracina (BAC; 1 mM),
Scrambled RNAse (SCRN, 500 µM), Difenileno-iodônio (DPI; 30 µM) e 5,5-ditio-bis
ácido 2-nitrobenzóico (DTNB; 500 µM) por 30 minutos. Em seguida foram
estimuladas com Ang II (10 µM) ou NOR (10 µM) conforme indicado. Os cortes
foram então fixados em lâmina e incubados com DHE (5 μM) diluída em tampão
fosfato (PB/DTPA 100 μM), em câmara úmida (30 minutos a 37 ºC) protegida de luz.
Os cortes foram analisados em microscópio óptico equipado com filtro para
rodamina, utilizando-se objetiva com aumento de 10X. A geração de EROs foi
determinada pela densidade óptica média de fluorescência analisada em oito
diferentes áreas da aorta que abrangiam as camadas musculares e o endotélio
utilizando o programa de análise de imagens Image J ® e a geração de EROs
expressa em unidades arbitrárias.

3.5 Estudo da reatividade vascular à Angiotensina II em anéis de aorta de ratos
Wistar

3.5.1 Estudo in vitro da reatividade de anéis de aorta torácica isolada de ratos Wistar
Os animais foram anestesiados com solução de pentobarbital sódico (45
mg/kg de peso corporal), por via ip e em seguida exsanguinados. A artéria aorta
torácica foi cuidadosamente dissecada, o tecido conjuntivo foi removido e imersa
em solução nutriente de Krebs Henseleit em mM: cloreto de sódio (NaCl) 130;
cloreto de potássio (KCl) 4,7; ácido tetracético-etilenediamino (EDTA) 0,026;
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monofosfato de potássio (KH2PO4) 1,18; sulfato de magnésio (MgSO4) 1,17; cloreto
de cálcio (CaCl2) 1,6; Glicose 10). A artéria foi seccionada em anéis transversais de
4 mm. Os anéis foram suspensos por um par de ganchos de aço inoxidável, um
fixado à base da cuba de vidro para órgãos isolados, contendo 15 mL de solução de
Krebs Henseleit, e o outro conectado a um transdutor de pressão de sinal (ML T001
transdutor isométrico de tensão, Power Lab/8S, AD Instruments, Austrália) acoplado
a um computador. A solução nutriente foi gaseificada com mistura de 95% de O 2 e
5% de CO2 para manter o pH 7,4 e mantida aquecida à temperatura de 37 C
durante todo o protocolo experimental segundo protocolo descrito por Carvalho e
colaboradores, 1990.
As preparações permaneceram por um período de 60 minutos, para a
estabilização, sob tensão de 1,5 g, com trocas de solução nutriente e ajuste de
tensão a cada 30 minutos. Após esse período as peças sofreram contração com KCl
(90 mM) para que fosse verificada a integridade funcional do tecido. Foram
realizadas duas contrações com KCl e após cada estabilização da contração, houve
troca da solução nutriente a cada dez minutos, totalizando 30 minutos para que
houvesse retorno da tensão aos níveis basais.
Após este preparo, foram realizadas curvas concentração-efeito (CCE) à
Ang II (0,1 nM a 10 μM) nos anéis de aorta com e sem endotélio. Outro agente
vasoconstritor utilizado neste estudo foi a NOR (0,1 nM a 10 μM), na presença e
ausência do endotélio.
O endotélio foi removido através de leve fricção da superfície interna do vaso
com fio de inox envolvido com algodão. A eficácia da remoção do endotélio foi
verificada através da ausência de relaxamento induzido por 30 μM de acetilcolina
após contração com 30 μM de noradrenalina, da mesma maneira integridade do
endotélio foi testada pela capacidade da acetilcolina produzir relaxamento de 80 a
90% em relação à contração produzida pela noradrenalina.

48

3.5.2 Análise do papel de inibidores da PDI na resposta contrátil induzida pela
Angiotensina II e Noradrenalina

Para avaliar o papel da PDI na reatividade vascular à Ang II utilizamos a
bacitracina e Scrambled RNAse (SCRN), inibidores desta tiol oxido redutase. Com
intuito verificar a concentração de bacitracina que produzia a inibição da resposta
contrátil à Ang II incubamos os anéis de aorta previamente com concentrações
diferentes (0,01; 0,1, 1 e 5 mM), 15 minutos antes da CCE. Após a Análise da CCE
à Ang II em que as diferentes concentrações de bacitracina foram utilizadas, foi
determinado que a dose de 1 mM seria utilizada nos experimentos.
Para compreender o papel do endotélio na regulação da PDI na resposta
contrátil foi realizada CCE à Ang II e à Noradrenalina na presença de inibidores da
PDI. A bacitracina (BAC;1 mM) foi incubada 15 minutos antes da CCE à Ang II em
anéis de aorta com e sem endotélio. A Scrambled RNase (SCRN; 500 µM), inibidor
competitivo da PDI, foi incubado 30 minutos antes do inicio da CCE à Ang II no
intuito de avaliar se compostos com mecanismos diferentes de inibição da PDI
teriam efeitos diferentes na reatividade vascular. Após a Análise de CCE a Ang II
incubadas previamente com bacitracina e Scrambled RNase e observado que o
endotélio não participa da regulação da PDI na resposta contrátil à este peptídeo.
Desta forma, os experimentos posteriores de CCE à Ang II foram realizados na
ausência do endotélio.

3.5.3 Análise da participação de proteínas contendo grupos tióis na resposta
vascular induzida pela Angiotensina II

Para verificar qual a participação de proteínas contendo grupos tióis na
reatividade vascular à Ang II, os anéis de aorta foram incubados com o 5,5-ditio-bis
ácido 2-nitrobenzóico (DTNB, 500µM) um oxidante de tióis 30 minutos antes da CCE
à Ang II.
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3.5.4 Análise da participação da NADPH oxidase na modulação da resposta contrátil
pela PDI.

Para verificar qual a participação da NADPH oxidase na modulação da
reatividade vascular pela PDI, incubamos os anéis de aorta com bacitracina (1mM)
e/ou difenileno-iodônio (DPI, 30 µM), inibidor inespecífico da geração de EROs pela
NAPDH oxidase, 30 minutos antes da CCE à Ang II e à NOR.

3.5.5 Análise participação das EROs na modulação da resposta contrátil pela PDI.

Para verificar qual a participação das EROs na modulação da reatividade
vascular à Ang II pela PDI, incubamos os anéis de aorta com bacitracina (1 mM)
e/ou as enzimas superóxido dismutase (SOD; 150 U/ ml), catalase (CAT; 300 U/ml)
30 minutos antes da CCE.

3.6 Análise do papel do cálcio intracelular e extracelular na resposta vasoconstritora
à Noradrenalina

Após estabilização de 60 minutos, os anéis de aorta com e sem endotélio
foram incubados durante 5 minutos com uma solução de Krebs-Henseleit livre de
cálcio (Ca+2) e contendo EGTA (ácido tetracético etileno glicol; 1mM), em seguida foi
adicionada noradrenalina (10 µM) ao banho. A adição de noradrenalina induziu uma
contração transiente e de pequena magnitude e, após retorno à tensão basal, foi
adicionado cloreto de cálcio (CaCl2; 2,5 mM) ao banho. O CaCl2 omitido na solução
sem cálcio foi substituído por igual concentração de cloreto de sódio, para
manutenção da osmolaridade da solução (Figura 7).
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Figura 7 - Registro típico da contração induzida por noradrenalina na presença e ausência
de cálcio extracelular.

3.6.1 Análise da participação da PDI na mobilização e influxo de cálcio induzida pela
NOR

Para verificar o papel da PDI na mobilização de cálcio à NOR incubamos os
anéis de aorta com bacitracina (BAC; 1mM; 15 minutos), na presença e ausência de
cloreto de cálcio (CaCl2; 2,5 mM) na cuba (Figura 8).
Figura 8 – Desenho experimental para Análise do papel da PDI na mobilização e influxo
de cálcio durante a contração induzida pela noradrenalina (NOR; 10 µM)

51

3.7 Análise do papel da PDI na ativação de MAP quinases pela Angiotensina II e
Noradrenalina em aortas com endotélio.

3.7.1 Análise da curva temporal de fosforilação da ERK 1/2 em aortas estimuladas
com Angiotensina II e Noradrenalina

Os segmentos de aorta incubados em meio Eagle modificado por Dulbecco
(DMEM) foram estimulados com Ang II (10 µM) ou NOR (10 µM) a 37 °C durante 1,
5,10 e 30 minutos para Análise da fosforilação de ERK1/2.
3.7.2 Análise do papel da PDI na fosforilação de ERK 1/2 em aortas estimuladas
com Angiotensina II e Noradrenalina

3.7.2.1 Estimulação das aortas

Para Análise do papel da PDI na fosforilação de ERK 1/2, os segmentos de
aorta foram incubados previamente com bacitracina (1mM) por 30 minutos antes da
estimulação com Ang II (10 µM) e NOR (10 µM).
Após as incubações, os segmentos de aorta foram congeladas em nitrogênio
liquido e armazenadas à - 80 °C para posterior Análise.

3.7.2.2 Immunoblotting

Os segmentos de aorta foram homogeneizadas em tampão contendo TritonX 1%, Tris 100 mM (pH 7,4), pirofosfato de sódio 100 mM, fluoreto de sódio 100 mM,
EDTA 10 mM, ortovanadato 10 mM, fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) 2 mM e
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aprotinina 0,01 mg/ml utilizando um sonicador (Politron PTA 20S, Brinkmann
Instrument, EUA).
O homogenato obtido foi centrifugado a 1200 r.p.m. à 4 °C por 5 minutos
para separação do material insolúvel. Após a centrifugação, o conteúdo protéico
total obtido foi quantificado utilizando o albumina bovina sérica como padrão e 50 µg
de proteína total foram submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (10%)
com SDS (SDS-PAGE).
As proteínas isoladas no gel de poliacrilamida foram trasnferidas para a
membrana de nitrocelulose, por meio de sistema semi-seco (BioRad, EUA). Após a
transferência, a membrana foi incubada com solução bloqueadora de sítios
inespecíficos em temperatura ambiente por 2 horas. As proteínas foram identificadas
utilizando anticorpo primário anti-ERK 1/2 fosforilada (p-ERK 1/2; Cell Signaling,
EUA) e reveladas utilizando-se o kit de quimioluminescência ECL (Amersham
Biosciences, EUA).
A intensidade das bandas reativas foi quantificada por densitometria óptica
(Scion Image – Release Beta 3b, EUA) e corrigida pela expressão de ERK total.

3.8 Análise estatística

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM).
As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se análise de variância de uma
via (ANOVA) seguida do teste t de Tukey. Valores de p<0,05 foram considerados
significativos.
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4 RESULTADOS

4.1 Efeito de um oxidante de tióis na contração induzida pela Angiotensina II.

Com o intuito de avaliar o envolvimento de proteínas contendo grupos tióis
como a PDI e a NADPH oxidase na resposta contrátil à Ang II, utilizamos o 5,5-ditiobis ácido 2-nitrobenzóico (DTNB, 500µM), um potente oxidante de tióis. Conforme
demonstrado na Figura 9 a contração induzida por Ang II foi reduzida na presença
de DTNB.

4.2 Expressão de PDI e NOX-1 em aortas isoladas.

Com o objetivo de verificarmos a expressão de PDI em aortas isoladas
realizamos uma imunohistoquímica a fim de detectarmos a expressão desta tiol
oxido redutase. Na Figura 10, observamos a expressão de PDI nos segmentos de
aorta. É possível notar que a PDI é expressa nas camadas média e adventícia e
com maior intensidade no endotélio. Para compreender se a expressão de PDI
estaria relacionada à expressão de NADPH oxidase investigamos a co-localização
destas duas proteínas em aortas isoladas. Conforme pode ser observado na Figura
11, a NOX-1 é expressa principalmente na camada muscular aonde co-localiza com
a PDI.

4.3 Efeito da inibição da PDI e da NADPH oxidase na geração de EROs induzida
por Angiotensina II e Noradrenalina.

Considerando que demonstramos anteriormente que a PDI associa-se à
NADPH oxidase e que esta enzima representa uma fonte de EROs importante na
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contração vascular decidimos investigar o efeito da inibição da NADPH oxidase e da
PDI na geração de EROs após estimulação com Ang II e Noradrenalina. Conforme
demonstrado na Figura 12, a adição de inibidores da PDI (bacitracina ou Scrambled
RNAase) reduziu a geração de EROs em resposta a Ang II. O mesmo efeito
inibitório foi observado quando incubamos as aortas com um inibidor da NADPH
oxidase (DPI) assim como um oxidante de tióis (DTNB). Estes resultados em
conjunto indicam a participação da PDI e da NADPH oxidase na geração de EROs
em aortas estimuladas com Ang II.
No entanto, conforme demonstrado na Figura 13, a adição de inibidores da
PDI (bacitracina ou Scrambled RNAase) produziu efeitos diferentes na geração de
EROs em aortas estimuladas com Noradrenalina. A bacitracina reduziu a geração
de maneira semelhante aos inibidores da NADPH oxidase (DPI) e o oxidante de tióis
(DTNB). Por outro lado, a incubação das aortas com SCRN não inibiu a geração de
EROs em oposição ao efeito obtido após estímulo com Ang II (Figura 13).

4.4. Efeito de inibidores da PDI na resposta contrátil à Angiotensina II.

A Figura 14 apresenta os resultados da resposta contrátil à Ang II na
presença de um inibidor da PDI (bacitracina) em aortas isoladas com endotélio. O
ensaio foi realizado Com concentrações crescentes de bacitracina 0,01 mM a 5 mM.
Os resultados demonstram que as concentrações de 0,01, 0,1 e 1mM provocaram
uma diminuição da resposta contrátil à Ang II. Entretanto, na concentração de 5 mM,
observamos um aumento na contração.

4.4.1 Papel do endotélio

Considerando-se que a expressão de PDI estava aumentada no endotélio
(Figura 14) decidimos investigar o papel desta camada na diminuição da resposta
contrátil induzida pela bacitracina. Conforme demonstrado na Figura 15 a resposta
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contrátil à Ang II em anéis de aorta foi maior na ausência do endotélio. No entanto,
a inibição da resposta contrátil a Ang II pela bacitracina ocorreu de forma
independente do endotélio, uma vez que a redução na resposta foi de 46% em
aortas com endotélio e de 40% após a sua remoção. Este efeito também foi
observado quando utilizamos outro inibidor da PDI, a Scrambled RNAase (SCRN),
que diferentemente da bacitracina inibe competitivamente o sítio redox (Figura 16).
No intuito de investigarmos se este efeito seria específico para a estimulação por
Ang II utilizamos outro agente vasoconstritor: a Noradrenalina. A Figura 17
demonstra que, assim como para Ang II, a inibição da PDI pela bacitracina reduziu a
resposta contrátil à NOR de maneira independente do endotélio, embora esta
resposta contrátil tenha sido maior na ausência do endotélio.

4.5 Papel de EROs na inibição da resposta contrátil à Ang II induzida pela
bacitracina.

A incubação de aortas isoladas com as enzimas antioxidantes superóxido
dismutase e catalase isoladamente reduziu a contração após estímulo com Ang II. A
incubação das aortas com bacitracina produziu uma inibição da resposta contrátil
equivalente (em torno de 20%). No entanto, a inibição produzida pela incubação de
aortas com bacitracina, superóxido dismutase e catalase conjuntamente aumentou
este efeito produzindo uma inibição de aproximadamente de 70 % da resposta
contrátil à Ang II (Figura 18).

4.6 Papel da NADPH oxidase na inibição da resposta contrátil à Angiotensina II e
Noradrenalina.

Com o intuito de investigar o envolvimento da NADPH oxidase na inibição da
resposta contrátil à Ang II e NOR observada nos experimentos anteriores, as aortas
foram incubadas com bacitracina e/ou um inibidor de flavoproteínas, o difenilenoiodônio (DPI) (Figuras 19 e 20).
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A inibição da NAPDH oxidase resultou em uma redução de 46% da resposta
contrátil à Ang II, valor semelhante ao efeito da bacitracina. Porém, esta redução foi
ainda maior quando as aortas foram incubadas conjuntamente com DPI e
bacitracina o que resultou em uma redução da contração à Ang II de
aproximadamente 85% (Figura 19). De modo semelhante, quando estimulamos as
aortas com a NOR, a inibição da resposta contrátil pela bacitracina foi maior
(redução de 75%) do que o efeito do DPI isolado (Figura 20).

4.7. Efeito da inibição da PDI sobre a mobilização e o influxo de cálcio durante a
contração por Noradrenalina.

Na tentativa de compreender o papel da PDI na contração vascular
decidimos investigar o efeito de inibidores da PDI na mobilização e influxo de cálcio
durante a contração induzida por NOR em anéis de aorta com e sem endotélio
incubados com solução de Krebs-Henseleit livre de Ca+2 na presença de um
quelante deste íon (EGTA). Na ausência de Ca+2 extracelular, a NOR causou
contração transiente e de pequena magnitude. Quando os anéis de aorta foram
incubados com bacitracina, inibidor da PDI houve redução da contração induzida por
NOR na ausência de Ca+2 extracelular (Figura 12). Após o acréscimo de CaCl2 (2,5
mM) no banho observamos que a contração foi de maior magnitude e sustentada
nos anéis de aorta com e sem endotélio e a bacitracina, não modificou esta resposta
(Figura 21).

4.8 Efeito da inibição da PDI sobre a fosforilação da ERK 1/2 após estímulo com
Angiotensina II e Noradrenalina.

No intuito de investigarmos o papel da PDI na ativação de vias de
sinalização redox sensíveis ativadas durante a contração vascular analisamos a
fosforilação da MAP quinase ERK 1/2. Conforme demonstrado na Figura 22 a
estimulação de aortas isoladas com Ang II e Noradrenalina aumentou a fosforilação
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da ERK 1/2. Analisando-se a curva temporal de fosforilação da ERK 1/2 para Ang II
e NOR observamos que o pico de fosforilação desta MAP quinase ocorreu aos 5
minutos e diminuiu após 10 minutos mantendo-se reduzida 30 minutos após a
estimulação por Ang II. No entanto esta resposta foi diferente quando estimulamos
as aortas com NOR (Figura 22). Analisando-se a curva temporal para NOR
observamos um aumento na fosforilação da ERK 1/2 a partir de 5 minutos da
estimulação que atinge o pico máximo aos 10 minutos e mantém-se ainda ativada
30 minutos após a estimulação. Para compreender o papel da PDI na fosforilação da
ERK 1/2 incubamos as aortas com bacitracina, inibidor desta tiol oxido redutase, e
estimulamos após 5 minutos com Ang II e, após 10 minutos com NOR. A bacitracina
inibiu a fosforilação da ERK1/2 após estímulo com Ang II (Figura 23). Este mesmo
efeito não foi observado quando estimulamos as aortas com Noradrenalina (Figura
24).
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Figura 9 - Efeito de um oxidante de tióis (DTNB) na resposta contrátil à Angiotensina
II.
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Anéis de aorta (sem endotélio) foram submetidos a tratamento com DTNB (500 µM) por 30 minutos
previamente ao estímulo com Ang II. Após estimulo, a resposta contrátil foi mensurada e comparada
ao grupo também estimulado com Ang II, porém sem tratamento prévio com DTNB. (A) Curva
concentração-efeito a Ang II; (B) resposta máxima. Os resultados estão representados como média ±
EPM de no mínimo 5 animais por grupo experimental. *p<0.05 vs Ang II.
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Figura 10 - Determinação da expressão e localização da PDI na aorta por
imunohistoquímica.

A)

B)

Fotomicrografia de segmento transversal de aorta ilustrando o padrão de marcação para PDI. (A)
Controle, amostra sem anticorpo para PDI; (B) amostra incubada com anticorpo para PDI (1:1000), as
setas indicam a marcação imunohistoquímica da PDI nas camadas íntima (I), média (M) e adventícia
(A). A barra de escala representa 50 μm. Imagens obtidas com objetiva de 40x.
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Figura 11 - Co-localização entre PDI e NOX-1 por microscopia de fluorescência.

A marcação de PDI (verde) e NOX-1 (vermelho) visualizada em cortes transversais de aorta foi
detectada por imunofluorêscencia. A co-localização entre PDI e NOX-1 está demonstrada em Merge
(amarelo). As imagens são representativas de no mínimo 4 animais por grupo experimental.
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Unindades arbitrárias (UA)

Figura 12- Papel da PDI na geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) pela
NADPH oxidase em aortas isoladas estimuladas com Angiotensina II.
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Análise da geração de EROs pelo método da oxidação da dihidrotidina (DHE) em anéis de aorta
incubados com bacitracina (BAC; 1 mM); SCRN (500 µM); difenileno iodônio (DPI; 30µM) e DTNB
(500 µM) por 30 minutos previamente ao estimulo por Ang II (10 µM; 30 minutos). Após o estímulo, a
análise da geração de EROs foi quantificada e comparada ao grupo incubado apenas com Ang II e ao
grupo sem estímulo por Ang II (Controle). Os resultados estão representados como média ± EPM de
+
no mínimo 5 animais por grupo experimental. *p<0.05 vs Controle; p<0.05 vs Ang II.
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Unindades arbitrárias (UA)

Figura 13 - Papel da PDI na geração de espécies reativas de oxigênio pela NADPH
oxidase em aortas isoladas estimuladas com Noradrenalina.
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Análise da geração de EROs pelo método da oxidação da dihidrotidina (DHE) em anéis de aorta
incubados com bacitracina (BAC; 1 mM); SCRN (500 µM); DPI (30µM) e DTNB (500 µM) por 30
minutos previamente ao estimulo por Noradrenalina (NOR; 10 µM; 30 minutos). Após o estímulo, a
análise da geração de EROs foi quantificada e comparada ao grupo incubado apenas com NOR e ao
grupo sem estímulo por NOR (Controle). Os resultados estão representados como média ± EPM de
+
no mínimo 5 animais por grupo experimental. *p<0.05 vs Controle; p<0.05 vs NOR.
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Figura 14- Efeito da bacitracina na resposta contrátil a Angiotensina II.
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Anéis de aorta com endotélio foram submetidos a tratamento com concentrações crescentes
de bacitracina (BAC; 0,01 a 5 mM) por 15 minutos previamente ao estímulo com Ang II.
Após estimulo, a resposta contrátil foi mensurada e comparada ao grupo também
estimulado com Ang II, porém sem tratamento prévio com Bacitracina. (A) Curva
concentração-efeito a Ang II; (B) resposta máxima. Os resultados estão representados como
média ± EPM de no mínimo 5 animais por grupo experimental. *p<0.05 vs Ang II.
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Figura 15- Papel do endotélio na inibição da resposta contrátil à Ang II pela
bacitracina.
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Anéis de aorta com endotélio (E+) e sem endotélio (E-) foram submetidos a tratamento com
bacitracina (BAC; 1 mM) por 15 minutos previamente ao estímulo com Ang II. Após estimulo, a
resposta contrátil foi mensurada e comparada ao grupo também estimulado com Ang II, porém sem
tratamento prévio com BAC. (A) Curva concentração-efeito a Ang II; (B) resposta máxima. Os
resultados estão representados como média ± EPM de no mínino 5 animais por grupo experimental.
+
*p<0.05 vs Ang II; p<0.05 vs Ang II -E+.
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Figura 16 - Papel do endotélio na inibição da resposta contrátil à Angiotensina II
Scrambled RNase.
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Anéis de aorta com endotélio (E+) e sem endotélio (E-) foram submetidos a tratamento com
Scrambled RNase (SCRN; 500 µM) por 30 minutos previamente ao estímulo com Ang II. Após
estimulo, a resposta contrátil foi mensurada e comparada ao grupo também estimulado com Ang II,
porém sem tratamento prévio com SCRN. (A) Curva concentração-efeito a Ang II; (B) resposta
máxima. Os resultados estão representados como média ± EPM de no mínimo 5 animais por grupo
+
experimental. *p<0.05 vs Ang II; p<0.05 vs Ang II -E+.
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Figura 17 - Efeito da bacitracina na inibição da resposta contrátil à Noradrenalina.

A)

NOR (E+)
NOR+ BAC (E+)
NOR (E-)
NOR+ BAC (E-)

2.5

Tensão (g)

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
10

9

8

7

6

5

-log [NOR] mol/L

B)

2.5
+

Emax (g)

2.0
1.5
1.0

*
*

0.5
0.0
NOR

NOR+ BAC
E+

NOR

NOR+BAC
E-

Anéis de aorta com endotélio (E+) e sem endotélio (E-) foram submetidos a tratamento com
bacitracina (BAC; 1mM) por 15 minutos previamente ao estímulo com NOR. Após estimulo, a
resposta contrátil foi mensurada e comparada ao grupo também estimulado com NOR, porém sem
tratamento prévio com BAC. (A) Curva concentração-efeito a NOR; (B) resposta máxima. Os
resultados estão representados como média ± EPM de no mínimo 5 animais por grupo experimental.
+
*p<0.05 vs NOR; p<0.05 vs NOR E+.
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Figura 18- Papel da PDI e das espécies reativas de oxigênio na resposta contrátil à
Angiotensina II.
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Anéis de aorta sem endotélio foram incubados com bacitracina (BAC; 1 mM; 15 minutos); superóxido
dismutase (SOD; 150 U/ml; 30 minutos); catalase (CAT; 300 U/ml; 30 minutos) isoladamente ou
associados, previamente ao estímulo por Ang II. Após estímulo, a resposta contrátil foi mensurada e
comparada ao grupo também estimulado por Ang II, porém sem tratamento prévio. (A) Curva
concentração efeito a Ang II; (B) resposta máxima. Os resultados estão representados como média ±
+
EPM de no mínimo 5 animais por grupo experimental. *p<0.05 vs Ang II; p<0.05 vs Ang II + CAT.
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Figura 19- Papel da NAPDH oxidase na inibição da resposta contrátil à Angiotensina II
pela bacitracina.
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Anéis de aorta (sem endotélio) foram incubados com difenileno-iodônio (DPI; 30 µM; 30 minutos) e
bacitracina (BAC; 1 mM; 15 minutos) isoladamente ou associados, previamente ao estímulo por Ang
II. Após estímulo, a resposta contrátil foi mensurada e comparada ao grupo também estimulado por
Ang II, porém sem tratamento prévio. (A) Curva concentração efeito a Ang II; (B) resposta máxima.
Os resultados estão representados como média ± EPM de no mínimo 5 animais por grupo
+
experimental. *p<0.05 vs Ang II; p<0.05 vs Ang II + DPI e Ang II + BAC.
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Figura 20 - Papel da NADPH oxidase na inibição da resposta contrátil à Noradrenalina
pela bacitracina
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Anéis de aorta (sem endotélio) foram incubados com difenileno-iodônio (DPI; 30 µM; 30 minutos) e
bacitracina (BAC; 1 mM; 15 minutos) isoladamente previamente ao estímulo por NOR. Após estímulo,
a resposta contrátil foi mensurada e comparada ao grupo também estimulado por NOR, porém sem
tratamento prévio. (A) Curva concentração efeito a NOR; (B) resposta máxima. Os resultados estão
representados como média ± EPM de no mínimo 5 animais por grupo experimental. *p<0.05 vs NOR;
+
p<0.05 vs NOR+ BAC.

70

Figura 21 – Papel da inibição da PDI na mobilização e influxo de cálcio durante a
contração induzida por Noradrenalina em aortas isoladas
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Efeito da mobilização do cálcio do reticulo sarcoplasmático (-Ca2) e do influxo de cálcio
exógeno (+Ca2) na contração de anéis de aorta na presença ou ausência de tratamento
com Bacitracina (BAC; 1 mM; 15 minutos). (A) em anéis de aorta com endotélio; (B) na
ausência do endotélio. Os resultados estão representados como média ± EPM de no
mínimo 5 animais por grupo experimental. *p<0.05 vs respectivo NOR–Ca+2; + p<0.05 vs
NOR–Ca+2
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Fosforilação de ERK 1/2
(% Controle)

Figura 22 - Efeito da estimulação de aortas isoladas com Angiotensina II e
Noradrenalina na fosforilação da ERK 1/2.
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Curva temporal da fosforilação da ERK 1/2 em aortas isoladas estimuladas com Angiotensina II (A; 10
µM) e NOR (B; 10 µM). Os resultados estão representados como média ± EPM de no mínimo 3
+
animais por grupo experimental. *p<0.05 vs Controle; p<0.05 vs NOR (respectivo tempo).
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Fosforilação de ERK 1/2
(% Controle)

Figura 23 - Efeito da inibição da PDI sobre a fosforilação da ERK 1/2 após estimulação
com Angiotensina II.
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Immunobloting representativo para ERK 1/2 fosforilada (P-ERK 1/2) em aortas de ratos Wistar
estimuladas por 5 minutos com Angiotensina II (10 µM) na presença ou ausência de bacitracina
(BAC;1 mM; 30 minutos). Os resultados estão representados como média ± EPM de no mínimo 3
+
animais por grupo experimental. *p<0.05 vs Controle; p<0.05 vs Ang II.
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Fosforilação de ERK1/2
(% Controle)

Figura 24- Efeito da inibição da PDI sobre a fosforilação da ERK 1/2 após estimulação
com Noradrenalina.
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Immunobloting representativo para ERK 1/2 fosforilada (P-ERK 1/2) em aortas de ratos Wistar
estimuladas por 5 minutos com Noradrenalina (NOR; 10 µM) na presença ou ausência de Bacitracina
(BAC; 1 mM; 30 minutos). Os resultados estão representados como média ± EPM de no mínimo 3
animais por grupo experimental. *p<0.05 vs Controle.
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5 DISCUSSÃO

Atualmente, sabe-se que as EROs são produzidas em baixas concentrações
exercendo uma função importante como moléculas sinalizadoras de vias envolvidas
na manutenção do crescimento e tônus de CMLV (Rajagopalan et al., 1996;
Griendling e Ushio-Fukai, 2000; Griendling et al., 2000). Em condições patológicas o
excesso na geração de EROs leva à disfunção endotelial, proliferação e aumento da
contratilidade destas células. Assim a homeostase redox é crucial para manutenção
da atividade biológica e, portanto enzimas envolvidas na geração de EROs e ERNs
(espécies reativas de nitrogênio) tem importante papel na fisiopatologia do sistema
cardiovascular (Schafer e Buettner, 2001).
Nos últimos anos o nosso entendimento sobre o papel das EROs na
fisiopatologia

de

doenças

como

a

hipertensão

arterial

tem

aumentado

consideravelmente. Definida classicamente como uma elevação crônica da pressão
arterial, a hipertensão arterial tem como característica hemodinâmica principal o
aumento da resistência vascular periférica que é associada com alterações
estruturais, mecânicas e funcionais na vasculatura. Estas mudanças incluem
redução do diâmetro da luz do vaso, espessamento da camada média e aumento da
reatividade à agentes vasoativos como a Ang II (Touyz e Schiffrin, 2004).
Sabidamente uma das contribuições da NADPH oxidase no desenvolvimento
da hipertensão arterial decorre do fato de que o superóxido diminui a
biodisponibilidade de NO, aumentando a resistência vascular periférica. Estudos do
nosso grupo demonstraram que a PDI regula a geração de EROs pela NADPH
oxidase vascular (Janiszewski et al., 2005) e fagocítica (Santos et al., 2009; Paes et
al., 2011). Além de exercer uma importante função no reticulo relacionada com o
enovelamento de proteínas, demonstramos que a PDI interage com as subunidades
catalíticas (Janiszewski et al., 2005) e regulatórias da NADPH oxidase (Paes et al,
2011). Adicionalmente, a PDI é capaz de modular a geração de EROs pela NADPH
oxidase induzida por Ang II pois, a inibição ou silenciamento desta tiol oxidoredutase
reduz a geração de EROs e ativação de vias redox dependentes como a AKT
quinase. Os efeitos biológicos e os mecanismos envolvidos na modulação da
atividade da NADPH oxidase pela PDI ainda precisam ser esclarecidos. Desta
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forma, no presente estudo investigamos os efeitos da modulação da geração de
EROs pela PDI

na regulação de funções redox mediadas como a contração

vascular.
Uma análise da expressão de PDI na aorta revelou uma maior expressão
desta proteína na camada endotelial. Laurindo e colaboradores (2008) verificaram
que a inibição da PDI diminuiu a geração de EROs em células endoteliais da aorta
de coelho, o que poderia contribuir para aumentar a biodisponibilidade do NO. De
fato, os nossos resultados demonstram que a resposta contrátil à Ang II e NOR
encontra-se aumentada na ausência do endotélio. No entanto, o efeito da PDI na
contratilidade independe desta camada vascular sendo de mesma magnitude em
aortas com e sem endotélio. Este efeito é particularmente importante considerandose que a PDI catalisa reações de transnitrosação sendo responsável pela
internalização do NO a partir de nitrosotióis de membrana (Zai et al., 1999;
Ramanchandran et al., 2001). No entanto, no presente estudo a inibição da PDI não
aumentou a contração das aortas, o que é indicativo de que nas concentrações
utilizadas, a bacitracina não estaria inibindo a produção ou efeitos biológicos deste
radical livre. No entanto na presença de altas concentrações de bacitracina, a
inibição dos efeitos vasodilatadores do NO possivelmente contribuiu para o aumento
da contração em resposta a Ang II. Considerando, que a inibição da resposta
contrátil à Ang II e NOR pela bacitracina não foi modificada, na presença do
endotélio, optamos por investigar os mecanismos envolvidos utilizando apenas
aortas sem esta camada vascular.
A PDi apresenta 4 domínios estruturais semelhantes à tioredoxina a, b, b’ e a’.
As atividades da PDI são dependentes do estado redox do seu motivo catalítico
CGHC que estão presentes nos domínios a e a’ e existem na forma reduzida (ditiol)
ou oxidada (disulfeto). Os domínios b, no entanto, não são catalíticos e o domínio
b´possui uma região hidrofóbica por onde a PDI liga-se ao seu substrato. A
bacitracina foi inicialmente descrita em 1981 e desde então tem sido largamente
utilizada como um inibidor da PDI tendo sido empregada para demonstrar o papel da
PDI no mecanismo de infecção por vírus (Barbouche et al., 2003) na morte de
células tumorais (Fonseca et al., 2009) e na agregação de plaquetas (Essex e Li,
1999; Essex et al., 2001; Robinson et al., 2005). Recentemente, Karala e Ruddock
(2010) demonstraram que a bacitracina atuaria inibindo a atividade redutase da PDI
mas não teria efeito sobre a atividade oxidase ou isomerase desta proteína. Estes
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estudos foram confirmados por Dickerhof et al, que demonstrou que a bacitracina
liga-se covalentemente a uma cisteína localizada numa região próxima do domínio
b´ inibindo a ligação da PDI ao seu substrato. Adicionalmente estes autores
demonstraram que a bacitracina pode inibir outras proteínas contendo cisteínas
além da PDI.
Diversas proteínas e enzimas possuem resíduos de cisteína em seus sítios
ativos com grupamentos tióis que são locais para a ligação de metais e alvos para
reações de oxidação e redução. Esta variedade de interações bioquímicas permite
aos tióis presentes nas cisteínas dos sítios ativos das proteínas atuarem como
sensores redox (Biswas et al., 2006). De fato, as EROs podem interagir com estes
tióis modificando a atividade de proteínas. Por exemplo, a oxidação de tióis de sítios
ativos de enzimas pelo H2O2 pode causar inativação de fosfatases como SHP-2 o
que aumenta a atividade de tirosina quinases e consequentemente de MAPK como
ERK e JNK (Winterbourn e Hampton, 2008). Assim a oxidação de tióis não afeta
somente a PDI (Mandel et al., 1993) mas também a atividade da NADPH oxidase
(Laurindo et al.,2008) e de tirosina quinases.
Os mecanismos envolvidos na modulação da resposta contrátil pela PDI
sugerem a participação de tióis visto que a resposta à Ang II foi reduzida pelo DTNB
um oxidante de tióis impermeável à membrana celular. Como a inibição da PDI e da
NADPH oxidase por este agente sabidamente envolve seus tióis nossos resultados
sugerem que a PDI poderia estar modulando a contração de aortas isoladas através
de mecanismos redox dependentes.
Uma das prováveis fontes de EROs é a NADPH oxidase, visto que, tanto a
geração quanto a contração vascular foram inibidas pelo DPI um inibidor
inespecífico da geração de EROs pela NADPH oxidase. Esta hipótese é reforçada
pelo fato da associação da bacitracina com o DPI potencializar a inibição da
resposta contrátil a Ang II. De fato, estudos do nosso grupo demonstraram que o
silenciamento da PDI em CMLV da aorta é capaz de reduzir a ativação da NADPH
oxidase e a expressão gênica de NOX-1 induzida por Ang II (Fernandes et al.,
2009). Esta hipótese foi confirmada no presente estudo aonde observamos em
aortas isoladas a co-localização da PDI com a NOX-1 um dos principais “alvos” da
Ang II. De fato animais KO para NOX-1 apresentam uma diminuição da geração de
superóxido induzida pela Ang II (Garrido e Griendling, 2009). Paralelamente, a
superexpessão de PDI em CMLV de aorta de coelhos induz aumento de EROs e
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aumento da expressão de NOX-1 (Fernandes et al., 2009), corroborando o papel
desta isoforma da NADPH oxidase nos efeitos da PDI.
Um dos primeiros sinais de ativação da resposta contrátil à Ang II é a ativação
de fosfolipase C e aumento da concentração intracelular de cálcio. Sabendo-se que
ERos exercem um importante papel na modulação da concentração de cálcio
intracelular e que a ativação de tirosina quinases induzida pela Ang II estimula a
NADPH oxidase e ativa MAP quinases (Touyz et al., 2003) em CMLV decidimos
investigar o papel de MAP quinases na regulação da resposta contrátil pela PDI.
Embora, a regulação da ERK 1/2 por EROs seja controversa, alguns estudos
demonstram que sua regulação é redox dependente (Touyz et al., 2003) e outros
não (Ding et al., 2007), a implicação desta MAP quinase na mobilização de cálcio
intracelular e contração induzida pela Ang II é bem estabelecida. Corroborando
estes estudos observamos um aumento da fosforilação de ERK 1/2 imediatamente
após a estimulação com Ang II. Este efeito é modulado pela PDI, pois foi inibido pela
bacitracina. A análise destes resultados em conjunto sugere que na aorta a PDI
modularia

a

concentração

de

cálcio

intracelular

e,

portanto,

a

resposta

vasoconstritora a Ang II por vias redox dependentes que envolvem a ativação de
ERK 1/2. De fato, a inibição desta MAP quinase diminui a mobilização do cálcio
intracelular e a resposta contrátil a Ang II em células musculares lisas vasculares de
animais hipertensos (Touyz et al., 1999). Desta forma, os mecanismos envolvidos na
modulação da contração pela PDI podem ser múltiplos e dependentes de vias que
envolvem ou não processos redox. Neste contexto é possível que a PDI regule a
resposta contrátil à Ang II aumentando a geração de EROs pela NADPH oxidase
ativando vias redox dependentes como tirosina quinases que por sua vez
aumentariam a atividade de ERK 1/2 e a mobilização de cálcio.
Na tentativa de compreender melhor este efeito da PDI na mobilização de
cálcio e seu papel na contração vascular decidimos investigar o papel da PDI na
resposta contrátil a outros agentes vasoconstritores tais como a NOR. Assim como a
Ang II, a incubação de aortas com NOR aumentou a geração de EROs pela NADPH
oxidase, que foi inibida pela bacitracina. Diferentemente da Ang II, a inibição da PDI
pela Scrambled RNAase não teve o mesmo efeito inibitório sobre a geração de
EROs após estímulo com NOR. Paralelamente, a NADPH oxidase também participa
da contração por NOR, visto que esta foi inibida pelo DPI. No entanto, a modulação
da resposta contrátil a NOR pela PDI aparentemente envolve mecanismos redox
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dependentes e independentes, visto que a inibição da resposta contrátil pela
bacitracina foi maior do que a inibição pelo DPI. Conforme demonstramos em
leucócitos, um dos possíveis mecanismos de modulação da NADPH oxidase pela
PDI envolve a associação com a subunidade regulatória p47phox organizando a
formação do complexo e ativando a enzima (Paes et al., 2011). Assim, um dos
possíveis mecanismos envolvidos na modulação da geração de EROs pela PDI
após estímulo com NOR e Ang II estaria associada a ligação da PDI a uma das
subunidades regulatórias da NOX- 1 como a p47phox ou seu homolólogo NoxO1.
Reforçando esta hipótese, dados do nosso laboratório sugerem que a PDI também
interage com o p47phox em células vasculares.
Embora não seja tão bem estabelecida como para Ang II, estudos recentes
mostram que contração induzida pela NOR também depende da geração de EROs
pela NADPH oxidase (Tsai e Jiang, 2010). Contudo, existem evidências do
envolvimento de outras fontes de EROs nesta resposta, como enzimas da cadeia
mitocondrial (Hao et al., 2006). Estudos recentes de Bleeke e colaboradores (2004)
revelam ainda um papel da NADPH oxidase na proliferação de CMLV de aortas
após estimulação com NOR. Além disso, Jiang e Tsai (2010) demonstraram que o
efeito da fenileferina sobre a atividade da via RhoA/Rho quinase de CMLV depende
de EROs gerados pela NADPH oxidase.
A contração vascular induzida pela NOR ocorre em dois passos consecutivos,
cuja origem do cálcio e duração da contração são diferentes. A liberação de cálcio
intracelular é responsável pela resposta inicial rápida induzida pela noradrenalina,
seguida de uma contração lenta e sustentada resultante da entrada de cálcio
extracelular (Bohr, 1963; Deth e van Breemen, 1974; Rinaldi et al., 1991).
Além do influxo de Ca+2, a reposição dos estoques de Ca+2 no retículo pela
SERCA tem extrema importância na contração vascular por regular a abertura de
canais de cálcio regulados por estoque (SOC). Neste contexto, as EROs podem
inativar a SERCA por oxidar irreversivelmente os grupamentos sufidrilícos nos sítios
ativos da enzima (Grover et al., 2003). Assim, o aumento da geração de EROs pela
NOR poderia inibir a SERCA aumentando os estoques intracelulares de cálcio o que
favoreceria a contração. No entanto, o fato de inibidores da PDI terem diminuído a
concentração de cálcio intracelular, aliado ao fato de que a bacitracina não
atravessaria a membrana celular, são indicativos de que a SERCA não teria
contribuído para a inibição da resposta contrátil pela bacitracina.
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Uma vez que alterações no aparato contrátil podem ser os responsáveis pela
redução da função contrátil de aortas incubadas com bacitracina e o cálcio tem
importante participação na contração do músculo liso vascular, uma possível
explicação para a resposta diminuída à NOR na presença de inibidores da PDI
poderia ser decorrente da redução da mobilização de cálcio intracelular assim como
também do influxo de cálcio extracelular. Nas CLMV, o Ca+2 é estocado
intracelularmente no retículo endoplasmático. Este contém no mínimo dois tipos de
canais de liberação de Ca+2, isto é, canal sensível ao IP3 (receptor para IP3) e canal
sensível à rianodina e à cafeína (receptor para rianodina) (Lesh et al., 1998).
Quando a noradrenalina liga-se aos receptores adrenérgicos no músculo liso
vascular, ocorre a ativação da fosfolipase C (PLC). A PLC ativada pela subunidade α
da proteína G acoplada ao receptor de NOR degrada os fosfolipídios de membrana,
fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato (PIP2) em: IP3 e DAG. O IP3 atua nos receptores para
IP3 do retículo endoplasmático liberando Ca+2 e DAG que ativam a PKC levando a
abertura de canais de cálcio na membrana. A manutenção da contração depende,
portanto, do Ca+2 intracelular e da sensibilidade das proteínas contráteis a este íon. No
presente trabalho, demonstramos que a contração à noradrenalina dependente do
cálcio proveniente do retículo endoplasmático, está diminuída após incubação com
inibidores da PDI. Isso sugere que a mobilização do cálcio proveniente do retículo
estaria prejudicada. Embora os nossos estudos não esclareçam ainda qual o
mecanismo envolvido, eles indicam que, diferentemente da Ang II, este mecanismo
não seria dependente de uma redução na mobilização de cálcio via ERK 1/2. Uma
possível explicação para este efeito, seria que a inibição da PDI pela bacitracina
diminuiria a geração de EROs e, consequentemente a ativação de vias de
sinalização redox dependentes, diminuindo a geração de IP3 e a mobilização de
cálcio dos estoques intracelulares.
Uma segunda onda de Ca+2 regulada pela NOR é resultante da abertura de
canais de cálcio na membrana plasmática. No entanto, embora estudos realizados por

Tabet e colaboradores demonstrem que em CMLV o H2O2 induz aumento da
concentração intracelular de Ca+2 por aumentar a mobilização dos estoques
intracelulares e também favorecer o influxo de cálcio pelos canais do tipo L e T.
Nossos resultados indicam que a PDI não modularia estes canais, pois, a inibição da
PDI não alterou o influxo de cálcio pela NOR. Entretanto, é possível postularmos que
a diminuição da mobilização de cálcio dos estoques intracelulares pela bacitracina
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comprometa a abertura dos canais de cálcio na membrana diminuindo assim a
resposta vasoconstritora à noradrenalina.
Finalmente, não podemos descartar a hipótese de que a inibição da PDI
resulte numa redução da sensibilidade das proteínas contráteis ao cálcio. Neste
contexto, a inibição da geração de EROs diminui a atividade de Rho quinases e a
contração de aortas isoladas por fenilefrina (Hilgers e Webb, 2005).
Os resultados do presente trabalho tem implicações relevantes no
entendimento dos efeitos fisiológicos da regulação da atividade da NADPH oxidase
pela PDI. Interessantemente, nossos resultados apontam um papel da PDI na
modulação da atividade da oxidase em resposta a outros fatores vasoconstritores
como a NOR com implicações na mobilização de cálcio intracelular por mecanismos
dependentes e independentes de processos redox. Neste sentido, é interessante
salientar o fato de uma proteína, com uma função primária no enovelamento protéico
no retículo endoplasmático, possuir um efeito na regulação de um fenômeno tão
diferenciado como a contração vascular. Adicionalmente o presente estudo abre a
perspectiva da participação da PDI na modulação da resistência periférica e controle
da pressão arterial e abre uma nova frente para investigação do papel desta
proteína na disfunção vascular associada a patologias como hipertensão arterial.

81

6 CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos podemos concluir que em aortas isoladas:


A PDI é expressa em todas as camadas vasculares e co-localiza

com a Nox1 principalmente na camada média.


A inibição da PDI e NADPH oxidase diminui a geração de EROs

após estímulo com Ang II e NOR.


A inibição da PDI diminuiu a resposta contrátil à Ang II e NOR de

maneira independente do endotélio.


A PDI modula a contração à NOR aumentando a concentração

de cálcio intracelular através da liberação dos estoques do RS e não
da abertura de canais de cálcio da membrana plasmática.


A mobilização de cálcio dos estoques intracelulares de cálcio

pela PDI depende da ativação de MAP quinases, como a ERK 1/2
após estímulo com Ang II


A mobilização de cálcio dos estoques intracelulares de cálcio

pela PDI independe da ativação de MAP quinases como ERK 1/2
após estímulo com NOR.
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