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Let It Be 

The Beatles 

When I find myself in times of 
trouble 
Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom: 
Let it be 

And in my hour of darkness 
She is standing right in front of 
me 
Speaking words of wisdom: 
Let it be 

Let it be, let it be 
Let it be, let it be 
Whisper words of wisdom: 
Let it be 

And when the broken hearted 
people 
Living in the world agree 
There will be an answer: 
Let it be 

For though they may be parted 
there is 
Still a chance that they will see 
There will be an answer: 
Let it be 

Let it be, let it be 
Let it be, let it be 
There will be an answer: 
Let it be 

Let it be, let it be 
Let it be, let it be 
Whisper words of wisdom: 
Let it be 

Let it be, let it be 
Let it be 
Yeah let it be 
Whisper words of wisdom: 
Let it be 

And when the night is cloudy 
There is still a light that shines 
on me 
Shine on until tomorrow 
Let it be 

I wake up to the sound of music 
Mother Mary comes to me 
Speaking words of wisdom 
Let it be 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer 
entender. Entender é sempre limitado. Mas não entender 
pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais 
completa quando não entendo. Não entender, do modo 
como falo, é um dom. Não entender, mas não como um 
estado de espírito. O bom é ser inteligente e não 
entender. É uma benção estranha, como ter loucura sem 
ser doida. É um desinteresse manso, é uma doçura de 
burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação: 
quero entender um pouco. Não demais: mas pelo menos 
entender que não entendo.” 

Clarice Lispector 
  



 

 

RESUMO 
 

Bomfim GF. Participação do receptor tipo toll 4 na reatividade vascular em ratos 
espontaneamente hipertensos. [tese (Doutorado em Farmacologia]. São Paulo: 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 
 
Estudos tem demonstrado que tanto a imunidade inata quanto a adaptativa 
contribuem com o desenvolvimento da hipertensão arterial. O mecanismo pelo qual 
a hipertensão estimula a resposta imune é desconhecido, mas envolve a presença 
de ligantes endógenos que ativam o sistema imune. O receptor tipo Toll 4 (TLR4)  
pertence à imunidade inata e pode ser ativado por ligantes exógenos (LPS) e 
endógenos levando a ativação do fator nuclear κB e a transcrição de genes da 
resposta inflamatória. Sabendo-se que a hipertensão arterial é caracterizada pelo 
aumento da resistência vascular periférica, ocasionada, principalmente, pela 
disfunção vascular e tendo em vista que trabalhos tem relacionado TLR4 com o 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, nós hipotetizamos que o TLR4 está 
superativado na hipertensão e que seu bloqueio diminui a pressão arterial e melhora 
a resposta contrátil em artérias mesentéricas de resistência de ratos SHR (ratos 
espontaneamente hipertensos). Primeiramente, vimos que o TLR4 está mais 
expresso em artérias mesentéricas de resistência de SHR com 15 semanas 
(hipertensos) do que em Wistar com 15 semanas e SHR com 5 semanas 
(normotensos). Em vista disso, SHR e Wistar com 15 semanas foram tratados com 
anticorpo anti-TLR4 (1μg/dia) por 15 dias via i.p., a fim de bloquearmos a ativação 
deste receptor. Para descartarmos a hipótese de ligação inespecífica,  os SHR e 
Wistar adultos foram tratados com anticorpo inespecífico IgG. Demonstramos que 
após o tratamento dos SHR com anti-TLR4 houve diminuição na expressão protéica 
do TLR4, MyD88, na fosforilação da P38 e NF-κB p65, além da secreção de IL-6  
quando comparado com o grupo SHR IgG, mostrando que o tratamento foi eficaz em 
diminuir a ativação do TLR4. Vimos ainda que os SHR tratados com anti-TLR4 
tiveram uma redução na pressão arterial versus SHR IgG. No estudo funcional, 
usando artérias mesentéricas de resistência e miógrafos para estudo da tensão 
isométrica, observamos que a resposta máxima ao KCl e à noradrenalina (NA), que 
encontram-se aumentadas em SHR IgG foram normalizadas após o tratamento com 
anti-TLR4. Esta resposta parece depender das enzimas Cox 1, Cox 2 e do NF-κB . 
De fato a liberação de tromboxano A2 e a expressão de Cox-2 foram menores em 
artérias de SHR anti-TLR4 do que em SHR IgG. Outro fator que avaliamos foi a 
modulação da resposta contrátil à NA pelo óxido nítrico (NO), usando-se o inibidor 
da óxido nitrico sintase, L-NAME. Verificamos que houve aumento na resposta 
contrátil à NA de ambos grupos Wistars e diminuição no SHR IgG sendo que o 
tratamento com anti-TLR4 melhorou, mas não corrigiu essa resposta em SHR. Isto 
nos sugere que nos SHR IgG há menor biodisponibilidade de NO ocasionada 
provavelmente pelo desacoplamento da eNOS, visto que vimos que a expressão 
desta enzima esta diminuída e a geração de espécies reativas de oxigênio após 
estímulo com NA esta aumentada nos SHR IgG. Desta forma, estes resultados 
sugerem que a imunidade inata, representada pelo TLR4, está associada com o 
aumento da pressão arterial e com a disfunção vascular presente na hipertensão 
arterial. 
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ABSTRACT 

 

Bomfim GF. Role of Toll-like receptor 4 in vascular reactivity in spontaneously 
hypertensive rats. [Ph.D. thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 
 

Studies have demonstrated that both the adaptive and innate immunity contributes to 
the development of hypertension. The mechanism by which hypertension stimulates 
the immune response is unknown, but involves endogenous ligands that activate the 
immune system. Toll like receptor 4 (TLR4) belongs to the innate immunity and can 
be activated by exogenous (LPS) and endogenous ligands leading to activation of 
nuclear factor κB and transcription of genes of the inflammatory response. In view 
that hypertension is characterized by increased peripheral vascular resistance, 
caused mainly by vascular dysfunction, and considering that studies have linked 
TLR4 to the development of cardiovascular diseases, we hypothesized that TLR4 is 
overactive in hypertension and its blockade decreases blood pressure and improves 
contractile response in mesenteric resistance arteries of SHR (spontaneously 
hypertensive rats). At first, we found that TLR4 is more expressed in mesenteric 
resistance arteries of SHR with 15 weeks (hypertensive) than in Wistar 15 weeks and 
SHR at 5 weeks (normotensive). In view of this, SHR and Wistar rats with 15 weeks 
were treated with anti-TLR4 (1μg/dia) intraperitoneally for 15 days in order to block 
this receptor. To discard the possibility of unspecific binding, the SHR and Wistar 
controls were treated with nonspecific IgG antibody. We demonstrated that protein 
expression of TLR4, MyD88, phosphorylation of p38 and NFκB p65 and secretion of 
IL-6 were decreased in SHR after anti-TLR4 treatment compared to SHR IgG, 
showing the efficacy of treatment in block TLR4 activation. We have also seen that 
the SHR treated with anti-TLR4 had a reduction in blood pressure versus SHR IgG. 
In functional studies using mesenteric resistance arteries and miographs to study the 
isometric tension, we observed that the maximum response to KCl and noradrenaline 
(NA), which are increased in SHR-IgG were normalized after treatment with anti-
TLR4. It seems to depend on enzymes Cox-1, Cox-2 and NF-κB. In fact, the release 
of thromboxane A2 and Cox-2 expression were lower in the arteries of anti-TLR4 
treated SHR than in SHR IgG. Another factor evaluated was the modulation of the 
contractile response by nitric oxide (NO), using the nitric oxide synthase inhibitor L-
NAME.  There was an increase in contractile response to NA in both Wistar groups 
and decreased in SHR IgG, and the treatment with anti-TLR4 improved, but did not 
correct this response in SHR. This suggests a deficiency in NO bioavailability in SHR 
IgG, probably caused by uncoupling eNOS, in view that we found the expression of 
this enzyme is decreased and the generation of reactive oxygen species after 
stimulation with NA is increased in SHR IgG. Thus, these results suggest that the 
innate immunity, represented by TLR4 is associated with increased blood pressure 
and vascular dysfunction in hypertension. 
 

Keywords: Arterial hypertension. Toll-like receptor 4. Vascular reactivity. 
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Th-17  Célula T helper 17 
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TLR  Toll like receptor (receptores tipo Toll) 
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TIRAP  TIR-associated protein 

TP  Receptor do tromboxano 

TRIF  Toll-receptor activator of interferon 

TRAF  TNF receptor associated factor  

TRAM  Toll-receptor-associated molecule 
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VEGF  Fator de crescimento vascular do endotélio 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Hipertensão Arterial 

 

A hipertensão arterial (HA) é considerada o principal fator de risco para 

doenças cardiovasculares (DCV), condição responsável por uma a cada três mortes 

no mundo (1). Quando persistente, a hipertensão pode contribuir para o 

desenvolvimento de alterações nos vasos sanguíneos renais, cardíacos e cerebrais 

e resultar em aumento na incidência de insuficiência renal, coronariopatia, 

insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral. Cerca de um quarto da 

população adulta mundial, aproximadamente um bilhão de pessoas, tem HA, e 

estima-se um aumento de 29% na prevalência desta condição - 1,56 bilhão – até 

2025 (2). Em algumas cidades brasileiras, a prevalência da HA pode chegar a 30% 

da população adulta. 

Segundo a “American Heart Association” e a VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão, o indivíduo é considerado hipertenso quando apresenta níveis de 

pressão sistólica acima de 140 mmHg e diastólica 90 mmHg (3). Dentre os fatores 

envolvidos na fisiopatogênese da hipertensão arterial, uma parte significante é 

atribuída a fatores genéticos. Apesar do fenótipo final de elevação da pressão 

arterial ser similar entre pacientes, os mecanismos genéticos e ambientais 

determinantes da hipertensão arterial são normalmente complexos e heterogêneos. 

Alguns fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial incluem 

tabagismo, hiperlipidemia, diabetes, história familiar de DCV, sedentarismo, estresse 

psicológico, dieta rica em sal, idade, sexo, dentre outros (4). Mas, em geral, a 

elevação da pressão arterial é causada por uma combinação de várias 

anormalidades (multifatorial) (5). É importante esclarecer que os valores de pressão 

arterial de humanos é semelhante ao de ratos e camundongos, sendo que os 

valores considerados normais ou hipertensos para humanos são os mesmos para 

estes roedores. 

De uma forma geral, a pressão arterial é determinada pelo fluxo sanguíneo e 

a resistência, segundo a lei de Ohm adaptada para fluidos dinâmicos. O fluxo 
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sanguíneo depende do débito cardíaco e do volume sanguíneo, enquanto a 

resistência é determinada pelo estado contrátil de artérias de resistência ou 

arteríolas de todo o corpo. Estes componentes da pressão arterial estão sujeitos a 

uma variedade de influências regulatórias. Dessa forma, as causas da hipertensão 

arterial requer a consideração de muitos sistemas que contribuem com a regulação 

da pressão arterial, incuindo a vasculatura, o sistema nervoso central e periférico e o 

rim, que secretam vários hormônios reguladores (revisado por (6)). 

Na fase crônica da hipertensão arterial observa-se aumento da resistência 

periférica total com débito cardíaco normal. O controle da resistência periférica total 

é um fator importante na regulação da pressão arterial (PA). A resistência periférica 

é controlada principalmente pelo tônus vascular e depende da viscosidade do 

sangue, velocidade do fluxo, comprimento do vaso e da relação parede/luz. O tônus 

vascular basal é controlado por hormônios ou autacóides específicos, podendo ser 

modulado pelo sistema nervoso simpático, catecolaminas circulantes, metabólitos 

locais (O2, CO2), hiperosmolaridade e agentes vasoativos (7). Alguns desses 

agentes atuam de maneira endócrina e neuroendócrina como a angiotensina II (Ang 

II), a vasopressina e as catecolaminas circulantes. 

Na hipertensão arterial ocorrem modificações funcionais e estruturais nos 

vasos sangüíneos. Segundo alguns autores as modificações estruturais seriam 

responsáveis pelo aumento do tônus basal (8), e incluem hipertrofia da camada 

média muscular e hiperplasia, que causam espessamento da parede vascular com 

redução do raio interno e remodelamento dos elementos teciduais presentes no 

vaso sanguíneo (9). 

As células do músculo liso vascular (CMLV) exercem um importante papel no 

controle da resistência vascular periférica. O estado contrátil tônico das CMLV é o 

primeiro determinante para o diâmetro do lumen arterial, o que afeta diretamente o 

fluxo e a pressão sanguínea. Ajustes fisiológicos do tônus arteriolar dependem do 

estado contrátil das CMLV, as quais respondem a uma variedade de influências 

locais e sistêmicas (10). 

Além das CMLV outras células que são essenciais nos vasos sanguíneos são 

as células endoteliais, as quais participam da manutenção da homeostase e 
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hemodinâmica. Elas regulam ativamente o tônus vascular em condições fisiológicas, 

respondendo tanto a forças mecânicas quanto a mediadores neurohumorais, e 

liberando uma variedade de fatores contráteis e relaxantes derivados do endotélio 

(11, 12). Os fatores contráteis derivados do endotélio (EDCFs) compreeendem a 

angiotensina II (Ang II), endotelina, espécies reativas de oxigênio (EROs) e 

prostanóides vasoconstritores. Os fatores relaxantes (EDRFs) incluem óxido nítrico, 

prostaciclina e o fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF). O equilíbrio 

entre a formação e/ou liberação desses mediadores proporciona o controle do tônus 

vascular e da pressão sanguínea (11).  

Somente as modificações estruturais não explicam a diferença na resposta a 

agentes vasopressores observada em modelos de hipertensão experimental. Vasos 

sangüíneos de animais hipertensos apresentam maior reatividade aos agentes 

pressores do que vasos de animais normotensos (13, 14). Este aumento de 

reatividade é associado à maior sensibilidade do músculo liso vascular aos agentes 

vasoconstritores, sendo que em estados crônicos de hipertensão arterial as 

modificações estruturais intensificam o aumento da reatividade (15). Além disso, a 

disfunção do endotélio vascular, observada em doenças como hipertensão arterial, 

aterosclerose e hiperlipidemia, pode contribuir para o aumento da responsividade a 

agentes vasoconstritores, bem como para a redução da resposta a agentes 

vasodilatadores (16). 

Sabe-se que na hipertensão arterial ocorre aumento da resistência vascular 

periférica associado com disfunção endotelial, e a perda da função modulatória 

exercida pelos fatores derivados do endotélio parece ter participação crítica no 

desenvolvimento desta condição (17). As alterações da função endotelial na 

hipertensão têm sido atribuídas ao desequilíbrio na geração e/ou liberação de 

mediadores envolvidos na contração e no relaxamento vascular (16, 18). 

Em ratos SHR, a disfunção endotelial é atribuída à contração endotélio-

dependente mediada pela liberação de fatores contráteis. Esta contração endotélio 

dependente envolve a produção de EROs, a ativação da ciclooxigenase 1 e 2 (Cox-1 

e Cox-2) endotelial, a difusão de um fator contrátil derivado do endotélio e 
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subsequente estimulação de receptores tromboxano A2 (TP) localizado em células 

do músculo liso vascular (19). 

Um mecanismo importante no menor relaxamento dependente do endotélio 

se deve à menor biodisponibilidade do NO. Isto ocorre devido a diminuição na 

síntese de NO, provavelmente em decorrência ao desacoplamento da eNOS que 

passa a gerar EROs, ou aumento na degradação do NO devido, principalmente, a 

sua interação com o ânion superóxido (O2
-) para formar peroxinitrito (ONOO-) (20, 

21). As EROs, dessa forma, possuem um papel importante na disfunção endotelial, 

por isso estão presentes em diversos modelos de hipertensão e colaboram, ainda, 

nos vasos, com o aumento da contratilidade, crescimento e apoptose das células do 

músculo liso vascular, lipoperoxidação e aumento da deposição de proteínas da 

matrix extracelular (21-23). 

O complexo enzimático nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato oxidase 

(NADPH oxidase) tem sido considerado a principal fonte de geração de EROs na 

vasculatura, apesar de existirem outras fontes como a cadeia de transporte de 

elétrons na mitocôndria, xantina oxidase, NOS, COX e lipooxigenase (24). A NADPH 

oxidase esta constitutivamente ativa em todas as camadas da parede celular, 

gerando EROs intracelularmente de forma lenta e contínua em resposta a um 

determinado agente (25). Muitos fatores atuam na modulação desta enzima, entre 

eles fatores humorais, como citocinas, angiotensina II, fatores de crescimento e 

agentes vasoativos e fatores físicos, como estiramento e tensão de cisalhamento 

(26). 

A célula endotelial pode ser ativada pela estimulação de diferentes agentes, 

tais como as citocinas (TNF-α, IL-6 e IL-1β), cujos níveis encontram-se elevados na 

hipertensão (27, 28). As citocinas induzem genes que sintetizam outros peptídeos da 

família das citocinas e de vários mediadores, como prostanóides, leucotrienos, NO, 

bradicinina, EROs e fator ativador de plaquetas, sendo que todos estes podem 

afetar a função vascular. Podem regular, também, a expressão e a função de 

proteínas como, moléculas de adesão, proteínas quinases ativadas por mitógenos 

(MAPK), componentes da matrix extracelular e fatores de crescimento, os quais 

colaboram com a hipertrofia e disfunção vascular descrita na hipertensão. Algumas 
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citocinas tem sido clinicamente associadas com o aumento da rigidez arterial, o qual 

é um fator de risco independente para eventos cardiovasculares em pacientes 

hipertensos (29). Elas possuem uma importante participação nos danos renais e na 

resistência vascular associada com a hipertensão arterial (30). Podem, ainda, induzir 

vasoconstrição por si e diminuir ou aumentar a resposta vasoconstritora induzida por 

diferentes agonistas (31). Muitos dos efeitos das citocinas na reatividade vascular 

dependem tanto do tempo de exposição, o qual influenciará a secreção de 

mediadores, quanto do leito vascular e da patologia estudada (30). 

As citocinas pró-inflamatórias estão ganhando muito destaque como fatores 

de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares em pacientes e 

animais hipertensos (32). O TNF-α, por exemplo, está envolvido na ativação de 

neutrófilos, aumento da permeabilidade vascular e ainda no crescimento e migração 

de células do músculo liso vascular. Além disso, o TNF-α aumenta a expressão de 

moléculas de adesão, de outras citocinas e das metaloproteinases (33). Estudos 

relacionando esta citocina com hipertensão têm demonstrado que o antagonista do 

TNF- α, etanercept, reduz a hipertensão em modelo de ratos hipertensos por dieta 

rica em frutose e por infusão de angiotensina II, prevenindo principalmente a 

disfunção vascular (34, 35).  

 

1.2 Resposta Imune e hipertensão arterial 

 

A designação de DCV como um processo inflamatório crônico é utilizada por 

vários autores (36-38). De fato, diversos estudos têm demonstrado que os níveis 

circulantes de moléculas inflamatórias, como citocinas, quimiocinas, HSP60 e 70, 

Ang II e proteína C reativa, encontram-se elevados em SHR e em pacientes 

hipertensos (39-41). Em alguns casos, a detecção dos níveis plasmáticos de 

proteína C reativa pode colaborar com o prognóstico da hipertensão em pacientes 

(42). Estas moléculas inflamatórias são responsáveis pelo recrutamento e ativação 

de leucócitos, sendo essenciais na resposta imune, no controle de infecções e no 

reparo de tecidos lesionados. Os leucócitos ativados podem contribuir para a 
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hipertensão arterial por influenciar a resistência microvascular e por liberar EROS e 

enzimas proteolíticas ou ambas, levando à lesão da parede vascular (43). 

Na década de 90, Polly Matzinger introduziu um novo conceito no ramo da 

imunologia, conhecido como “danger model” (44). Em resumo, este modelo 

hipotetiza que as células da resposta imune inata não são ativadas apenas pelos 

micro-organismos infecciosos, mas principalmente pelos sinais de perigo 

provenientes a partir de células do hospedeiro danificadas, tecidos lesionados ou 

estresse metabólico. Dessa forma, a função primária do sistema imune é detectar e 

proteger o hospedeiro contra o perigo gerado por danos celulares e teciduais. 

Segundo essa autora sinais de alerta podem ser constitutivos ou induzidos, 

intracelular ou secretados, ou até mesmo uma parte da matrix extracelular. As 

células que morrem pelo processo de programação normal e usualmente são 

eliminadas antes de se desintegraram, acabam por não gerar sinais de perigo. No 

entanto células que morrem por necrose liberam substâncias e produtos 

intracelulares que funcionam como sinais de perigo. Os sinais de perigo induzidos 

podem incluir qualquer substância gerada ou modificada por células danificadas ou 

estressadas. Essas substâncias são denominadas DAMPs (do ingles, damage 

associated molecular pattern ou, em português, padrões moleculares associados à 

danos) e são reconhecidas principalmente pelos TLRs, iniciando e ativando a 

resposta imune inata (45). 

Vários DAMPs já foram descritos na literatura, como ativadores do TLR4, e 

muitos destes estão presentes na hipertensão arterial (46). A angiotensina II, por 

exemplo, ativa CMLV e induz uma resposta inflamatória parcialmente via TLR4 (47). 

A proteína C reativa também ativa TLR4 em CMLV (48). Outro exemplo são as 

proteínas do choque térmico (HSP) as quais já foram descritas terem os níveis 

aumentados em pacientes hipertensos e muitos fragmentos da HSP60 e HSP70 são 

imunogênicos e podem induzir sinais inflamatórios de uma forma TLR4 dependente 

(49).   

A participação direta das células do sistema imune, principalmente da 

resposta imune adaptativa tem sido amplamente estudada na hipertensão (50). Em 

2007, Guzik e colaboradores demonstraram que camundongos com ausência de 
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células T e B eram resistentes ao aumento da pressão arterial após infusão com ang 

II por 14 dias (51). O mesmo foi demonstrado nestes camundongos tratados com 

DOCA-sal (desoxicorticosterona e salina), outro modelo experimental de hipertensão 

arterial. A transferência de linfócitos T, mas não de linfócitos B restaurou a 

hipertensão nestes animais, demonstrando que as células T são essenciais para o 

desenvolvimento da hipertensão nos modelos descritos. Outro grupo demonstrou 

ainda que camundongos SCID (do inglês, severe combined immunodeficiency mice), 

os quais não possuem linfócitos B e T, quando infundidos com angiotensina II, não 

apresentaram aumento na pressão arterial  e apresentaram reduzida retenção de 

sódio (52). 

Após a descrição da participação dos linfócitos T na hipertensão, foi 

investigado qual tipo de linfócito T estaria envolvido nessa condição. Dessa forma, 

foi apresentado no High Blood Pressure Conference em Orlando em 2011 um 

trabalho mostrando que camundongos que não possuíam linfócitos T CD8 é que 

apresentaram resistência a hipertensão induzida pela infusão de ang II quando 

comparado com o controle C57BL/6J. Em contraste, a infusão de ang II aumentou a 

pressão arterial de camundongos que não possuíam linfócitos T CD4 comparado 

com camundongos sem linfócito T CD8 e selvagem. Este trabalho descreve a 

importante contribuição dos linfócitos T CD8 e não dos T CD4 na hipertensão 

induzida por Ang II. 

A participação da citocina pró-inflamatória IL-17 produzida pelo linfócitos Th17 

na hipertensão também foi estudada. Foi observado que há um aumento na 

secreção de IL-17 pelas células T isoladas de camundongos infundidos com Ang II e 

que camundongos knockout para IL-17 apresentaram reduzida elevação da pressão 

arterial após infusão com ang II comparado com os selvagens (53). 

Outro tipo de linfócito T que vem sendo estudado na hipertensão é o T 

regulador. Esse tipo de célula atua suprimindo a resposta imune adaptativa e a inata, 

como medida de controle e conclusão do processo inflamatório (54). Recentemente, 

Barhoumi e colaboradores demonstraram que a transferência de células T 

reguladoras em camundongos preveniu a hipertensão induzida por Ang II, os danos 

vasculares e a infiltração de células do sistema imune (55). É importante ressaltar 
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que a maioria destes trabalhos descritos usaram como modelo de hipertensão a 

infusão com ang II ou DOCA-sal, no entanto a importância da resposta imune 

adaptativa não foi investigada em outros modelos de hipertensão como o SHR. 

Em conjunto, estes trabalhos descrevem a participação da resposta imune 

adaptativa na hipertensão, no entanto a importância da resposta imune inata,  

responsável pelo reconhecimento e apresentação do antígenos para os linfócitos, foi 

pouco investigada nesta enfermidade.  

 

1.3 Receptores tipo Toll – TLR 

 

Os TLRs representam uma importante família de proteínas transmembrânicas 

caracterizadas estruturalmente pela presença de repetições ricas em leucina (LRR) 

e cisteínas na região extracelular, e um domínio TIR intracelular. São capazes de 

reconhecer padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), sejam em 

bactérias, fungos ou protozoários. Sabe-se que alguns TLRs reconhecem 

especificamente certos PAMPs, tais como: lipoproteínas bacterianas, ácido lipotéico 

e zimosan são reconhecidos por TLR2 em cooperação com TLR1 ou TLR6; RNA 

dupla fita por TLR3; LPS por TLR4; flagelinas por TLR5; RNA fita simples por TLR7 

e TLR 8; e sequências de CpG de DNA bacteriano por TLR9 (56). No entanto como 

já descrito, além dos micro-organismos, diversos trabalhos na literatura mostraram 

que os TLRs também são ativados por moléculas endógenas ou DAMPs. 

Atualmente já foram identificados 10 tipos de TLRs em humanos (TLR1-10) e 13 

tipos em camundongos e ratos (TLR1-13), e todos eles apresentam pequenas 

diferenças nas cadeias de aminoácidos que compõe as proteínas que os formam. 

A via de sinalização predominante usada pelos TLRs resulta na ativação do 

NF-κB. Como demonstrado na figura 1, após a ativação do TLR4, esse receptor 

sofre mudanças conformacionais, permitindo o recrutamento de até cinco moléulas 

adaptadoras, que são: MyD88 (do inglês, myeloid differentiation factor 88), TIRAP 

(do inglês, TIR-associated protein) também conhecida como MAL (do inglês, MyD88-

adaptor-like), TRAM (do inglês, Toll-receptor-associated molecule), e SARM (do 
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inglês, sterile-α and heat/armadillo motif protein), sendo que a função dessa última 

molécula ainda não está bem definida. O tipo de sinalização depende do uso 

seletivo de diferentes combinações de moléculas adaptadoras. As ativações 

dependentes da molécula MyD88 (uma molécula compartihada por quase todos os 

TLRs, menos o TLR3) é iniciada com a facilitação da associação da MyD88 com a 

IRAK4 (do inglês, IL-1 R-associated kinase). Isto favorece a fosforilação da IRAK1, 

que permite a ligação da molécula TRAF6 (do inglês, TNF receptor associated factor 

6) ao complexo. A ligação da TRAF6, por sua vez, ativa TAK1 (do inglês, TGF-β-

activated kinase) que faz um complexo com TAB1 (do inglês, TAK binding protein) e 

TAB2. Após a formação do complexo, TAK1 ativa o complexo IKK que leva a 

ativação de NF-κB. Simultaneamente, TAK1 ativa membros da família das 

MAPkinases (MAPk), como ERK ½ (quinases 1 e 2 reguladas por sinal extracelular), 

JNK (do inglês, JUN N-terminal quinase) e p38, induzindo a produção de citocinas 

pró-inflamatórias (revisado por (57)). 
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.Figura 1 - Esquema ilustrando as principais vias de sinalização ativadas pelo TLR4 
na célula. 

 

MyD88 = proteína adaptadora “myeloid differentiation primary response gene (88)”; TIRAP = 
TIR-associated protein; MAL= MyD88-adaptor-like; TRAM = Toll-receptor-associated 
molecule; TRIF = Toll-receptor-associated activator of interferon; IRAK = IL-1 R-associated 
kinase; TRAF6 = TNF receptor associated factor 6; ERK1/2 e p38 = MAPkinases; IRF3 = 
interferon regulatory factor 3; NFκB = fator de transcrição nuclear κB; COX = ciclo-
oxigenase; EROs = espécies reativas de oxigênio.  
Fonte: Bomfim (2012) 

Os genes que são expressos em resposta ao TLR codificam proteínas 

importantes onde se incluem citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-6, IL-1β e IL-12), 

moléculas de adesão endotelial (E-selectina), substâncias microbicidas (óxido nítrico 

e EROs) e moléculas coestimulatórias (CD80 e CD86) (58). As EROs geradas a 

partir da ativação do TLR4 provém, principalmente da NADPH oxidade e da 

mitocôndria (59). Os TLRs são expressos em diversas células e orgãos, como 

macrófagos, células dendríticas, células endoteliais, do músculo liso vascular, 

células epiteliais, no coração, rins, fígado, pulmão, cérebro dentre outros. 
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Outra importante molécula inflamatória que também é ativada através do 

estímulo do TLR4 é a enzima cicloxigenase 2 (COX-2) (60). Esta isoforma induzível 

da enzima COX cataliza a formação de prostaglandinas e tromboxano, os quais 

medeiam a resposta inflamatória. A ativação de TLR4 induz a expressão de COX-2, 

regulando a produção, principalmente, de prostaciclina. 

 

1.4 TLRs nas doenças cardiovasculares 

 

Os ligantes endógenos capazes de ativar os TLRs estão relacionados, 

principalmente, até o momento, com a ativação dos TLR2 e TLR4 (61). Os estudos 

relacionando os TLR e as doenças cardiovasculares (DCV) também destacam a 

participação apenas destes dois receptores (62). Desse modo, o reconhecimento e a 

ativação dos TLRs por moléculas endógenas pode ser um importante elo entre as 

doenças cardiovasculares e a ativação do sistema imune. Já foi descrito o 

envolvimento dos TLRs nas DCVs como, aterosclerose, infarto do miocárdio, 

disfunção cardíaca em sepse e insuficiência cardíaca congestiva, e em desordens 

metabólicas, como diabetes e obesidade, sendo que o bloqueio do TLR parece ter 

um efeito protetor nestas condições (revisado por (62)). 

A aterosclerose é caracterizada por uma inflamação local crônica na parede 

vascular a qual resulta no acúmulo de lipídios e macrófagos no espaço subendotelial. 

Por se tratar de uma doença inflamatória, alguns trabalhos com animais knockout 

para TLR4 e TLR2 e estudos epidemiológicos em humanos com polimorfismo no 

gene que codifica o TLR4 relatam a importância deste receptor na formação da 

neoíntima e no início e progressão da doença aterosclerótica (63, 64). A ativação do 

TLR4 na aterosclerose se deve a ligantes exógenos (como bactérias) e ligantes 

endógenos (LDL oxidado). 

Em condições como a obesidade e o diabetes, níveis elevados de ácidos 

graxos livres estão relacionados com a patogênese tanto da inflamação quanto da 

resistência a insulina em vários tecidos, incluindo células endoteliais. A ativação do 

TLR4 por LPS em adipócitos atenua a sinalização à insulina e reduz a captação da 
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glicose dependente da insulina através de mecanismos mediado por NF-κB e TNF-α 

(65). O processo inflamatório induzido pelo excesso de consumo de nutrientes 

também está relacionado com o mecanismo envolvendo TLR4. Em 2007, Kim (66)e 

colaboradores demonstraram que o consumo de uma dieta rica em gordura saturada 

por camundongos pode induzir inflamação vascular e resistência à insulina através 

da ativação local do TLR4 no endotélio, e que esta resposta pode diminuir a 

produção de NO e favorecer a progressão da aterosclerose. 

No infarto do miocárdio há aumento da expressão de TLR4 no miocárdio 

quando a doença está avançada, mas ainda não se sabe o mecanismo envolvido 

(67). O TLR4 também tem importante participação na isquemia/reperfusão. Foi 

demonstrado que animais knockout para TLR4 estão protegidos contra danos de 

isquemia-reperfusão após 2 h (68) e 24 h após a reperfusão (69). Nestes 

camundongos observou-se ainda que os níveis de citocinas pró-inflamatórias e 

células inflamatórias estão reduzidos após a reperfusão (69). 

A ativação de TLR4 por LPS promove um fenótipo pró-inflamatório nas 

células do músculo liso de aorta de camundongos e de humanos caracterizada pela 

produção de IL-1α, IL-6 e MCP-1 e ativação de NF-κB (70). Observou-se também, 

em células do músculo liso da aorta humana, aumento da produção de NO, IL-8 e 

VEGF (fator de crescimento vascular do endotélio), e da expressão de ICAM-1 e 

VCAM-1, sendo que o uso do anticorpo anti-TLR4 é capaz de inibir a síntese destas 

moléculas (71). 

Ha e colaboradores em 2005 desenvolveram um dos primeiros estudos que 

associaram elevação da pressão arterial com TLR4, focando nos danos cardíacos 

(72). Eles demonstraram que camundongos knockouts para TLR4 submetidos a 

coarctação de aorta por 2 semanas e que desenvolveram aumento da pressão 

arterial apresentaram redução da hipertrofia cardíaca quando comparado aquela do  

controle selvagem. Na clínica, já foi demonstrado que o polimorfismo Asp299Gly no 

gene do TLR4 está significativamente associado com hipertrofia ventricular esquerda 

em mulheres hipertensas (73). 

Outro estudo conduzido por Eissler em 2011 demonstrou que a expressão do 

TLR4 está aumentada no coração de ratos SHR adolescentes e adultos comparados 
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com os controles Wistar-kyoto com a mesma idade, sugerindo que apenas um breve 

período de aumento da pressão é necessária para induzir a expressão do receptor 

(74). Os autores também demonstraram que em outro modelo de hipertensão 

usando ratos Wistar-Kyoto tratados com L-NAME, inibidor da NO sintase, houve 

aumento na expressão de TLR4. O tratamento com ramipril, um inibidor da enzima 

conversora de angiotensina II, diminuiu a expressão de TLR4 no coração nestes 

modelos, mostrando que a expressão de TLR4 pode ser modulada pela pressão 

arterial. 

Há fortes evidências relacionando o envolvimento do TLR4 com a Ang II. A 

Ang II aumenta a expressão gênica e protéica de TLR4 nas células de músculo liso 

vascular (CMLV) e no rim in vivo e in vitro, e esse aumento é inibido com losartan 

(antagonista AT1). A Ang II ativa o TLR4 através do receptor AT1 e subseqüente 

ERK1/2, caracterizando uma transativação entre o receptor AT1 e o TLR4. Dessa 

forma o NF-κB é ativado e translocado do citoplasma para o núcleo para iniciar a 

expressão de citocinas pró-inflamatórias e MMP-9 (metaloproteinase-9) (47, 75). 

Em resumo, conjuntamente, esses dados indicam que o TLR4 pode constituir 

um mecanismo importante no controle da função cardiovascular em condições 

patológicas, no entanto ainda há muito o que esclarecer quanto à participação 

destes receptores na homeostasia e fisiopatologia dos vasos sanguíneos. 
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2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho consiste em caracterizar a participação do TLR4 nas 

alterações vasculares observadas na hipertensão arterial, usando como modelo 

experimental ratos SHR. Nossa hipótese é a de que o TLR4 encontra-se 

superativado na hipertensão arterial, e que o bloqueio deste receptor, através do uso 

do anticorpo anti-TLR4, reduz a pressão arterial, os parâmetros inflamatórios que 

estão aumentados na hipertensão e melhora a disfunção observada em artérias de 

resistência de SHR.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O protocolo para uso de animais de experimentação está de acordo com os 

Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA), aprovados pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal (CEEA) do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da USP 

(protocolo 98/04/CEEA) e pelo comitê institucional para uso e cuidado de animais de 

experimentação da Georgia Health Sciences University, nos EUA (2011-0353). 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados animais SHR machos 

com 5 e 15 semanas e ratos controle normotensos Wistar, provenientes do biotério 

do ICB-I da USP e do Jackson Laboratories (EUA). Os ratos foram mantidos durante 

todo o período experimental em caixas de polipropileno, acondicionadas em 

ambiente com temperatura controlada de 22 ± 2 ºC e ciclo claro-escuro de 12 h, com 

livre acesso à água e alimento. 

 

3.1 Medida da pressão arterial caudal 

 

A PA caudal foi determinada por método indireto a pletismografia de cauda. 

Um oclusor e um sensor foram ajustados na porção proximal da cauda do rato, 

acoplados ao esfigmomanômetro elétrico PE-300 conectado a sistema de 

transdução (PowerLab/4S, ADInstrument Pty Ltd, Austrália). Os ratos foram 

aquecidos por 10 minutos a 40 ºC e colocados em cilindro de contenção com 

abertura para a cauda e o focinho. O valor final da PA caudal de cada rato 

representa a média, em mmHg, de três medidas seqüenciais. 

 

3.2 Medida da pressão arterial direta 

 

Os ratos foram anestesiados com uma mistura de cetamina e xilazina (90 e 5 

mg/kg, respectivamente, ip). Um cateter de polietileno (PE-50), preenchido com 
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solução salina heparinizada (100 U/mL), foi inserido na artéria carótida direita e 

exteriorizado no dorso do animal. Vinte e quatro horas após o cateterismo, o cateter 

foi conectado a transdutor de pressão (Deltran DPT-100, Utah medical products, 

Midvale, UT, EUA) ligado a um amplificador (ML224 Quad Bridge Amp, 

ADInstruments, New South Wales, Austrália), que por sua vez foi acoplado a um 

sistema de aquisição de dados digital (PowerLab, ADInstruments, New South Wales, 

Austrália) para aquisição dos registros de pressão arterial e frequência cardíaca em 

animais acordados.  

 

3.3Tratamento com anticorpo anti-TLR4 

 

O tratamento com anti-TLR4 realizado neste estudo foi baseado em um 

trabalho publicado por Milanski et al. em 2009 (76). Os animais Wistar e SHR com 

15 semanas foram tratados com anticorpo anti-TLR4 (sc-13591, monoclonal IgG2a,  

Santa Cruz, EUA) diluído em salina, na dose 1 µg por dia por 15 dias, pela via intra 

peritoneal. Em um outro lote experimental, animais Wistar e SHR foram submetidos 

ao mesmo protocolo experimental, no entanto foram tratados com anticorpo IgG2a 

inespecífico (sc-2026, Santa Cruz, EUA) com o intuito de descartar efeitos 

inespecíficos do anticorpo. Estes grupos experimentais foram denominados como: 

Wistar IgG (ratos Wistar tratados com IgG2a inespecífico), Wistar anti-TLR4 (ratos 

Wistar tratados com anti-TLR4), SHR IgG (SHR tratados com IgG2a inespecífico) e 

SHR anti-TLR4 (SHR tratados com anti-TLR4).  

 

3.4 ELISA (ensaio imunoenzimático) 

 

Foram coletadas amostras de sangue sem anticoagulante dos animais dos 

diferentes grupos experimentais utilizados neste estudo. O sangue foi centrifugado 

por 15 minutos à 3.000 RPM para a separação do soro. A partir do soro coletado foi 

realizado o ensaio de ELISA para a detecção das citocinas TNF-α, IL-6 e IL-10 (GE 

healthcare - EUA). O ensaio de ELISA foi feito conforme instruções do fabricante.  
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3.5 Reatividade em artéria mesentérica de resistência 

 

Para estudar a reatividade de artéria mesentérica de resistência de ratos 

Wistar e SHR utilizamos o método descrito inicialmente por Mulvany e Halpern 

(1977). O leito mesentérico foi removido, posto em uma placa de Petri contendo 

solução de Krebs-Henseleit a 4 °C (composição em mM: NaCl 118; KCl 4,7; 

NaHCO3 25; CaCl2.2H2O  2,5; KH2PO4 1,2; MgSO4.7H2O 1,2; EDTA 0,01 e glicose 

11) e o segundo ou terceiro ramo da artéria mesentérica superior (diâmetro interno 

entre 200 e 300 m) foi dissecado e cortado em segmentos de 2,0 mm de 

comprimento. Dois fios de tungstênio (40 μm de diâmetro) foram inseridos no lúmen 

das artérias e montados em um miógrafo para vasos de resistência (Danish Myo 

Tech, modelo 610M, JP-Trading I/S, Aarhus, Dinamarca) para estudo de tensão 

isométrica. Esse miógrafo, por sua vez, foi conectado a um sistema para aquisição 

de dados (PowerLab / 8SP, ADinstruments, Austrália) e este a um computador. Já 

no miógrafo, os vasos foram mantidos em solução de Krebs-Henseleit á 37 °C e 5% 

de CO2. 

Após um período de estabilização de 15 min, as artérias de resistência foram 

submetidas ao processo de normalização onde a artéria foi estirada a uma tensão 

de repouso considerada ótima em relação ao seu diâmetro interno (pressão 

transmural de 100 mmHg ou 13,3 kPa) (10). Para isso as artérias mesentéricas 

foram distendidas de forma gradativa e a leitura do micrômetro presente no aparelho 

e da força aplicada foram registrados a cada ponto. Estes dados foram então 

convertidos em valores de circunferência interna (μm) e de tensão na parede 

vascular T (mN/mm), respectivamente. A plotagem da tensão na parede do vaso 

contra a circunferência interna revela uma curva exponencial. Pela aplicação da 

curva de isobarra correspondente a 100 mmHg, a IC100 é então calculada a partir 

do ponto de interseção, utilizando o software específico para normalização de 

artérias de resistência (DMT Normalization Module, ADInstruments, Austrália). A IC1 

(circunferência interna 1) foi calculada a partir da IC100 por meio da fórmula IC1= 

0,90 x IC100, dando uma circunferência interna na qual a produção de força ativa 
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bem como a sensibilidade do segmento à agonistas foi máxima. O diâmetro interno 

normalizado foi calculado dividindo-se IC1 por π. 

Após 15 min do processo de normalização, as artérias foram contraídas 

através da administração de cloreto de potássio (KCl, 120 mM), com a finalidade de 

se avaliar sua integridade funcional. Após cada estímulo com KCl as artérias foram 

lavadas três vezes usando solução de Krebs à 37 ºC. A administração de KCl se 

repete apenas mais uma vez com intervalo de 15 min entre cada administração, 

alcançando uma estabilidade na resposta de despolarização do músculo liso ao KCl.  

Após 15 min da última administração de 120 mM de KCl, as preparações foram 

pré-contraídas com noradrenalina (3 μM), e a integridade do endotélio foi avaliada 

pela capacidade da acetilcolina (1 μM, vasodilatador dependente do endotélio) em 

induzir no mínimo 80% do relaxamento máximo.  

 

3.5.1 Protocolo experimental 

 

Após período de estabilização por 30 min, curvas concentração-resposta 

cumulativas à noradrenalina (10 nM - 300 M), acetilcolina (10 pM – 30 M), e 

nitroprussiato de sódio (10 pM – 30 M) foram realizadas nas artérias de resistência. 

Para avaliar a modulação da contração induzida pela noradrenalina pelo NO e pelos 

prostanóides vasoconstritores, as artérias foram incubadas com L-NAME (inibidor da 

síntese de NO; 100 M), ou  SC-560 (inibidor seletivo da COX-1;  1 nM), ou NS-398 

(inibidor seletivo da COX-2; 100 mM), 30 min antes da realização da curva 

concentração-resposta a esse agonista. 

Para avaliarmos a contribuição do NF-κB na contração exercida pela 

noradrenalina, as preparações foram pré-incubadas com pirrolidina ditiocarbamato 

(100 µM, inibidor do NF-κB) por 30 minutos e em seguida foi realizada curva 

concentração resposta à noradrenalina.  

As curvas concentração-resposta aos vasodilatadores foram realizadas na 

presença de pré-contração com noradrenalina (10 µM) em uma concentração capaz 

de induzir entre 50 a 90% da resposta contrátil induzida pelo KCl. 
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A contração vascular ao KCl e à noradrenalina foram calculadas como 

aumento da força (mN), a partir da tensão basal. Os resultados das respostas de 

relaxamento induzidos pela acetilcolina e nitroprussiato de sódio foram expressos 

como porcentagem do relaxamento da pré-contração induzida pela noradrenalina. 

Foram calculadas a resposta máxima e EC50 de cada curva, utilizando análise de 

regressão não linear dessas curvas. 

 

3.6 Quantificação Protéica por Western Blotting 

 

3.6.1 Extrato total 

 

Artérias mesentéricas de resistência foram isoladas, congeladas em 

nitrogênio líquido, pulverizadas e homogeneizadas em tampão lise gelado (coquetel 

inibidor de proteases Sigma Aldrich) acrescido de ortovanadato de sódio (10 mM), 

PMSF (fluoreto de fenilmetil-sulfonil, 10 mM) e coquetel inibidor de protease (1%). A 

pulverização dos tecidos foi realizada com o auxílio de um homogeneizador 

mecânico. Os extratos teciduais foram centrifugados a 10000 rpm a 4 °C por 60 

minutos para a remoção do material insolúvel. Após a centrifugação, foi quantificado 

o conteúdo protéico total, utilizando o método de BCA (ácido bicincônínico, Thermo 

Scientific). As amostras foram então tratadas com tampão de Laemmli contendo 

DTT (ditiotreitol, 200 mM), e 40 µg de proteína total foram submetidos a eletroforese 

em gel de poliacrilamida (SDS PAGE 10%) em aparelho para mini gel (BioRad, 

Hercules, USA). Em cada gel havia um marcador com peso molecular de valores 

estabelecidos. 

 

3.6.2 “Immunoblotting” 

 

A transferência das proteínas separadas no gel para membrana de 

nitrocelulose foi feita eletricamente, por meio de aparelho da BioRad por 2 horas a 

100 V. O tampão foi acrescido de SDS 0,1% para melhorar a eluição de proteínas de 

alto peso molecular. As membranas foram incubadas com solução bloqueadora 
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(leite desnatado 5%) a temperatura ambiente por 1 hora, para reduzir a ligação 

inespecífica de proteínas na membrana. As membranas foram então incubadas 

individualmente com diferentes anticorpos: anti-TLR4 (1:250, Cell signaling), anti-

Cox-1 (1:500, Cell signaling), anti-Cox-2 (1:500, BD), anti-MyD88 (1:750, Cell 

signaling), anti-TRIF (1:750, Abcam), anti-P38 (1:750, Cell signaling) anti-fosfo P38 

(Thr180/Tyr182, 1:750, Cell signaling) anti–ERK1/2 (1:1000, Cell signaling), anti–

fosfo ERK1/2 (Thr 202/Tyr204, 1:1000, cell signaling), anti-NFκB p65 (1:400, Cell 

signaling), anti-fosfo NF-κB p65 (Ser536, 1:400, Cell signaling) e anti-β-actina 

(1:15000, Sigma). Essas incubações foram feitas com solução bloqueadora (leite 

5%), por 18 horas a 4 °C. Em seguida as membranas foram lavadas 3 vezes com a 

solução tampão (TBS-T) por 10 minutos cada vez e incubadas com o anticorpo 

secundário conjugado com peroxidase, por 1 h em temperatura ambiente. As 

membranas foram, então, lavadas novamente 3 vezes com intervalos de 10 minutos 

entre cada lavagem e, logo após, foram incubadas por um minuto com a solução 

para detecção por quimioluminescência como descrito no protocolo do kit. A 

emissão de luz foi detectada e visualizada em auto-radiografias. A intensidade das 

bandas foi quantificada por densitometria óptica através da utilização de programa 

de análise de intensidade de bandas (Scion Image). As mesmas membranas foram 

usadas para verificar a expressão da β-actina, e esta foi usada para normalizar a 

expressão proteica de cada amostra. 

 

3.7 Dosagem do tromboaxano B2 e do 6-keto prostaglandina F1α 

 

Artérias mesentéricas foram cortadas em 4 mm de comprimento colocadas por 

30 minutos em tubos siliconizados contendo 0,5 mL de solução de Krebs á 37 °C. 

Após este periodo as artérias foram estimuladas com 100 mM de noradrenalina por 

15 minutos. O perfusato derivado dessa incubação foi usado para dosar as 

prostaglandinas usando um kit de ELISA comercial (Cayman Chemical, Ann Arbor, 

MI). Cinquenta μL das amostras diluídas 2 vezes foram usadas para dosar o 

tromboxano B2 (TXB2, o metabólito estável do tromboxano A2) e 6-keto 
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prostaglandina F1α (6-keto PGF1α, o metabólito estável da prostaglandina I2). O 

ensaio foi conduzido conforme descrito pelo fabricante dos kits. Os valores 

encontrados foram expressos em picogramas ou nanogramas por miligramas do 

peso úmido da artéria mesentérica. 

 

3.8 Determinação da geração de EROs em cortes de artérias mesentéricas 

 

A geração de EROs foi determinada utilizando um método qualitativo que 

envolve a dihidroetidina (DHE), um precursor não fluorescente do brometo de etídio. 

Na presença de EROs, a DHE é oxidada dentro da célula, produzindo os compostos 

fluorescentes etídeo (EH) e 2-hidróxi etídeo (EHO), que têm afinidade pelo DNA 

nuclear. Os animais foram anestesiados e os segmentos de arteríolas do leito 

mesentérico foram retirados e incubados em solução de Krebs à 37 ºC por 30 

minutos na presença ou ausência de noradrenalina 10-5 M. Após este período as 

arteríolas foram rapidamente imersas em meio de congelamento e mantidas a -80 ºC. 

Utilizando-se um criostato (Leica, Alemanha), cortes transversais das arteríolas (20 

µm) foram obtidos e colocados em lâminas silanizadas. Os cortes foram incubados 

com 100 µL de DHE 2,5 µM (30 min, a 37 ºC) em câmara úmida e protegidos da luz. 

Após este período as lâminas foram observadas em microscópio óptico (Karl Zeiss, 

Alemanha) equipado com câmera fotográfica apropriada, em aumento de 200x e as 

fotos foram tiradas após 80 ms de tempo de exposição à fluorescência. A geração 

de EROS foi determinada usando-se o programa ImageJ onde foi selecionado toda 

a arteríola e calculado a média de fluorescência emitida.  

 

3.9 Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos como média  erro padrão da média (epm). Foi 

utilizado o teste “t” de Student ou análise de variância de uma via (ANOVA) seguido 

do teste de Bartlett para a homogeneidade das variâncias e teste de múltiplas 

comparações Tukey-Kramer. O nível de significância aceitável foi p < 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1  Expressão do receptor TLR4 em artérias mesentéricas de resistência   

 

A expressão protéica de TLR4 em artérias mesentéricas de resistência de 

ratos Wistar com 15 semanas (1,0±0,05) (Figura 2A) e de SHR com 5 semanas 

(1,0±0,06) (Figura 2B) foi menor do que a de SHR com 15 semanas (2A: 1,3±0,1, 

2B: 1,2±0,02).  

O tratamento com anti-TLR4 por 15 dias em ratos Wistar e SHR com 15 

semanas diminuiu a expressão protéica do TLR4 apenas em SHR (0,98±0,07) 

quando comparado com SHR tratados com IgG (1,31±0,11) (Figura 2C). Não houve 

diferença na expressão do TLR4 entre os grupos Wistar tratados com IgG (1,0) e 

anti-TLR4 (0,75±0,05) (Figura 2C).  
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Figura 2 -  Expressão protéica do receptor TLR4 em ratos Wistar e SHR com 15 
semanas (A); SHR com 5 e 15 semanas (B); e Wistar e SHR com 17 
semanas tratados com IgG ou anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 dias. 

 

 

 
Os gráficos em histograma de barra mostram a análise densitométrica da expressão do 
receptor. Valores normalizados pela expressão da β-actina. Os valores foram representados 
como média ± erro padrão. n = 6/grupo. No topo da figura, imagens representativas do 
western blot. * p<0.05 vs. Wistar (A); vs. SHR 5 semanas (B); vs. Wistar IgG (C); # p<0.05 
vs. SHR IgG (C).  
Fonte: Bomfim (2012) 
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4.2 Expressão protéica das moléculas envolvidas na sinalização do TLR4, 

MyD88 e TRIF, em artérias mesentéricas de ratos Wistar e SHR tratados 

com IgG ou anti-TLR4  

 

 A expressão protéica da molécula adaptadora MyD88 foi reduzida em artérias 

de SHR tratados com anti-TLR4 (0,75±0,03) em relação ao SHR IgG (1,0±0,03) 

(Figura 3A). Não foi observado diferença na expressão de TRIF entre os grupos 

(SHR: IgG – 1,07± 0,01; anti-TLR4 – 1,15± 0,16) (Figura 3B).  

 

Figura 3 –  Expressão protéica do MyD88 e TRIF em artérias mesentéricas de 
SHR de 15 semanas tratados com IgG ou anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 
dias. 

 

 

Os gráficos em histograma de barra mostram a análise densitométrica da expressão das 
proteínas. Os valores foram normalizados pela expressão da β-actina. No topo da figura, 
imagens representativas do western blot. Os dados foram representados como média ± erro 
padrão. n = 5/grupo. * p<0.05 vs. SHR IgG. 
Fonte: Bomfim (2012) 
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4.3 Detecção da produção das citocinas TNF-α, IL-6 e IL-10 

 

 A partir do soro separado do sangue dos animais SHR de 15 semanas 

tratados com IgG ou anti-TLR4 verificamos que houve uma diminuição na produção 

de IL-6 após o tratamento com anti-TLR4 (SHR: IgG – 478,7±44,5; anti-TLR4 – 

337±23,9) (Figura 4A). Não foi observada alteração na produção de TNF-α (SHR: 

IgG – 111,9±5,3; anti-TLR4 – 98,0±9,5) e IL-10 (SHR: IgG – 0,37±0,02; anti-TLR4 – 

0,38±0,01) entre os dois grupos estudados (Figuras 4B e C). Os valores foram 

demonstrados em pg/mL. 

 

Figura 4 -  Concentração sérica das citocinas IL-6 (A), TNF-α (B) e IL-10 (C) em 
ratos SHR de 15 semanas tratados com IgG ou anti-TLR4 (1 μg/dia) 
por 15 dias. 

 

Valores representados em pg/mL pela média ± erro padrão. n = 7-9/grupo. * p<0.05 vs. SHR 
IgG. 
Fonte: Bomfim (2012) 
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4.4 Efeito do tratamento com anti-TLR4 ou IgG sobre a fosforilação da P38 e da 

ERK 1/2 em artérias mesentéricas de resistência de ratos Wistar e SHR 

 

 A expressão da forma total das moléculas P38 (Figura 5A) e ERK 1/2 (Figura 

5B) foi semelhante entre os grupos estudados. Porém a razão entre a forma 

fosforilada e a total das duas moléculas está aumentada em artérias de SHR IgG 

quando comparado com a dos grupos Wistar. O tratamento com anti-TLR4 diminuiu 

a fosforilação apenas da P38 em artérias de SHR em relação aos SHR IgG (P38 e 

ERK, respectivamente = Wistar: IgG – 0,99±0,07 e 0,7± 0,05; anti-TLR4 – 1,08±0,08 

e 1,4±0,35; SHR: IgG – 1,8±0,33 e 3,5±0,9; anti-TLR4 – 0,96±0,06 e 3,1±0,77). 

 

Figura 5 -  Expressão protéica das MAPkinases, P38 (A) e ERK 1/2 (B) na forma 
fosforilada e total em artérias mesentéricas de ratos Wistar e SHR de 
15 semanas tratados com IgG ou anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 dias. 

 

Os histogramas de barra representam a análise densitométrica da expressão das proteínas. 
Os valores correspondem a razão do P38 ou ERK 1/2 fosforilado e total e foram 
normalizados pela expressão da β-actina. No topo da figura, imagens representativas do 
western blot. Os dados são representados como média ± erro padrão. n = 6/grupo. * p<0.05 
vs. Wistar IgG; # p<0.05 vs. SHR anti-TLR4. 
Fonte: Bomfim (2012) 
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4.5 Medida da pressão arterial caudal e direta, e da frequência cardíaca 

 

 Verificamos inicialmente, através do método de pletismografia, que após o 

tratamento com anti-TLR4 houve uma diminuição da PA caudal dos ratos SHR 

quando comparado com aquela antes do tratamento (Figura 6A e B, Tabela 1). Esse 

dado foi confirmado usando outro método onde foi registrado a PA direta desses 

animais. Por este segundo método verificamos que tanto a PA sistólica (Figura 7A, 

Tabela 1) quanto a diastólica (Figura 7B, Tabela 1) estão diminuídas em SHR 

tratados com anti-TLR4 quando comparado com aquelas de SHR IgG. Não foi 

observado diferença na frequência cardíaca (Figura 7C, Tabela 1) entre todos os 

grupos estudados. Vimos ainda que o peso corpóreo dos animais Wistar foi maior do 

que os SHR, como já é bem relatado pela literatura, no entanto não houve alteração 

no peso destes ratos após o tratamento com anti-TLR4 (Tabela 1) . 

 

Figura 6 -  Pressão arterial caudal dos ratos Wistar (A) e SHR (B) com 15 
semanas antes e após o tratamento com IgG ou anti-TLR4 (1 μg/dia) 
por 15 dias. 

 

 

As retas ligam os pontos que correspondem a medida de pressão arterial antes e após o 
tratamento do mesmo rato. Os valores estão representados em mmHg. A análise estatística 
foi realizada comparando a média±epm de cada grupo antes e após o tratamento. * p<0.05 
vs. SHR anti-TLR4 antes. 
Fonte: Bomfim (2012)  
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Figura 7 -  Pressão arterial direta sistólica (A) e diastólica (B) e frequência 
cardíaca (C) dos ratos Wistar e SHR com 15 semanas tratados com 
IgG ou anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 dias. 

 

 
 
Os valores representam a média ± erro padrão. A pressão arterial está demonstrada em 
mmHg e a frequência cardíaca em BPM (batimento por minuto). n = 6/grupo. # p<0.05 vs. 
Wistar IgG; * p<0.05 vs. SHR IgG.  
Fonte: Bomfim (2012) 
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Tabela 1-  Peso, pressão arterial sistólica, diastólica e caudal e frequência 
cardíaca dos ratos Wistar e SHR com 15 semanas tratados com IgG ou 
anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 dias. 

Peso (g) 

PA sistólica 

PA diastólica 

FC 

PA caudal 

WT IgG WT anti-TLR4 SHR IgG SHR anti-TLR4

510±15 502±30 334±8 # 327±13 # 

124.3±1.6 122.1±4.6 196.8±4.3 #  165.7±8.9 * 

94.1±2.1 93.2±4.1 145.1±5.7 #  121.5±2.1 * 

315.9±16.2 322.6±14.1 359.2±9.0 369.5±13.2 

antes  após antes após antes após  antes  após 

119.9±2
.5  

126.2±2
.2  

116.9±1
.9  

116.5±2
.9  

174.0±3
.1  

184.3±3
.6  

178.4±2
.1  

162.6±3
.4*  

 

Valores expressos em media ± erro padrão. Os valores de peso estão demonstrados em 
gramas (g), os de PA em mmHg e os de FC em batimento por minuto. Antes e após = antes 
ou após o tratamento com IgG ou anti-TLR4. # p<0,05 vs WT IgG; * p<0,05 vs SHR IgG ou 
antes do tratamento do respectivo grupo.  
WT – Wistar; 
FC – frequência cardíaca;  
PA – pressão arterial 
Fonte: Bomfim (2012) 
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4.6 Avaliação do relaxamento dependente e independente do endotélio em 

artérias mesentéricas de resistência de ratos Wistar e SHR tratados com 

IgG ou anti-TLR4 

 

 Os relaxamentos dependente e independente do endotélio induzidos pela 

acetilcolina (Figura 8A) e nitroprussiato de sódio (Figura 8B), respectivamente foram 

menores em artérias mesentéricas de resistência em ratos SHR quando comparado 

com aqueles de Wistar (Tabela 2). No entanto não foi observado diferença entre os 

grupos tratados com IgG em relação aqueles tratados com anti-TLR4. 

 

Figura 8 -  Curvas concentração-resposta para acetilcolina (A) e nitroprussiato de 
sódio (B) em artérias mesentéricas de resistência de ratos Wistar e 
SHR de 15 semanas tratados com IgG ou anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 
dias. 

 

 
As artérias mesentéricas foram pré-contraídas com noradrenalina 3μM e curvas 
concentração-efeito à acetilcolina e NPS foram realizadas. Cada ponto representa a média ± 
erro padrão. Os valores estão demonstrados em porcentagem de relaxamento à pré-
contração com noradrenalina. n = 4-5/grupo. 
Fonte: Bomfim (2012) 
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4.7 Avaliação da resposta contrátil ao KCl e à noradrenalina em artérias 

mesentéricas de resistência de ratos Wistar e SHR tratados com IgG ou 

anti-TLR4 

 

A resposta máxima contrátil tanto para o KCl (120mM, Figura 9, Tabela 2) 

quanto para a noradrenalina (Figuras 10B e C, Tabela 2) foi menor em artérias 

mesentéricas de resistência de SHR anti-TLR4 quando comparado com aqueles de 

SHR IgG e Wistar IgG. Não houve diferença nas respostas máximas ao KCl e 

noradrenalina entre os grupos Wistar (Figuras 9 e 10A).  

 

Figura 9 -  Resposta contrátil induzida pelo cloreto de potássio 120mM (KCl) em 
artérias mesentéricas de resistência de ratos Wistar e SHR de 15 
semanas tratados com IgG ou anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 dias. 

 

 

 
Cada barra representa a média ± erro padrão. Valores mostrados em mN. n = 12/grupo. * 
p<0.05 vs. Wistar IgG; # p<0.05 vs. SHR IgG. 
Fonte: Bomfim (2012) 
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Figura 10 -  Curvas concentração-resposta para noradrenalina em artérias 
mesentéricas de resistência de ratos Wistar (A) e SHR (B) de 15 
semanas tratados com IgG ou anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 dias.  

  

Gráfico em histograma de barra representando a resposta máxima á noradrenalina entre os 
grupos (C). Cada ponto representa a média ± erro padrão. Valores mostrados em mN n = 6-
9/grupo. * p<0.05 vs. Wistar IgG; # p<0.05 vs. SHR IgG. Fonte: Bomfim (2012) 
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4.8 Papel das enzimas COX-1 e COX-2 na resposta  à noradrenalina em artérias 

mesentéricas de resistência de Wistar e SHR tratados com IgG ou anti-

TLR4 

 

O inibição das enzimas COX-1 e COX-2 através dos compostos SC-560 

(Figura 11A, Tabela 2) e NS-398 (Figura 11B, Tabela 2), respectivamente, reduziu a 

resposta máxima à noradrenalina apenas em artérias de SHR tratados com IgG 

quando comparado com artérias do mesmo grupo na ausência dos inibidores.  
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Figura 11 -  Resposta máxima à noradrenalina em artérias mesentéricas de 
resistência de SHR e Wistar com 15 semanas tratados com IgG ou 
anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 dias, na ausência ou presença de SC-560 
(10 nM, inibidor da COX-1, A) e NS-398 (100 mM, inibidor da COX-2, 
B). 

 
Os inibidores foram pré-incubados por 30 minutos antes da realização das curvas. As barras 
brancas representam a resposta máxima á noradrenalina e as pretas a resposta máxima á 
noradrenalina na presença do inibidor. Os valores representam a média ± erro padrão. * 
p<0.05 vs. respectivo grupo na ausência dos bloqueios.  
Fonte: Bomfim (2012) 
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4.9 Análise da expressão protéica das enzimas Cox-1 e Cox-2 e da liberação 

dos prostanóides tromboxano e prostaciclina pelas artérias mesentéricas 

de ratos Wistar e SHR tratados com IgG ou anti-TLR4  

  

 Não foi observado diferença na expressão da enzima Cox-1 (Figura 12A) 

entre os grupos (Wistar: IgG – 1,0, anti-TLR4 – 1,24±0,2; SHR: IgG – 1,1±0,35, anti-

TLR4 – 1,29±0,11). No entanto, vimos que a expressão de COX-2 diminuiu apenas 

em artérias de SHR tratados com anti-TLR4 (0,73±0,07) quando comparado com as 

do SHR IgG (0,99±0,06) e não modificou a expressão entre os grupos Wistar (IgG: 

1,0; anti-TLR4: 1,02±0,1) (Figura 12B). A liberação de tromboxano pelas artérias 

mesentéricas incubadas com noradrenalina (100 mM) foi menor em SHR após o 

tratamento com anti-TLR4 (40,75±4,3) em relação aos SHR IgG (66,44±4,8; Wistar: 

IgG - 25,02±5,8, anti-TLR4 - 30,32±5,5) (Figura 13A). Não houve diferença na 

liberação de prostaciclina entre os grupos (Wistar: IgG – 103,2±43,5, anti-TLR4 – 

85,12±26,8; SHR: IgG – 81,2±29,3, anti-TLR4 – 54,75±15) (Figura 13B). 

 

Figura 12 -  Expressão protéica das enzimas Cox-1 (A) e Cox-2 (B) em artérias 
mesentéricas de resistência de ratos Wistar e SHR tratados com IgG e 
anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 dias. 

 

Os histogramas de barra representam a análise densitométrica da expressão protéica das 
enzimas COX-1 e -2, e os valores foram normalizados pela β-actina. Nos topo de A e B há 
imagens representativas dos western blot. Os dados foram representados como media ± 
erro padrão. n = 6/grupo. * p<0.05 vs. SHR IgG. 
Fonte: Bomfim (2012) 



Bomfim G.F. 
58 

 

 

Figura 13 - Concentração de tromboxano (TXB2, metabólito estável do TXA2, A) e 
6-keto-PGF1α (produto estável da prostaciclina, B) liberada por artérias 
mesentéricas, incubadas com noradrenalina, de Wistar e SHR de 15 
semanas tratados com IgG ou anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 dias. 

 

 
 
A concentração dos prostanóides, representada em pg ou ng, foi corrigida pelo peso das 
artérias. A concentração de noradrenalina usada foi de 10μM . Os dados foram 
representados como media ± erro padrão. n = 6/grupo. * p<0.05 vs. Wistar IgG; # p<0.05 vs. 
SHR IgG. 
Fonte: Bomfim (2012) 
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4.10 Papel do NF-κB na resposta contrátil à noradrenalina em artérias 

mesentéricas de resistência de ratos Wistar e SHR tratados com IgG ou 

anti-TLR4 

 

 A incubação das artérias mesentéricas de resistência com pirrolidina, inibidor 

do NF-κB, por 30 minutos diminuiu a resposta máxima à noradrenalina apenas no 

grupo SHR IgG quando comparado com as artérias do mesmo grupo na ausência do 

inibidor (Figura 14, Tabela 2).  

 

Figura 14 -  Resposta máxima á noradrenalina em artérias mesentéricas de 
resistência de ratos Wistar e SHR de 15 semanas tratados com IgG ou 
anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 dias, na ausência ou presença de 
pirrolidina (100 μM, inibidor do NF-κB). 

 

 

 

O inibidor foi pré-incubados por 30 minutos antes da realização das curvas. As barras 
brancas representam a resposta máxima à noradrenalina e as pretas a resposta máxima à 
noradrenalina na presença da pirrolidina. Os valores representam a média ± erro padrão. * 
p<0.05 vs. respectivo grupo na ausência do inibidor. 
Fonte: Bomfim (2012) 
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4.11 Análise da expressão protéica da subunidade 65 do NF-κB fosforilado e 

total em artérias mesentéricas de resistência de ratos Wistar e SHR 

tratados com IgG ou anti-TLR4 

 

 A razão da expressão da forma fosforilada e total do NFκB p65 mostrou-se 

aumentada em artérias mesentéricas de ratos SHR IgG (1,3±0,14) em relação 

aquelas dos grupos Wistar (IgG: 0,98±0,03; anti-TLR4: 0,9±0,06). O tratamento com 

anti-TLR4 em SHR (0,97±0,07) foi eficaz em diminuir a fosforilação deste fator 

nuclear quando comparado com aquela do SHR IgG (Figura 15). 

 

Figura 15 -  Expressão protéica do NF-κB p65 na forma fosforilada e total em 
artérias mesentéricas de ratos Wistar e SHR de 15 semanas tratados 
com IgG ou anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 dias. 

 

 

Os histogramas de barra mostram a análise densitométrica da expressão do fator nuclear. 
Os valores correspondem a razão do NF-κB p65 fosforilado e total e foram normalizados 
pela expressão da β-actina. No topo da figura, imagens representativas do western blot. Os 
dados foram representados como média ± erro padrão. n = 6/grupo. * p<0.05 vs. Wistar IgG; 
# p<0.05 vs. SHR IgG.  
Fonte: Bomfim (2012) 
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4.12 Participação do fator relaxante NO na modulação da resposta contrátil á 

noradrenalina em artérias mesentéricas de resistência de ratos Wistar e 

SHR com 15 semanas tratados com IgG ou anti-TLR4 

 

 A incubação com L-NAME aumentou a resposta contrátil à noradrenalina em 

artérias mesentéricas de resistência dos grupos Wistar. Em contrapartida, em ratos 

SHR IgG observamos o oposto, houve uma diminuição da resposta máxima na 

presença do L-NAME. Não houve diferença na resposta contrátil à noradrenalina no 

grupo SHR anti-TLR4 após a incubação com o inibidor (Figura 16, Tabela 2). 

 

Figura 16 -  Resposta máxima à noradrenalina em artérias mesentéricas de 
resistência de ratos SHR e Wistar de 15 semanas tratados com IgG ou 
anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 dias, na ausência ou presença de L-NAME 
(100 μM, inibidor da NOS). 

 

 

 
O inibidor foi pré-incubado por 30 minutos antes da realização das curvas. As barras 
brancas representam a resposta máxima á noradrenalina e as pretas a resposta máxima à 
noradrenalina na presença do inibidor. Os valores representam a média ± erro padrão. * 
p<0.05 vs. respectivo grupo na ausência do inibidor. 
Fonte: Bomfim (2012) 
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4.13 Análise da expressão protéica da eNOS total em artérias mesentéricas de 

resistência de ratos Wistar e SHR de 15 semanas tratados com IgG ou 

anti-TLR4 

 

 A expressão da eNOS está reduzida em artérias mesentéricas de ratos SHR 

IgG (0,6±0,05) em relação a dos grupos Wistar (IgG: 1,0; anti-TLR4: 1,1±0,13). O 

tratamento com anti-TLR4 em SHR (1,08±0,1) foi eficaz em aumentar a expressão 

desta enzima quando comparado com a do SHR IgG (Figura 17). 

 

Figura 17 - Expressão protéica da enzima eNOS (óxido nítrico sintase endotelial) 
em artérias mesentéricas de ratos Wistar e SHR de 15 semanas 
tratados com IgG ou anti-TLR4 (1 μg/dia) por 15 dias. 

 

 

 

Os histogramas de barra mostram a análise densitométrica da expressão da eNOS. Os 
valores foram normalizados pela expressão da β-actina. No topo da figura, imagens 
representativas do western blot. Os dados foram representados como média ± erro padrão. 
n = 6/grupo. * p<0.05 vs. Wistar IgG; # p<0.05 vs. SHR IgG. 
Fonte: Bomfim (2012) 
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Tabela 2 -  Efeito do tratamento com IgG ou anti-TLR4 sobre a reatividade de 
artérias mesentéricas de resistência isoladas de Wistar e SHR ao 
cloreto de potássio (KCl), noradrenalina (NA) na presença e ausência 
de inibidores, acetilcolina (Ach) e nitroprussiato de sódio (NPS). 

 WT IgG WT anti-TLR4 SHR IgG SHR anti-TLR4 

 RMAX 
 

pD2 
 

RMAX 
 

pD2 
 

RMAX 
 

pD2 
 

RMAX 
 

pD2 
 

KCl 16.1±0.6 - 14.0±0.7 - 21.2±0.9 

* 

- 15.0±0.9 - 

NA 19.9±1.4 6.3±0.06 17.1±1.9 6.1±0.08 27.8 ± 

1.6 * 

6.1 ± 

0.04 

19.0± 

1.7 

5.8 ± 

0.08 $ 

NA + 
 NS398 

14.2±1.9 6.0±0.07 14.9±1.7 5.9±0.06 17.1 ± 

1.3 # 

5.2 ± 

0.05 # 

15.8 ± 

1.1 

5.5 ± 

0.06 

NA +  
SC560 

21.3±3.7 6.1±0.08 19.5±1.9 6.3±0.07 15.9 ± 

1.1 # 

5.3 ± 

0.04 # 

18.9 ± 

1.5 

5.5 ± 

0.03 

NA + 
 pirrolidina

21.5±1.9 6.1±0.05 17.3±1.5 6.2±0.09 16.4±2.2 
# 

5.8±0.08 
# 

18.1±1.7 5.6±0.05 

NA +  
L-NAME 

31.2±3.9 
# 

6.5±0.03 25.7±0.5 
# 

6.5±0.05 20.9±2.0 
* 

5.7±0.06 18.0±1.4 5.8±0.06 

Ach 94.8±6.4 8.1±1.7 90.8±9.1 8.2±0.08 83.5 ± 

9.3 

7.0 ± 

0.14 * 

89 ± 2.8 7.1 ± 

0.08 * 

NPS 88.1±9.3 7.6±0.7 86.7±9.9 7.4±1.2 89.0 ± 

9.3 

6.4 ± 

0.07 * 

89.0 ± 

2.8 

6.2 ± 0.1 

* 

 
Os valores são média±erro padrão, n = 6-12. *p < 0.05 vs. SHR + IgG (KCl or NA); # P < 
0.05 vs Wistar + IgG.  
NA = noradrenalina;  
WT: Wistar;  
NS-398: inibidor da Cox-2;  
SC-560: inibidor da Cox-1;  
RMAX: resposta máxima;  
pD2: -log EC50.  
Fonte: Bomfim (2012) 
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4.14 Geração de EROs em artérias mesentéricas de resistência de ratos Wistar 

e SHR com 15 semanas tratados com IgG ou anti-TLR4 

 

 A geração de EROs basal, ou seja sem estímulos, pelas artérias 

mesentéricas de ratos Wistar e SHR tratados com IgG ou anti-TLR4 não foi 

estatisticamente diferente (Wistar: IgG – 22,4±2,1; anti-TLR4 – 23,9±3,9; SHR: IgG – 

21,5±1,1; anti-TLR4 - 25±1,4) (Figura 18). No entanto após o estímulo das artérias 

com noradrenalina 10μM por 30 minutos observamos que houve um aumento na 

geração de EROs apenas no grupo SHR IgG (Figura 19C), não sendo verificado o 

mesmo nos outros grupos (Wistar: IgG – 25,9±1,2; anti-TLR4 – 25,7±2,5; SHR: IgG 

– 28,5±4,9; anti-TLR4 – 25,32±0,73) (Figuras 19A, 19B e 19D). Valores 

apresentados em média de fluorescência detectada. 

 
Figura 18 -  Determinação da geração de EROs em cortes de artérias mesentéricas 

de ratos Wistar e SHR de 15 semanas tratados com IgG ou anti-TLR4 
(1 μg/dia) por 15 dias. 

 

 
 
O gráfico mostra a quantificação da geração de EROs por intensidade de fluorescência em 
cortes de artérias mesentéricas. Os valores foram expressos como média ± erro padrão. n = 
4-5/grupo. 
Fonte: Bomfim (2012) 
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Figura 19 -  Determinação da geração de EROs basal e sob estímulo de 
noradrenalina (10 μM), em cortes de artérias mesentéricas de ratos 
Wistar e SHR de 15 semanas tratados com IgG ou anti-TLR4 (1 μg/dia) 
por 15 dias. 

 
 

Os histogramas de barra representam a quantificação da geração de EROs por intensidade 
de fluorescência em cortes de artérias mesentéricas. No topo de cada gráfico imagens 
representativas da geração de EROs nos cortes de artérias mesentéricas. Valores 
expressos como média ± erro padrão. n = 4-5/grupo. * p<0.05 vs. respectivo grupo na 
preseça do estímulo. 
Fonte: Bomfim (2012)  
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5 DISCUSSÃO 

 

Nos últimos anos, vem sendo descrito e caracterizado o importante 

envolvimento dos TLRs nas doenças cardiovasculares como, aterosclerose, 

hipertrofia cardíaca e infarto do miocardio, sendo que o bloqueio deste receptor 

apresenta efeito protetor nessas patologias (62, 64, 72, 77). No entanto, a 

participação destes receptores ainda não foi estudada na hipertensão arterial, 

principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Vários 

estudos mostram a ocorrência de alterações e aumento das moléculas (Ang II, 

HSP60 e 70, PCR, citocinas) envolvidas no processo inflamatório na hipertensão 

arterial, o que colabora com a disfunção vascular presente nesta doença (38). Além 

disso, estas moléculas que desencadeiam uma resposta pró-inflamatória podem ser 

possíveis ativadores ou indutores da expressão dos TLRs no sistema cardiovascular.  

Neste projeto, avaliamos, primeiramente, a expressão protéica do TLR4 em 

artérias mesentéricas de resistência de animais Wistar e SHR em diferentes idades, 

a fim de verificarmos se a evolução do aumento da PA em ratos SHR é 

acompanhada da mudança no perfil de expressão de TLR4. Observamos que ratos 

SHR com 15 semanas, onde já é observado uma PA alta e estável  apresentaram 

uma maior expressão de TLR4 em relação aos Wistar e SHR com 5 semanas, os 

quais são normotensos. Esse aumento na expressão do TLR4 deve-se, 

provavelmente, ao processo inflamatório crônico presente na hipertensão arterial 

desencadeado pelo aumento de DAMPs (HSP70, angiotensina II, fibronectina), 

presentes nesta condição, e que poderiam estar ativando este receptor (46). Dessa 

forma, estes resultados sugerem que, em artérias mesentéricas a PA esta 

relacionada com a modulação da expressão de TLR4. 

Nosso trabalho foi pioneiro em demonstrar o aumento de TLR4 em artérias de 

resistência de animal hipertenso, as principais responsáveis pela manutenção da 

hipertensão arterial, e relacionar esse achado com a disfunção vascular presente 

neste modelo. Apenas um artigo na literatura demonstra e discuti a participação do 

TLR4 no modelo SHR, mas focando apenas no aspecto cardíaco (74). Neste artigo, 

o autor observou uma modulação na expressão do TLR4 no coração pela PA, 
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usando diferentes modelos de hipertensão como, SHR e ratos tratados com L-NAME, 

no entanto os autores não avaliaram a expressão arterial deste receptor.  

Ao observarmos a super-expressão do TLR4 em artérias de resistência de 

SHR, propomos um tratamento para inibir a ativação deste receptor e dessa forma 

avaliar os efeitos gerados por este tratamento. Vimos que o tratamento com anti-

TLR4 diminuiu a expressão protéica do TLR4 em artérias mesentéricas de 

resistência de SHR. De fato, trabalhos tem demonstrado que a ativação do TLR4 

resulta em aumento de sua própria expressão (78, 79). Na isquemia do miocárdio, 

por exemplo, onde há um processo inflamatório, foi mostrado que a expressão do 

TLR4 está aumentada e que o tratamento com valsartan, um bloqueador do receptor 

de angiotensina com propriedades anti-inflamatórias, diminuiu a expressão e a 

ativação do TLR4, demonstrando que o aumento na expressão do TLR4 está 

relacionado com a sua ativação (80). 

Vários mecanismos podem ser responsáveis pelo efeito da menor expressão 

do TLR4 após o tratamento com anti-TLR4, como por exemplo, a indução da 

secreção de citocinas anti-inflamatórias, as quais regulam negativamente o receptor. 

No nosso caso, um potencial mecanismo é que o anticorpo pode estar bloqueando a 

interação ligante-receptor, o que seria suficiente para regulá-lo de forma negativa. 

Assim como observado em algumas terapias usando anticorpos, além do bloqueio, a 

ligação dos anticorpos ao seu alvo também pode atuar internalizando os receptores 

de superfície, diminuindo desta forma sua expressão e ativação. Há vários exemplos 

de anticorpos que atuam por este mecanismo de ação incluindo anticorpos para o 

receptor de IL-6 (tocilizumab – Actemra/RoActemra; Chugai/Roche) e o da αL-

integrina (efalizumab – Raptiva/Xanelim; Genentech/Roche/Merck-Serono) (81).  

O uso do anticorpo anti-TLR4 vêm sendo testado em algumas condições 

inflamatórias, como a sepse e a doença intestinal crônica com resultados 

promissores, mostrando uma diminuição do processo inflamatório (82, 83). Como ja 

descrito, a hipertensão é considerada uma doença inflamatória crônica, com 

elevados níveis de citocinas pró-inflamatória e de prostanóides derivados da Cox 

(28). Neste trabalho, nós hipotetizamos que a redução da ativação do TLR4 

observada, usando um anticorpo neutralizante in vivo, poderia melhorar a inflamação 
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de baixo grau presente na hipertensão, propondo desta forma um tratamento após o 

estabelecimento da doença. Nós vimos que o tratamento foi eficaz em diminuir 

vários parâmetros inflamatórios presentes em SHR, como os fatores da via de 

sinalização do TLR4, MyD88, MAPk P38, NF-κB, e os produtos desta sinalização 

como IL-6, o prostanóide tromboxano e a Cox-2. Dessa maneira, nossos achados 

sugerem que o TLR4 esta associado a inflamação de baixo grau presente na 

hipertensão. 

Considerando que um dos principais mecanismos moleculares envolvido na 

ativação do TLR4 em doenças não infecciosas é dependente da molécula 

adaptadora MyD88 (61), a qual envolve a ativação das moléculas IRAK, TRAF, 

MAPk culminando na fosforilação do NF-κB (57, 84) fomos avaliar se esta via estava 

ativada em SHR. Vimos que a provável via de sinalização ativada pelo TLR4 na 

hipertensão é dependente de MyD88, culminando na fosforilação da P38 e do NF-κB, 

tendo em vista que a expressão dessas proteínas estão aumentadas em SHR 

comparado com ratos Wistar. De forma interessante também observamos que a 

expressão dessas proteínas diminuiram após o tratamento com anti-TLR4 em SHR, 

mostrando a eficácia deste tratamento em diminuir a ativação do TLR4 neste modelo. 

Já é sabido que os níveis e a atividade das MAPkinases estão aumentadas 

em modelos de hipertensão, como DOCA-sal e SHR. Essas enzimas participam da 

sinalização intracelular de transdução iniciado por um estímulo extracelular. (85). A 

ativação da P38 leva a produção e ativação de mediadores inflamatórios que iniciam 

o recrutamento de leucócitos e sua ativação, além de estar relacionado com a 

modulação da intensidade da resposta contrátil em células do músculo liso vascular. 

Estudos já demonstraram que o TLR4 pode ativar esta kinase culminando na 

ativação do NF-κB (86).  

Uma vez ativado por estímulos extracelulares, a proteína transcritora NF-κB 

transloca do citoplasma para o núcleo e regula a expressão gênica de moléculas 

inflamatórias. O NF-KB é composto de subunidades (p50, p65, cRel, p52 e RelB) 

que podem formar homo- e heterodímeros, sendo que o mais proeminente 

encontrado na maioria dos tecidos de mamíferos, é o heterodímero p65/p50 (87). A 

importância do NF-κB têm sido amplamente demonstrada na patogênese das 
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doenças cardiovasculares (88). Um estudo mostrou que a ativação deste fator 

nuclear e a infiltração de células do sistema imune no rim de animais SHR ocorre a 

partir da terceira semana de idade comparado com Wistar-Kyoto. A inibição do NF-

κB por um longo período, através da pirrolidina, em SHR, resulta na atenuação da 

inflamação renal intersticial e na prevenção da hipertensão (89). 

Tendo em vista a menor fosforilação do NF-κB o qual induz a liberação de 

citocinas pró-inflamatórias, fomos avaliar a secreção da IL-6 e TNF-α por já ter sido 

mostrado que estas citocinas encontram-se em altas concentrações em SHR (28, 

90). Vimos uma redução na secreção de IL-6 em SHR após o tratamento com anti-

TLR4, a qual foi acompanhada por uma redução na PA destes ratos, sugerindo que 

a IL-6 é uma importante citocina para a fisiopatologia da hipertensão. A IL-6 é uma 

citocina pró-inflamatória a qual é secretada por vários tipos celulares, incluindo 

células endoteliais, células do músculo liso vascular e macrófagos (91, 92). A IL-6 

estimula a síntese de algumas proteínas de fase aguda como a proteína C-reativa, 

proteína amilóide A e o fibrinogênio. Esta citocina promove a proliferação de células 

do músculo liso vascular presente na hipertensão e na aterosclerose (93). Alguns 

estudos demonstraram uma associação positiva entre os níveis de IL-6 e o aumento 

da PA (28, 36). Um trabalho realizado por Lee e colaboradores em 2006 mostraram 

que camundongos com ausência de IL-6 submetidos a uma dieta com níveis 

elevados de sal e infundidos com angiotensina II não desenvolveram hipertensão 

(94). Dessa forma podemos sugerir que uma possível fonte de IL-6 na hipertensão 

seja através da ativação do TLR4. 

Outra questão crucial que avaliamos no presente trabalho foi se o bloqueio do 

receptor TLR4 nos ratos SHR teria alguma influência sobre a PA. Foi observado, 

que o tratamento com anti-TLR4 causou redução na PA sistólica e diastóloca dos 

SHR. De fato, uma das principais consequências da ativação do receptor TLR4 é a 

ativação de NF-κB que culmina na produção de citocinas pró-inflamatórias. As 

principais citocinas liberadas são TNFα e IL-6. Estas citocinas encontram-se 

elevadas no plasma de animais SHR e humanos hipertensos (27), sendo que elas 

diminuem a produção e/ou a biodisponibilidade dos fatores relaxantes derivados do 

endotélio, e estimulam a liberação de fatores contráteis, de estresse oxidativo e 
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ativam o sistema renina-angiotensina, os quais contribuem para uma maior 

vasoconstrição, aumento da resistência periférica e aumento da pressão arterial (39, 

41). Desse modo, este efeito do bloqueio de TLR4 na PA pode ser devido a 

diminuição da secreção de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6, da ativação do 

NF-κB, da geração de EROs, além da menor resposta vasocontritora, a qual culmina 

em um menor efeito destes agentes nos vasos e menor resistência periférica. 

Apesar de o tratamento usado ao longo deste estudo com anti-TLR4 ser 

sistêmico, estudamos aqui apenas a participação das artérias mesentéricas de 

resistência na hipertensão após o tratamento, avaliando a reatividade vascular e 

alguns parâmetros inflamatórios. No entanto, em vista do efeito sistêmico de 

diminuição da pressão arterial, mas não normalização da mesma, não podemos 

descartar a contribuição de outros tecidos e sistemas nesse efeito após o tratamento, 

como o sistema nervoso autônomo, o rim e o coração, por exemplo, os quais 

possuem uma participação fundamental no controle da PA. Vimos apenas que o uso 

do anti-TLR4 parece ter um efeito direto na reatividade vascular e uma resposta anti-

inflamatória nestas artérias de resistência que também possuem uma ação direta na 

manutenção da PA. Sugerimos, dessa forma, uma importante participação do 

processo inflamatório gerado pelo TLR4 na fisiopatologia da hipertensão juntamente 

com a regulação de outros orgãos e sistemas neste contexto. 

O aumento da resistência vascular periférica a qual é principalmente 

determinada pelas artérias de resistência e arteríolas é um fator essencial na 

hipertensão essencial. No aspecto funcional, o aumento da resposta contrátil ou a 

diminuição do relaxamento nessas artérias aumenta a resistência periférica (10). A 

inflamação da parede vascular esta associada a disfunção dos vasos sanguíneos. 

Tendo em vista a diminuição da pressão arterial observada após o tratamento com 

anti-TLR4 em SHR, nós investigamos se o tratamento poderia melhorar a resposta 

contrátil e de relaxamento em artérias de resistência de SHR.  

Nossos resultados demonstraram que artérias mesentéricas de resistência de 

SHR anti-TLR4 apresentaram menor sensibilidade á noradrenalina e ao KCl 

comparado ao SHR IgG. A ausência de diferença entre os grupos Wistar sugere que 

a resposta imune inata, representada pelo TLR4, tem uma importante participação 
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na disfunção vascular associada com a hipertensão. A falta de diferença nas 

respostas de relaxamento com acetilcolina e nitroprussiato de sódio entre os grupos 

SHR nos leva então a concluir que o TLR4 contribui com a resposta contrátil do SHR 

sem alterar o relaxamento. 

A constrição anormal da vasculatura a qual esta relacionada com a alta 

resistência vascular periférica em SHR tem origem, principalmente, de uma maior 

atividade das células do músculo liso vascular, células endoteliais e/ou de mudanças 

estruturais na vasculatura (10). Mulvany e colaboradores em 1978 foram os 

primeiros a demonstrar que a resposta ao KCl e á noradrenalina é maior em artérias 

de resistência de SHR comparados com Wistar-Kyoto. Na época, os autores 

justificaram essa diferença descrevendo que as artérias do SHR possuíam um 

menor lúmen, uma maior espessura da camada média e que existia alguma 

diferença nas propriedades intracelulares das células do músculo liso entre os 

grupos (95). 

A noradrenalina atua nos vasos, principalmente através dos receptores α 

adrenérgicos, sendo que esse agonista pode ativar diferentes vias de sinalização, 

estimulando desta forma a liberação de fatores contráteis como os prostanóides 

vasoconstritores, a angiotensina II e espécies reativas de oxigênio (7).  Já o KCl atua 

independentemente de receptor, aumentando a concentração de K+ extracelular, o 

que resulta na redução do efluxo de K+ da célula muscular lisa pelos canais para K+ 

da membrana celular e, assim, isso torna o meio intracelular menos negativo e 

despolariza-o. A despolarização leva à abertura de canais para Ca2+ sensíveis à 

voltagem, presentes na membrana da célula muscular lisa, promovendo o influxo de 

Ca2+ e consequentemente a contração.  

O papel dos produtos gerados e das vias de sinalização ativadas pelo TLR4 

na disfunção vascular dos SHR pode ser sugerido em nosso estudo uma vez que a 

incubação tanto com os inibidores da COX-1 e COX-2 quanto do NF-κB foram 

capazes de corrigir o aumento da resposta à noradrenalina em artérias mesentéricas 

de resistência de SHR IgG. No entanto, em SHR tratados com anti-TLR4 não houve 

modificação desta resposta. Isso sugere que o tratamento com anti-TLR4 o qual esta 

diminuindo a ativação deste receptor e consequentemente seus produtos, 
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contribuem para a diminuição da resposta contrátil nestes vasos por mecanismos 

dependentes das enzimas COX e do fator nuclear-κB.   

Um dos produtos da sinalização do TLR4 é a COX-2. Já foi demonstrado por 

Kuper e colaboradores que o LPS aumenta a expressão de COX-2 em células do 

ducto coletor renal medular através da ativação do TLR4 e NF-κB (60). As ciclo-

oxigenases são enzimas que catalisam a conversão do ácido araquidônico e 

oxigênio em intermediários endoperóxidos prostaglandina PGG2 e PGH2, e estes por 

sua vez são substratos para a síntese de prostaglandinas e tromboxano. A 

prostaciclina (PGI2) age, principalmente, como vasodilatador, porém trabalhos 

recentes mostram que este prostanóide pode contrair o vaso, dependendo do 

receptor em que atua (96).O TXA2 é um potente vasoconstrictor e já foi descrito que 

este é o principal prostanóide que contribui para a contração vascular na hipertensão 

arterial (97).  

Vários estudos ja demonstraram que a resposta vasoconstritora a agonistas 

adrenérgicos é amplamente mediada pelos prostanóides vasoconstritores derivados 

da COX (98, 99). Foi demonstrado que a ativação do TLR4 por LPS e Ang II induz a 

liberação de prostanóides em cultura de macrófagos e de células do músculo liso 

vascular (47, 100). Neste estudo demonstramos que a expressão protéica de Cox-2 

esta diminuída em artérias mesentéricas de resistência de SHR anti-TLR4 

comparado com SHR IgG, e nenhuma diferença foi encontrada na expressão de 

COX-1 entre os grupos. Diante da falta de diferença na expressão da COX-1, uma 

justificativa seria que a atividade dessa enzima esteja reduzida após o tratamento 

com anti-TLR4 em SHR, sem alterar sua expressão. Alterações na atividade 

enzimática podem ocorrer através das modificações pós-translacionais ou por 

alterações na meia vida da proteína o que é característico de algumas enzimas. Esta 

hipótese de menor atividade das enzimas estudadas é sustentada pelos resultados 

obtidos nos experimentos funcionais usando o inibidor da COX-1 e COX-2 nas 

curvas concentração efeito para noradrenalina. Além disso, outro fato é o de que a 

liberação de tromboxano pela artéria mesentérica após estímulo com noradrenalina 

foi menor em SHR anti-TLR4 do que em SHR IgG. Dessa forma, estes resultados 
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sugerem que o TLR4, possui uma importante participação na disfunção vascular 

associada á hipertensão por um mecanismo dependente de Cox. 

Outro fator que fomos estudar foi a participação do NO na reatividade 

vascular dos SHR após o tratamento com anti-TLR4. O NO é um dos principais 

fatores relaxantes derivados do endotélio. Este componente colabora com a 

regulação do tônus vascular e é formado a partir do metabolismo do aminoácido L-

arginina através da ação da enzima NOS (11). Existem três isoformas da NOS, no 

entanto a principal responsável pela produção de NO no vaso é a eNOS, que é 

constitutiva. A NOS forma o NO usando diversos co-fatores como, NADPH, FMN, 

FAD, calmodulina heme e tetrahidrobiopterina (BH4). A eNOS produz NO 

constantemente para manter o tônus vascular e pode também ser estimulada por 

agonistas. Uma vez produzido, o NO é liberado pelo endotélio e difunde-se para as 

células do músculo liso vascular, ativando a guanilato ciclase solúvel, provocando 

diminuição da concentração de Ca2+ intracellular e consequente vasodilatação (101).   

Em certas condições, a NOS pode perder sua capacidade de formar NO por 

remover um elétron da NADPH e doá-lo para moléculas de oxigênio formando 

superóxido ao invés de NO (102). A produção de superóxido a partir da “eNOS 

desacoplada”, como é chamada quando isso ocorre, é acompanhada de estresse 

oxidativo o qual diminui a biodisponibilidade do NO. As causas do desacoplamento 

da eNOS ainda não é totalmente entendida, mas tem sido sugerido que ocorra 

devido a oxidação do BH4, mudanças na fosforilação da eNOS ou por mudanças 

nos dímeros funcionais (103). Na hipertensão, ja foi demonstrado que há 

desacoplamento da eNOS e que isso colabora com o aumento da geração de EROs 

em SHR, diminuindo a biodisponibilidade do NO e colaborando dessa forma com a 

disfunção endotelial presente neste modelo  (104). 

Ao estudar a participação do NO  na reatividade em artérias mesentéricas de 

resistência dos grupos analisados neste trabalho, primeiramente observamos que a 

expressão da eNOS está diminuída em SHR IgG comparado com Wistar IgG e que 

o tratamento com anti-TLR4 em SHR aumentou a expressão desta enzima. No 

estudo funcional, vimos que nos grupos Wistar, ao incubarmos as artérias de 

resistência com L-NAME (inibidor da NOS) ocorre um aumento da resposta máxima 
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à noradrenalina, mostrando que o óxido nítrico (NO) é um importante regulador da 

resposta contrátil á este agonista. No entanto, nos ratos SHR IgG ocorreu o inverso, 

e esta resposta diminuiu, indicando que neste caso, a modulação do NO esta 

ausente. Nos SHR tratados com anti-TLR4 não vimos diferença na resposta á 

noradrenalina com ou sem bloqueio com L-NAME, mostrando que a ação do anti-

TLR4 melhorou a disponibilidade de NO, mas não restaurou a resposta. O 

mecanismo que pode estar envolvido com a menor produção de NO em SHR IgG é 

devido a geração de especies reativas de oxigênio pela eNOS desacoplada. O 

bloqueio do anti-TLR4 pode estar melhorando a função da eNOS, mas não 

normalizando-a, uma vez que o tratamento aumentou a expressão desta enzima, 

mas não restaurou por completo a resposta funcional.  

De fato, neste contexto, de forma interessante vimos, através da técnica de 

diidroetidina, que a geração de EROs não está alterada entre os grupos estudados, 

no entanto o estímulo das artérias mesentéricas com noradrenalina aumentou a 

geração de EROs apenas em ratos SHR IgG, evidenciando que o tratamento com 

anti-TLR4 foi eficaz em inibir a formação de EROs nestas artérias em ratos SHR, e 

que este pode ser um dos fatores responsáveis pela menor biodisponibilidade do NO 

em SHR.   
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6 CONCLUSÃO 

 

 Em resumo, demonstramos no presente estudo que o TLR4 está 

superativado em artérias mesentéricas de resistência de SHR e que o bloqueio 

deste receptor através do tratamento com anti-TLR4 diminui esta ativação reduzindo 

a expressão e liberação de moléculas pró-inflamatórias, como a IL-6 e Cox-2 que 

colaboram com o aumento da pressão arterial e com a disfunção vascular presente 

nos SHR. Em relação a via de sinalização ativada pelo TLR4 na hipertensão, 

mostramos que envolve a ativação da MyD88 , P38 e NF-κB. Vimos ainda que a 

neutralização do TLR4 foi capaz de diminuir a PA e reduzir a resposta contrátil 

nesses vasos por mecanismos envolvendo, principalmente, NF-κB, Cox e a maior 

liberação de TXA2. A contribuição do fator relaxante NO na modulação da resposta 

contrátil à noradrenalina  esta comprometida em SHR e o uso do anti-TLR4 melhora 

mas não normaliza esta resposta. A geração de EROs após estímulo com NA 

também foi inibida após o tratamento com anti-TLR4. Desta forma, descrevemos 

pela primeira vez a importante participação da resposta imune inata, representada 

pelo TLR4, na fisiopatologia da hipertensão arterial. 
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Figura 20 -  Esquema representativo da conclusão do trabalho, mostrando a 
sinalização do TLR4 em células da artéria mesentérica de 
resistência de SHR. As setas vermelhas indicam diminuição do fator 
representado após o tratamento com anti-TLR4. 

 

 

MyD88 = proteína adaptadora “myeloid differentiation primary response gene (88)”; p38 = 
MAPkinases; NFκB = fator de transcrição nuclear κB; IL-6 = interleucina 6; EROs = espécies 
reativas de oxigênio; COX-2 = ciclo-oxigenase 2; TXA2 = tromboxano A2..  
Fonte: Bomfim (2012) 
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