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RESUMO 

DE-FRANÇA-NETO, A. Estudo dos mecanismos envolvidos no remodelamento 
de artérias de resistência de ratos hipertensos induzidos pelo tratamento com 
ouabaína. 2016. 126 f. Tese (Doutorado em Fisiologia Humana) – Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

A administração crônica de ouabaína (OUA) induz hipertensão arterial (HA) em ratos, 

alterações funcionais e remodelamento em artérias mesentéricas de resistência 

(AMR). A literatura sugere que a resposta pressórica da OUA pode ser bloqueada pelo 

antagonismo do receptor AT1 e pela inibição COX-2. No entanto, não se conhece a 

participação dessas vias no remodelamento arterial nesse modelo de HA. O presente 

estudo teve como objetivo investigar o papel do sistema renina-angiotensina (SRA) e 

da COX no remodelamento das AMR induzido pela OUA. Ratos Wistar (45 dias) foram 

tratados por 5 semanas com OUA (30 µg/kg/dia; s.c.) e co-tratados com losartana 

potássica (15 mg/kg/dia; v.o.), ácido acetilsalicílico (100 mg/kg/dia; v.o.), nimesulida 

(20 mg/kg/dia, v.o.) ou cloridrato de hidralazina (44 mg/kg/dia) e hidroclorotiazida (9,4 

mg/kg/dia; v.o.; grupo HH). O grupo OUA apresentou elevação dos valores de pressão 

arterial e, ambos os co-tratamentos preveniram a resposta pressórica da OUA. As 

AMR dos ratos OUA apresentaram redução do diâmetro interno (Di), da área de 

secção transversa e do número de núcleos e aumento na rigidez, na quantidade de 

colágeno total e espécies reativas de oxigênio, as quais foram bloqueadas por todos 

co-ttos, exceto pela HH. Em AMR de ratos OUA, o SRA e a COX-2 participam da 

resposta pressórica, do remodelamento hipotrófico para dentro e da rigidez. Esses 

ajustes estão associados ao stress oxidativo e a deposição de colágeno na parede 

vascular estimulados pela capacidade da OUA em promover a ativação do receptor 

AT1 e da COX-2. 

 

Palavras-chave: Remodelamento vascular. Ouabaína. Hipertensão arterial. 

  



 
 

ABSTRACT 

DE-FRANÇA-NETO, A. Study of the mechanisms involved on resistance artery 
remodeling in ouabain-induced hypertensive rats. 2016. 126 p. Ph. D. Thesis 
(Human Physiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2016. 

 

The chronic administration of ouabain (OUA) induces hypertension in rats, functional 

and structural alterations in mesenteric resistance arteries (MRA). It is well known that 

OUA-induced hypertension is blocked by AT1 receptor antagonism and the COX-2 

inhibition. However, the participation of these pathways in MRA remodeling in this 

model of hypertension remains unknown. This study aimed to investigate the role of 

the renin angiotensin system (RAS) and COX pathways on MRA remodeling induced 

by OUA. Male Wistar rats (45 days) were treated for 5 weeks with OUA (30 µg/kg/day, 

s.c.) and co-treated with losartan potassium (15 mg/kg/day, p.o.), aspirin (100 

mg/kg/day; p.o.), nimesulide (20 mg/kg /day, p.o.) or hydralazine hydrochloride (44 

mg/kg/day) plus hydrochlorothiazide (9.4 mg/kg/day; p.o.; HH group). The OUA group 

showed high blood pressure and both co-treatments prevented the pressor response 

of OUA. MRA of OUA rats showed reduced inner diameter and cross sectional area 

and increased arterial stiffness, the amount of total collagen and reactive oxygen 

species in the vascular wall, which were blocked by all co-treatments except for HH. In 

AMR from OUA rats, RAS and COX-2 participate in the pressor response, the inward 

hypotrophic remodeling and stiffness. These adjustments are the result of oxidative 

stressand increasing collagen deposition in the vascular wall stimulated by the OUA 

ability to stimulate the activation of AT1 receptor and COX-2. 

 

Keyworlds: Vascular remodeling. Ouabain. Arterial hypertension. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo os registros do Ministério da Saúde (2013), as doenças 

cardiovasculares foram responsáveis por 339.672 óbitos no ano de 2013, sendo a 

maior causa de mortalidade (~28%) no Brasil. Entre elas, uma doença que vem se 

destacando devido a sua maior prevalência ao longo dos anos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013) é a hipertensão arterial (HA). Essa condição clínica caracteriza-se por 

ter origem multifatorial, apresentar níveis elevados e sustentados de pressão arterial 

e estar associada à alterações metabólicas, funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo 

(coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) (DOCUMENTO DO BANCO MUNDIAL, 

2005; MALTA et al., 2009; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010; 

WILLIAMS, 2010).  

Quanto à sua origem, a HA pode ser classificada como HA primária ou 

secundária. A HA primária é a forma de maior prevalência na população (90%). Essa 

forma da HA não possui causas definidas, mas está associada a muitos fatores de 

risco, como fatores hereditários, uma dieta pouco saudável, sedentarismo, stress ou 

abuso de bebidas alcoólicas. Por sua vez, a HA secundária tem prevalência de 3 a 

5% e está associada à alguma condição clínica, como hiperaldosteronismo primário, 

feocromocitoma e paragangliomas, hipotireoidismo, hipertireoidismo, 

hiperparatireoidismo, síndrome de cushing, acromegalia, coartação da aorta, 

isquemia renal (hipertensão renovascular), síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva 

do sono, doença renal crônica e o uso de drogas relacionadas com o desenvolvimento 

ou agravamento da HA (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010).  

Essa doença é um dos fatores de risco mais importantes para outras 

doenças cardiovasculares, como o infarto do miocárdio, a insuficiência cardíaca e o 

acidente vascular encefálico, dentre outras (KAPLAN, 1998). Apesar dos avanços no 

seu diagnóstico e tratamento, suas causas permanecem desconhecidas na maioria 

dos casos. 

Como dito anteriormente, a principal característica dessa condição clínica 

é a elevação sustentada dos valores de pressão arterial. Essa variável obedece a 

relação conteúdo/continente, ou seja, a pressão arterial depende do volume 

sanguíneo contido no leito arterial (MICHELINI, 2008; SHEPHERD; VANHOUTTEN, 

1979). Além disso, ela também é dependente de outros fatores, como o débito 
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cardíaco, que representa o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico, e a 

resistência periférica, que representa a resistência imposta ao fluxo sanguíneo pelas 

artérias nos leitos vasculares (BLOOM; FAWCETT, 1968; MICHELINI, 2008; 

MULVANY, 1984; SHEPHERD; VANHOUTTEN, 1979). Tanto na HA em humanos 

quanto em modelos animais pode-se observar uma relação direta entre a pressão 

arterial e a resistência vascular periférica. Nessa relação, o aumento da pressão 

arterial está comumente associado ao concomitante aumento da resistência vascular 

(FOLKOW, 1982; SHEPHERD, 1990).  

A modificação da resistência vascular, que acompanha o aumento da 

pressão arterial, está relacionada com alterações nos componentes da parede 

vascular (FOLKOW, 1982; MULVANY, 1984; MULVANY; HALPERN, 1977; 

MULVANY; HANSEN; AALKAJAER, 1978; SCHIFFRIN, 1997; SHEPHERD, 1990), 

principalmente nas chamadas artérias de resistência (MULVANY, 1984, 2003, 2008). 

Essas modificações levam à alterações na estrutura e nas respostas funcionais dos 

componentes da parede arterial, como as células endoteliais, as células musculares 

lisas e a matriz extracelular, que podem resultar na elevação da pressão arterial 

observada na HA (FOLKOW, 1982; MULVANY, 1984; MULVANY; HALPERN, 1977; 

MULVANY; HANSEN; AALKAJAER, 1978; SCHIFFRIN, 1997; SHEPHERD, 1990). 

Nesse contexto um importante modelo de estudo de HA experimental é o 

induzido pelo tratamento crônico com ouabaína (OUA) (MANUNTA et al., 1994). Esse 

composto orgânico é um digitálico cardiotônico utilizado para inibir a Na+, K+ ATPase 

(LINGREL et al., 1998; WALLICK et al., 1977). Hoje sabe-se que esse digitálico 

cardiotônico está presente em concentrações diminutas no plasma de humanos 

(HAMLYN et al., 1991). Apesar de não se observar seu efeito inibidor sobre a atividade 

da Na+, K+ ATPase nestas concentrações, a OUA tem ganhado destaque por estar 

relacionada à HA essencial em humanos (HAMYLIN et al.,1982; PIERDOMENICO et 

al., 2001; ROSSI et al., 1995). Quando a OUA é utilizada cronicamente em ratos 

normotensos (como os ratos Wistar), com dosagens que atingem valores plasmáticos 

semelhantes aos encontrados em pacientes com HA essencial, ela induz a elevação 

da pressão arterial desses animais a valores semelhantes aos de uma HA leve a 

moderada em humanos (MANUNTA et al., 1994).  

Nesse modelo experimental de HA, inúmeras modificações vasculares 

periféricas, tanto funcionais (BRIONES et al., 2009; CARGNELLI et al., 2000; 
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HERNANZ et al., 2008;  ROSSONI et al., 2002a b; WENCESLAU et al., 2011; XAVIER 

et al., 2004a, b, c) como estruturais (BRIONES et al., 2006; ZHANG et al., 2009), já 

foram encontradas no sistema vascular e corroboram para o entendimento do 

mecanismo hipertensivo induzido pela OUA. Em relação às modificações funcionais, 

a ativação de vias como a do sistema renina-angiotensina e da enzima cicloxigenase-

2 vem demonstrando grande importância como parte do mecanismo ativado pela 

OUA, responsável por alterar a pressão arterial e a reatividade vascular das artérias 

mesentéricas de resistência (AMR), e também de outras artérias e leitos vasculares 

(OLIVEIRA, 2013; PADILHA et al., 2008; WENCESLAU et al., 2011; XAVIER et al., 

2004a, c, 2009), sugerindo que essas mesmas vias possam também estar envolvidas 

nas modificações estruturais encontradas nas AMR.  

 

1.1 Sistema cardiovascular e o sistema circulatório 

O sistema cardiovascular é constituído por uma bomba geradora de fluxo 

(o coração), uma série de vasos de distribuição e de coleta, e  um extenso sistema de 

finos vasos que permitem trocas rápidas entre os tecidos e os vasos sanguíneos 

(LACCHINI; IRIGOYEN, 2008). 

Uma parte essencial dentro do sistema cardiovascular é o sistema 

circulatório. Esse, se constitui de uma rede de tubos fechados, compostos de 

segmentos diferenciados (artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias) e com 

características estruturais e funcionais distintas (FRANCHINI, 2012). A principal 

função desse sistema é distribuir substâncias essenciais para os tecidos, assim como  

remover os produtos provenientes do metabolismo (LACCHINI; IRIGOYEN, 2008). 

No sistema circulatório, os vasos sanguíneos apresentam suas paredes 

divididas basicamente em três camadas: túnica adventícia, túnica média e túnica 

interna (LACCHINI; IRIGOYEN, 2008). Nessas camadas, as composições são 

modificadas de acordo com a função do vaso. A túnica adventícia é composta por 

tecido conjuntivo frouxo, com grande quantidade de fibrócitos, fibras elásticas e 

colágeno (LACCHINI; IRIGOYEN, 2008; RHODIN, 1980). Nessa camada também 

podem ser encontrados mastócitos, macrófagos e, ocasionalmente, células de 

Schwann associadas a axônios (RHODIN, 1980). Por sua vez, a camada média 

vascular é composta principalmente por células musculares lisas e pelas lâminas 
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elásticas presentes entre essas células. Nessa camada, a proporção de células 

musculares lisas é maior em pequenas artérias (artérias de resistência) do que em 

grandes artérias (artérias de capacitância), representando 70 a 85% da camada em 

artérias de resistência (LEE et al, 1983; MULVANY et al. 1978; SMEDA et al., 1988; 

WALMSLEY, 1983). Mais internamente, a camada íntima é composta por uma única 

camada de células endoteliais e outra subendotelial, formada por matriz extracelular, 

fibrócitos e macrófagos. Em artérias de resistência, as células endoteliais 

frequentemente projetam-se através das fenestras na lâmina elástica interna e podem 

fazer contato com as células do músculo liso vascular na camada média, afetando o 

tônus vascular (CARLSON et al., 1982; LACCHINI; IRIGOYEN, 2008; RHODIN, 1980). 

 

1.2 Artérias de resistência e o remodelamento arterial 

Dentro do sistema circulatório, um grupo particular de artérias tem grande 

importância na determinação da resistência vascular: é a chamada artéria de 

resistência. Autores como Mulvany e Korsgaard (1983) e Schiffrin (1997) vêm 

demonstrando que esta artéria é a responsável por impor a maior parte da resistência 

ao fluxo sanguíneo no leito vascular onde se encontra.  

Na literatura, as artérias de resistência têm sido definidas como resistentes 

por meio de classificações que levam em conta seu papel funcional no leito vascular 

ou as características estruturais da própria artéria, como o diâmetro luminal. Quanto 

à definição funcional, de acordo com Mulvany (2003), artérias de resistência são vasos 

pré-arteriolares que contribuem tanto passivamente como ativamente para a 

manutenção da resistência vascular basal e para o controle do fluxo sanguíneo 

durante as alterações hemodinâmicas. Por sua vez, a definição estrutural adotada por 

Bloom e Fawcett (1968) define que essas artérias são vasos pré-arteriolares com 

diâmetro luminal menor que 500 µm. 

Levando-se em consideração que, de acordo com a Lei de Poisseuille, a 

resistência vascular periférica varia inversamente em relação a quarta potência do raio 

arterial, discretas variações do diâmetro luminal das artérias de resistência podem 

influenciar marcadamente a resistência vascular e, consequentemente, levar à uma 

modulação significativa da pressão arterial. Dessa maneira, as mudanças na 

geometria do vaso contribuem para a modificação dos valores normais da pressão 
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arterial por meio da modificação da resistência vascular. Essas modificações 

geométricas, chamadas de remodelamento vascular, podem ocorrer devido à 

alterações na função (reatividade vascular), na distensibilidade (rigidez vascular) ou 

na estrutura vascular (ARRIBAS et al, 2006; INTEGAN; SCHIFFRIN, 2000; 

MARTINEZ-LEMUS et al, 2009; MULVANY, 2008).  

Segundo Mulvany (1999), essas modificações geométricas 

(remodelamento) das artérias de resistência, observadas em condições clínicas como 

na HA, não ocorrem  como consequência do aumento na pressão sanguínea, mas sim 

para normalizar a tensão da parede na artéria. Essa afirmação tem sua explicação na 

Lei de Laplace, pois, em seu trabalho de 1984, Mulvany utilizou essa lei para 

demonstrar que o aumento da pressão arterial observado na HA é mantido pelo 

aumento na razão parede/lúmen (razão P/L) arterial. Sendo assim, em um primeiro 

momento, o aumento na quantidade de substâncias neuro-humorais pode elevar a 

pressão sanguínea, alterando a tensão da parede na artéria. No entanto, para 

normalizar a tensão de parede em longo prazo, a pressão arterial elevada é mantida 

pelo aumento da razão P/L dos vasos (MULVANY, 1999).  

Por sua vez, Mulvany (1999) relatou que as características estruturais 

primárias dos vasos responsáveis pela razão P/L são o diâmetro e a espessura da 

parede vascular, estando o vaso submetido a uma determinada pressão transmural. 

O autor explica que, nessa condição, o diâmetro do lúmen é determinado pelas 

propriedades mecânicas passivas e ativas do vaso. Enquanto as propriedades 

passivas podem ser descritas pela relação entre a pressão intraluminal e a medida do 

lúmen sobre condições em que as células do músculo liso estão totalmente relaxadas, 

as propriedades ativas são função do tônus (contração) vascular, da quantidade e do 

arranjo das células musculares lisas (MULVANY, 1999). 

Outro importante parâmetro da estrutura vascular citado por Mulvany 

(1999), derivado dos já citados, é a área de secção transversa (AST), que indica a 

quantidade de componentes dentro da parede vascular e, portanto, fornece 

informações a respeito dos processos biológicos que determinam a estrutura vascular.  

Como demonstrado na figura 1 (MULVANY, 1999), as alterações na 

estrutura vascular, conhecidas como remodelamento arterial, são consideradas um 

processo complexo que pode envolver o aumento (hipertrofia), a diminuição 

(hipotrofia) ou o rearranjo (eutrofia) dos componentes da parede vascular e, também, 
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a redução (remodelamento para dentro) ou o aumento (remodelamento para fora) do 

diâmetro do lúmen vascular (MULVANY et al., 1996).  

 

Figura 1 - Classificação de artérias quanto ao tipo de remodelamento arterial 

 

A figura mostra as maneiras como o remodelamento arterial pode modificar a área de secção 
transversa (AST) do vaso sanguíneo. O ponto de partida é o vaso no centro. O remodelamento pode 
ser hipertrófico (com aumento da AST, como demonstrado na coluna da direita), eutrófico (sem 
mudanças na AST, como demonstrado nos vasos na coluna central) ou hipotrófico (com redução da 
AST, como demonstrado nos vasos da coluna à esquerda). Essas formas de remodelamento podem 
ser para dentro (inward; com redução no diâmetro luminal, como demonstrado na linha superior) ou 
para fora (outward; com aumento no diâmetro luminal, como demonstrado nos vasos da linha 
inferior). O eixo diagonal superior esquerdo ao inferior direito demonstra que a razão parede/luz não 
é modificada pela alteração no diâmetro e espessura da parede arterial. A parte superior, da 
esquerda para a direita, demonstra o aumento da razão parede/luz com as modificações estruturais. 
A parte inferior, da direita para a esquerda, demonstra a redução na razão parede/luz com as 
modificações estruturais. Modificado de Mulvany (MULVANY, 1999). 

 

Como pode ser observado na figura 1, o remodelamento hipotrófico ocorre 

quando há redução na AST da parede vascular, representada pela mudança 

observada na figura 1 entre a artéria central e as artérias na coluna à esquerda. Como 

será descrito mais adiante, esse tipo de remodelamento arterial parece estar 

relacionado à redução de componentes da parede vascular (MÁRQUEZ-MARTIN et 

al., 2012; POURAGEAUD; DE MEY, 1997).  

Já no remodelamento eutrófico, a AST da parede arterial não é modificada, 

como observado na coluna central da figura 1. Esse tipo de remodelamento parece 

predominar em artérias de resistência de modelos experimentais, nos quais o sistema 

Wall/lumen ↑ 

Wall/lumen ↓ 

Wall/lumen ↑ 

Wall/lumen ↓ 
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renina-angiotensina está mais ativado, como no modelo de: ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR) (MULVANY; HALPERN, 1977; MULVANY; HANSEN, 1978; 

MULVANY; KORSGAARD, 1983) e dois rins, um clipe (LI et al., 1996). Por sua vez, 

no remodelamento hipertrófico ocorre o aumento da AST da parede arterial, como o 

observado na figura 1 entre a artéria central e as artérias da coluna à direita. Esse 

remodelamento parece predominar em modelos animais com HA severa, nos quais o 

sistema endotelina está mais ativado, como: no modelo DOCA-sal (DENG e 

SCHIFFRIN, 1992), um rim, um clipe (DENG; SCHIFFRIN, 1991; KORSGAARD; 

MULVANY, 1988) e no modelo Dahl-sal sensível (D'USCIO et al., 1997). 

Dentro desse contexto, processos como o crescimento celular, a apoptose, 

a inflamação e a fibrose são eventos completamente envolvidos no remodelamento 

vascular hipertensivo do tipo eutrófico e hipertrófico, no qual sistemas regulatórios, 

como o sistema renina-angiotensina e a endotelina, exercem um importante papel 

(GIBBONS, 1998; INTENGAN; SCHIFFRIN, 2001).  

Por outo lado, pouco ainda é conhecido a respeito do remodelamento 

vascular do tipo hipotrófico associado a HA. Para ele, relatos da literatura 

demonstraram que esse remodelamento arterial já foi observado em arteríolas 

aferentes renais de ratos SHR (NøRRELUND et al., 1994). Esse remodelamento 

hipotrófico para dentro da arteríola aferente renal do rato SHR estava associado ao 

aumento da pressão sanguínea arterial dos mesmos, fato curioso demonstrado por 

NøRRELUND et al. (1994), uma vez que nessa mesma variedade de rato, o 

remodelamento característico encontrado em AMR é do tipo eutrófico para dentro 

(AGABITI-ROSEI; HEAGERTY; RIZZONI, 2009; FEIH et al., 2008; MARTINEZ-

LEMUS; HILL; MEININGER, 2009;). Dessa maneira essas modificações estruturais 

parecem ser diferentemente expressas dependendo do leito vascular observado. 

Estudos com abordagens relacionadas à redução na perfusão vascular 

demonstraram o remodelamento hipotrófico em AMR (POURAGEAUD; DE MEY, 

1997) e na artéria cerebral média (MÁRQUEZ-MARTIN et al., 2012). Neles, verificou-

se que ratos normotensos submetidos à hipoperfusão crônica cerebral apresentam 

remodelamento hipotrófico para dentro na artéria cerebral média (MÁRQUEZ-

MARTIN et al., 2012), o qual foi associado a uma maior expressão das 

metaloproteinases do tipo 1 e 9, responsáveis pela degradação de componentes da 

matriz extracelular. Esses trabalhos sugerem que o remodelamento hipotrófico para 
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dentro está relacionado a um desbalanço na parede vascular, que resulta na perda de 

componentes dessa parede.  

Além da modificação da geometria arterial, na HA o remodelamento 

vascular também está associado ao aumento da rigidez da parede vascular 

(ARRIBAS; HINEK; GONZÁLEZ, 2006; INTENGAN; SCHIFFRIN, 2000). Esse tipo de 

modificação é resultante da somatória da rigidez ativa (representada pelo tônus do 

músculo liso vascular) (AGABITI-ROSEI; HEAGERTY; RIZZONI, 2009) com a rigidez 

passiva, sendo essa última, um efeito das propriedades visco-elásticas intrínsecas 

principalmente das fibras de colágeno e de elastina presentes na matriz extracelular 

(BRIONES et al., 2010).  

Nas artérias, os colágenos do tipo I e III são os principais componentes 

responsáveis por gerar rigidez na parede vascular (JACOB et al., 2001; WAGENSEIL; 

MECHAM, 2009). Estes, são proteínas rígidas que possuem o papel fisiológico de 

limitar a distensão vascular e, quando depositadas em excesso na parede vascular, 

elevam a rigidez vascular, como ocorre em condições patológicas como a HA 

(BRIONES et al., 2009; GÓMEZ-GARRE et al., 2006; INTENGAN et al., 1999b; 

RIZZONI et al., 2006; VIRDIS et al., 2004). Além do colágeno, a quantidade de fibras 

elásticas como a elastina, também contribui para a rigidez arterial. Essa proteína é o 

componente deformável da matriz extracelular e, por consequência, da parede 

vascular (BRIONES et al., 2010). Em condições normais, a produção de elastina é 

restrita à vida fetal e à infância (ARRIBAS; HINEK; GONZÁLEZ, 2006). No entanto, 

em condições patológicas, como na HA, as células vasculares podem sintetizar 

elastina como parte do processo para aumentar o stress na parede vascular (KEELEY; 

ALATAWI, 1991; KEELEY; JOHNSON, 1986;). 

No vaso normal, a síntese e a degradação das proteínas da matriz 

extracelular (colágeno, elastina e outras proteínas como integrinas e fibronectinas) é 

finamente controlada por proteínas chamadas de metaloproteinases. Essas enzimas 

têm suas atividades reguladas por fatores que podem promover o remodelamento 

vascular devido a uma maior degradação da matriz extracelular e permitinr a migração 

e proliferação de células musculares lisas e de células inflamatórias para a parede 

vascular (BOBIK; TKACHUK, 2003; RAFFETTO; KHALIL, 2008). 

Dentro desse contexto, uma substância endógena associada à HA em 

humanos (HAMYLIN et al., 1982; PIERDOMENICO et al., 2001; ROSSI et al., 1995), 



24 
 

que vem ganhando destaque é a OUA. Estudos demonstram que a OUA é capaz de 

modificar a resistência vascular por agir tanto na reatividade vascular (BRIONES et 

al., 2009; CARGNELLI et al., 2000; HERNANZ et al., 2008;  ROSSONI et al., 2002a 

b; WENCESLAU et al., 2011; XAVIER et al., 2004a, b, c;) como na geometria e rigidez 

arterial (BRIONES et al., 2006; ZHANG et al., 2009) além de estar envolvida com 

novos mecanismos intracelulares ativados via a Na+, K+ ATPase (ABRAMOWITZ et 

al., 2003; AIZMAN; APERIA, 2003; AYDEMIR-KOKSOY; BRODIE et al., 1995; 

DMITRIEVA; DORIS, 2003; DVELA et al., 2012; KHUNDMIRI et a.l, 2007; KOMETIANI 

et al., 1998; KOTOVA et al., 2006; KULIKOV et al., 2007; LIU et al., 2000; MONTERO 

et al., 1993; MURATA et al., 1996; TREVISI et al., 2006; XIE; CAI, 2003; XU et al., 

2009). Essa substância endógena vem sendo muito estudada quanto aos 

mecanismos que descrevem sua abilidade de alterar a reatividade vascular em ratos 

Wistar, Sprague-Dawley e SHR (BRIONES et al., 2009; CARGNELLI et al., 2000; 

HERNANZ et al., 2008; OLIVEIRA, 2013; PADILHA et al., 2008; ROSSONI et al., 

2002a b; WENCESLAU et al., 2011; XAVIER et al., 2004a, b, c ; XAVIER et al., 2009;). 

No entanto, pouco ainda é conhecido a respeito da capacidade da OUA em induzir o 

remodelamento hipotrófico para dentro como descrito por Briones et al. (2006) no 

modelo de HA induzido por ela própria em ratos Wistar.  

 

1.3 A Na+, K+ ATPase e a ouabaína 

Trabalhos da literatura demonstraram que aproximadamente 50% dos 

pacientes com HA essencial apresentavam valores elevados de OUA plasmática 

(PIERDOMENICO et al., 2001; ROSSI et al., 1995) e que há uma relação entre a 

elevação da pressão arterial e a quantidade de OUA plasmática em indivíduos 

hipertensos (HAMLYN et al., 1982). Além disso modelos animais de HA, como a 

hipertensão renal (OVERBECK et al., 1976) e o modelo DOCA-sal (HAMLYN, 1989; 

HAMLYN; HAMILTON; MANUNTA, 1996), também apresentam como características 

as concentrações plasmáticas elevadas de ouabaína endógena.  

A OUA (Figura 2) é uma substância que pertence a um grupo de compostos 

conhecidos como esteróides cardiotônicos, os quais são formados por um esqueleto 

esteroidal (aglicona), um anel lactona insaturado formado por cinco membros e uma 

porção açúcar (BARRUETO et al., 2006).  
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Figura 2 - Fórmulas estrutural e molecular da ouabaína. 

 

Fórmula estrutural acompanhada da fórmula molecular da ouabaína. Como pode ser observado, a 
molécula de ouabaína é formada por um esqueleto esteroidal (aglicona), um anel lactona insaturado 
formado por cinco átomos e uma porção monossacarídica (pentose). Imagem obtida no endereço: 
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=Ouaba%C3%ADna&lang=3 Acessado em: 
26/10/2015. 

 

Devido a sua propriedade de inibir a atividade enzimática e o transporte 

iônico realizado pela Na+, K+ ATPase (LINGREL et al., 1998; WALLICK et al., 1977), 

a OUA tem sido utilizada para inibir o transporte iônico realizado por essa enzima 

(APELL; SCHNEEBERGER; SOKOLOV, 1998). Esse composto apresenta efeito 

inotrópico positivo o qual foi aplicado para o tratamento da insuficiência cardíaca, o 

que lhe confere a designação geral de “cardiotônico” (EICHHORN; GHEORGHIADE, 

2002; HAUPTMAN; KELLY, 1999; KATZ, 1985; LEE, 1985). Além disso, se usada 

agudamente em humanos saudáveis, a infusão desse digitálico é capaz de induzir o 

aumento da resistência vascular periférica, a redução do fluxo sanguíneo e a elevação 

da pressão arterial (MASON; BRAUNWALD, 1964; SCHULTE et al., 1987). Dessa 

forma, como apontado acima, o aumento plasmático desse digitálico é capaz de levar 

a um quadro que favorece o estado hipertensivo. 

Por sua vez, o principal sítio de ação da OUA é a Na+, K+ ATPase, enzima 

expressa em todas as células de mamíferos e que, em sua via clássica, utiliza a 

energia da hidrólise do trifosfato de adenosina (ATP) para realizar o transporte de 3 

íons Na+ e 2 íons K+ através da membrana (Figura 3A) (BOLDYREV, 2000; KAPLAN, 

2002; SKOU, 2004). Inicialmente, pensava-se que a Na+, K+ ATPase era composta de 

um heterodímero de dois polipeptídeos principais, a subunidade α e a subunidade β 
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(Figura 3). No entanto, atualmente, alguns autores descrevem uma nova subunidade, 

a denominada subunidade γ, associada de uma maneira tecido–específica ao dímero 

da Na+, K+ ATPase. Essa associação parece atuar na funcionalidade da enzima 

(BLANCO; MERCER, 1998; SWEADNER, 1989). Por sua vez, o polipeptídeo α 

representa a subunidade catalítica da enzima, contendo os sítios de ligação para o 

ATP, para o Na+, para o K+ e para outros reguladores da Na+, K+ ATPase, como os 

esteróides cardiotônicos (MORTH et al., 2007). Esse domínio é formado por 10 

segmentos transmembrana, com as regiões C e N terminais citoplasmáticas e cinco 

pequenas alças extracelulares (BAGROV; SHAPIRO; FEDORA, 2009; MORTH et al., 

2011;).  

Enquanto a hidrólise do ATP e a translocação iônica ocorrem 

primariamente através da subunidade α, a Na+, K+ ATPase também necessita da 

subunidade β para sua atividade. O polipeptídeo que constitui essa subunidade é uma 

proteína glicosilada do tipo II que apresenta uma calda citoplasmática N terminal, um 

único domínio transmembrana e a maior parte de sua estrutura voltada para o meio 

extracelular (GEERING, 2001; GEERING, 2008;). Essa subunidade atua como uma 

proteína chaperona que dirige o enovelamento correto e o direcionamento do 

polipeptídeo α durante sua síntese e transporte, garantindo o desenvolvimento 

funcional e a integração da Na+, K+ ATPase na membrana plasmática (GEERING, 

2001; JORGENSEN; HAKANSSON; KARLISH, 2003; KAPLAN, 2002). 

Em mamíferos, quatro tipos de subunidades α (α1, α2, α3 e α4) e três tipos 

de subunidades β (β1, β2 e β3) são expressas em diferentes combinações e também 

em tipos específicos de células, sendo reguladas pelo desenvolvimento (BLANCO, 

2005; LINGREL et al., 2003; MOBASHERI et al., 2000; SWEADNER, 1991). 

Adicionalmente, uma das maiores diferenças cinéticas entre as isoformas α é sua 

sensibilidade única à OUA. Em roedores, enquanto a isoforma α1 é altamente 

resistente à inibição da OUA, α2, α3 e α4 são progressivamente mais sensíveis a essa 

mesma inibição (BLANCO, 2005; O’BRIEN, 1994; SWEADNER, 1993). Dessa forma, 

as associações distintas das diferentes isoformas α e β resultam em múltiplos dímeros 

αβ (isozimas) da Na+, K+-ATPase.  

Entre suas funções, a Na+, K+ ATPase é responsável por estabelecer um 

gradiente eletroquímico transmembrana para os íons Na+ e K+, o qual é essencial para 

a manutenção da osmolaridade celular, volume, pH, potencial de membrana de 
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repouso e energia eletroquímica para o transporte secundário de íons e nutrientes 

através da membrana celular (BLAUSTEIN, 1993; BENARROCH, 2011; CLARKE; 

FAN, 2011; FERAILLE; DOUCET, 2001; GREEN, 2004; MCDONOUGH et al., 2002; 

SZNAJDER; FACTOR; INGBAR, 2002; ZHOU; DADA; SZNAJDER, 2008). Além 

disso, esse gradiente eletroquímico transmembrana também é importante em 

processos como a contração muscular e a propagação do potencial de ação (LINGEL, 

1992). 
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Figura 3 - Via clássica e via de sinalização intracelular iniciadas pela ligação da ouabaína com a 
Na+, K+ ATPase. 

 

Diagrama mostrando a função celular de controle da Na+, K+ ATPase pela OUA via suas funções de 
transporte iônico e sinalização. A) inibindo o bombeamento iônico realizado pela Na+, K+  ATPase, a 
OUA pode diretamente modificar os níveis intracelulares de Na+ e, secundariamente, o Ca+ citosólico 
por meio do trocador Na+/Ca2+. Esse representa o mais bem descrito mecanismo de ação dos 
esteroides cardiotônicos que leva ao aumento na contração do músculo cardíaco e liso. B) agindo 
através de uma subpopulação de Na+, K+ ATPase na cavéola, a OUA ativa a via de sinalização da 
Na+, K+ ATPase, a qual envolve uma série de intermediários intracelulares que, em última instância, 
modulam a expressão gênica e causam uma variedade de efeitos específicos do tipo celular, entre 
eles a proliferação celular, a apoptose, mudanças no metabolismo celular e a regulação da interação 
célula-célula. Na figura: O, ouabaína; α e β, subunidades da Na+, K+-ATPase. Figura retirada de 
Blanco e Wallace (2013). 
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Mais recentemente, trabalhos da literatura têm demonstrado que a Na+, K+ 

ATPase participa de vias de sinalização intracelular que são independentes do 

transporte iônico de Na+ e K+, atuando como uma molécula receptora (Figura 3B) que 

reúne um complexo de sinalização multiproteico denominado Na+, K+ ATPase 

signalossoma (XIE; CAI, 2003). Uma interessante característica envolvendo esse 

papel de signalossoma da Na+, K+ ATPase é que ele só ocorre em subpopulações de 

Na+, K+ ATPase associadas a regiões de cavéolas (LIANG et al., 2007; LIU et al., 

2003). Assim, atualmente, sugere-se a ocorrência de dois pools de Na+, K+ ATPases 

na superfície celular, uma envolvida na sinalização como signalossoma e outra 

envolvida no bombeamento iônico. 

Esse novo papel da Na+, K+ ATPase como signalossoma foi estudado por 

Kometiani et al. (1998) e Liu et al. (2000) em células miocárdicas e do epitélio renal. 

Esses trabalhos demonstraram que a OUA foi capaz de induzir a interação da Na+, K+ 

ATPase com proteínas de sinalização intracelular, levando à ativação da Src (uma 

tirosina quinase) e à fosforilação de outras proteínas efetoras. Adicionalmente, foi 

descrito que o papel da Na+, K+ ATPase como transdutora dos efeitos da OUA também 

ocorrer em células do musculo liso vascular (ABRAMOWITZ et al., 2003; AYDEMIR-

KOKSOY et al., 2001) e em outros tipos celulares (AIZMAN; APERIA, 2003; BRODIE 

et al., 1995; DMITRIEVA; DORIS, 2003; DVELA et al., 2012; KHUNDMIRI et al., 2007; 

KOTOVA et al., 2006; KULIKOV et al., 2007; MONTERO et al., 1993; MURATA et al., 

1996; TREVISI et al., 2006; XU et al., 2009). 

Como observado na Figura 3A, a inibição da Na+, K+ ATPase induzida pela 

OUA produz diretamente a elevação na concentração intracelular do íon Na+. 

Secundariamente, ocorre a elevação intracelular do íon Ca2+ devido à redução do 

influxo de Na+ através do trocador Na+/Ca2+ na membrana celular. Essa elevação no 

Ca2+ intracelular permite um maior armazenamento desse íon no retículo 

sarcoplasmático, o qual é realizado pela Ca2+-ATPase ali presente. 

Consequentemente, esse processo resulta em aumento da força de contração devido 

à maior liberação de Ca2+ para o meio intracelular (Figura 3A; BLAUSTEIN; 

JUHASZOVA; GOLOVINA, 1998; BLAUSTEIN; LEDERER, 1999).  
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1.4 A ouabaína endógena 

A OUA foi identificada pela primeira vez como uma substância circulante 

no plasma humano por Hamlyn et al. (1991), sendo, desde então, observada de 

maneira endógena no plasma de outras espécies em concentrações que variam de 

valores picomolares a nanomolares. Adicionalmente, uma série de trabalhos tem 

sugerido que a OUA endógena é um importante fator natriurético (FEDOROVA; 

LAKATTA; BAGROV, 2000; LIU; XIE, 2010; LOREAUX et al., 2008; NESHER et al., 

2009; YAMADA et al., 1997; YAN et al., 2012;). Esses trabalhos demonstraram que o 

aumento da OUA está relacionado com a excreção renal de Na+  (NESHER et al., 

2009; YAMADA et al., 1997), sendo essa substância, provavelmente, um mecanismo 

regulatório para manter a homeostase de Na+ (FEDOROVA; LAKATTA; BAGROV, 

2000).  

Hoje sabe-se que a OUA é produzida no hipotálamo, na região antero-

ventral do terceiro ventrículo (AV3V) e na zona glomerulosa e fasciculada do córtex 

da glândula adrenal, sendo a produção da região glomerulosa 5,5 vezes maior que a 

produção da região fasciculada (LAREDO; HAMILTON; HAMLYN, 1995; MASUGI et 

al., 1988). Sua síntese ocorre em resposta a estímulos como: o aumento de volume, 

a angiotensina II e/ou por estimulação do hormônio adrenocorticotrófico (BAGROV; 

SHAPIRO, 2008; BLAUSTEIN et al., 2009; GÓMEZ-SANCHEZ et al., 1994; LAREDO; 

HAMILTON; HAMLYN, 1994, 1995; MATHWES et al., 1991; SCHONER; SCHEINER-

BOBIS, 2007). Além disso, a produção biossintética dessa molécula requer 

hidroxicolesterol, pregnanolona e progesterona como precursores e segue reações 

metabólicas que são, em parte, divididas com aquelas de outros hormônios esteroides 

da adrenal (HAMLYN et al., 1998; SCHONER; SCHEINER-BOBIS, 2007). 

Esse digitálico tem sido particularmente relacionado com o controle de 

funções envolvendo o sistema cardiovascular, renal e nervoso (BAGROV; SHAPIRO, 

2008; BLAUSTEIN et al., 2009; SCHONER; SCHEINER-BOBIS, 2007), assim como, 

com a gênese e/ou manutenção de muitas condições, como insuficiência renal crônica 

(STELLA et al., 2008), uremia experimental (HARWOOD et al., 2001), exercício físico 

(ANTOLOVIC et al., 2000), hipóxia (RIGANTI et al., 2011), hiperaldosteronismo 

(ROSSI et al., 1995), insuficiência cardíaca congestiva (MANUNTA et al., 2009; 

MANUNTA et al., 2010) e HA (HAMLYN et al., 1982; HAUCK; FRISHMAN, 2012; 

OVERBECK et al., 1976; SCHONER; SCHEINER-BOBIS, 2007).  
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Como descrito acima, além da capacidade de inibir a Na+, K+ ATPase, 

trabalhos recentes  têm demonstrado novos mecanismos pelos quais a ação da OUA 

sobre a Na+, K+ ATPase é capaz de iniciar uma complexa cascata de sinalização 

(LINGEL, 2010; XIE et al., 1999; XIE; CAI, 2003). Entre esses mecanismos, em 

concentrações menores que as necessárias para inibir a atividade Na+, K+ ATPase, a 

OUA é capaz de agir como um agonista da Na+, K+ ATPase e ativar a via de 

sinalização tirosino-quinase da cSRC no citoplasma celular (XIE et al., 1999; XIE; CAI, 

2003). O evento central na sinalização da OUA via Na+, K+ ATPase é a fosforilação 

de tirosinas em uma série de proteínas (Figura 3B). A Na+, K+ ATPase não possui uma 

atividade tirosina quinase ou fosfatase inerentes à sua estrutura, dependendo do 

recrutamento e ativação da enzima Src. Dessa maneira, a Na+, K+ ATPase assume o 

papel de receptor para a ligação com a OUA e a Src, de elemento de transdução 

envolvido na fosforilação proteica e amplificação de sinal (PIERRE; XIE, 2006). Em 

condições basais, a associação Na+, K+ ATPase-Src permanece em estado inativo; 

entretanto, a ligação da OUA desfaz a interação da Na+, K+ ATPase-Src, ativando a 

Src (YE et al., 2011).  

Além disso, outros eventos nessa sinalização signalossoma realizada pela 

Na+, K+ ATPase são a capacidade de transativação com o receptor de fator de 

crescimento epidermal (EGFR) e a montagem dependente da Src das proteínas Shc 

e Grb2 (HAAS et al., 2002). Essas vias, por sua vez, são capazes de estimular a Ras 

e a ativação ERK, uma MAPK importante em processo de proliferação celular 

(KOMETIANI et al., 1998). Desse modo, esse mecanismo estimulado pela OUA, via a 

função signalossoma da Na+, K+ ATPase, é responsável por ativar vias de crescimento 

e proliferação celular, pela geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), 

inflamação e apoptose (Figura 3B). 

Com base nessas novas descobertas, a OUA passou a ser considerada, 

além de um digitálico capaz de inibir a atividade da Na+, K+ ATPase, uma molécula 

agonista capaz de ligar-se à Na+, K+ ATPase e sinalizar processos intracelulares que 

parecem estar correlacionados com a gênese de patologias, como a HA.  

 

1.5 A ouabaína e a hipertensão arterial 
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Entre os modelos animais de HA experimental encontra-se o induzido pela 

OUA, em que o tratamento crônico de ratos com esse digitálico mimetiza o aumento 

observado no plasma (2 a 5 nmol/L) em pacientes com HA essencial (MANUNTA et 

al., 1994; PIERDOMENICO et al., 2001; ROSSI et al., 1995). Além disso, o tratamento 

crônico com OUA em animais é bem descrito na literatura como sendo capaz de 

induzir a HA (DI-FILIPPO et al., 2003; BRIONES et al., 2006; HUANG et al., 1994; 

HUANG; LEENEN, 1999; MANUNTA et al., 1994; MANUNTA; HAMILTON; HAMLYN, 

2001; ROSSONI et al., 2002a e b; XAVIER et al., 2004a, b e c). Nesse modelo de HA, 

a administração subcutânea de OUA (30 µg/Kg/dia), em ratos, é capaz de induzir o 

aumento da pressão arterial e elevar as concentrações circulantes (5 nmol/L), renais, 

hipotalâmica e na pituitária anterior de OUA (MANUTA el at, 1994). Além disso, apesar 

do efeito pressórico não requerer a glândula adrenal para sua ocorrência e não ser 

sensível a sal, observa-se o aumento das concentrações plasmáticas de aldosterona 

(MANUNTA et al., 1994).  Também neste modelo de HA, a OUA ativa tanto 

mecanismos centrais quanto periféricos, que agem nos diferentes territórios 

cardiovasculares para produzir o aumento da pressão arterial (BRIONES et al., 2006; 

CARGNELLI et al., 2000; DI FILIPPO et al., 2003; HUANG et al., 1994; HUANG, 

LEENEN, 1999; ROSSONI et al., 2002a e b; WENCESLAU et al., 2011; XAVIER et 

al., 2004a; ZHANG et al., 2009).  

Analisando o componente central do efeito hipertensivo estimulado pela 

OUA, Huang et al. (1994) demonstraram que tanto a administração crônica 

intracerebroventricular (central) quanto a intravenosa ou subcutânea (periférica) de 

ouabaína (10 ug/dia) foram capazes de elevar a pressão arterial média e a frequência 

cardíaca de ratos Wistar. Quando feito o bloqueio ganglionar com hexametonio, tanto 

a pressão arterial como a frequência cardíaca dos ratos tratados com ouabaína foram 

normalizadas, sugerindo que a administração de ouabaína exógena atua centralmente 

para gerar a HA devido à simpatoexcitação.  

Adicionalmente, Huang e Leenen (1999) verificaram que o tratamento 

subcutâneo de ratos Wistar com ouabaína (50 ug/dia) por 14 dias, além de elevar a 

pressão arterial de repouso, também aumentou a pressão arterial média, a frequência 

cardíaca e a atividade do nervo simpático renal e reduziu os mesmos parâmetros em 

resposta ao agonista α2 (guanabenzo). Esses efeitos induzidos pela OUA foram 

impedidos pelo tratamento com losartana, a qual antagoniza o receptor AT1. Nesse 



33 
 

mesmo trabalho também foi constatado que o tratamento com OUA induziu a 

dessensibilização do controle barorreflexo da atividade do nervo simpático renal. 

Assim, esses autores demonstraram importantes ações induzidas pela OUA, uma vez 

que sua administração crônica e periférica foi capaz de ativar o sistema renina-

angiotensina cerebral, resultando em redução da simpatoinibição e aumento na 

simpatoexcitação, prejudicando a função do barorreflexo e contribuindo para a HA por 

ela induzida. 

A literatura também demonstrou diferentes efeitos cardíacos da OUA. Em 

cultura de cardiomiócitos isolados de ratos Wistar, o tratamento com 30 µM de OUA 

foi capaz de aumentar a contração do cardiomiócito e a expressão proteica do trocador 

Na+, Ca2+ (MÜLLER-EHMSEN et al. 2003). Nesse estudo, enquanto a contração do 

cardiomiócito foi aumentada no mesmo dia de início do tratamento (dia 0), a expressão 

do trocador Na+, Ca2+ ocorreu após 2 e 4 dias de tratamento com a OUA. O aumento 

na expressão do trocador Na+, Ca2+ também foi observado em ratos Wistar tratados 

cronicamente com OUA (4 dias; 6,5 mg/ kg/ dia; s.c.) (EL-ARMOUCHE et al., 2004). 

Nesses animais, o aumento na expressão gênica do trocador Na+, Ca2+ foi 

acompanhado pelo aumento na expressão gênica da proteína inibidora de fosfatase 

– 1 (I-1). Por sua vez, Rossoni et al. (2006) demonstraram que, com cinco semanas 

de tratamento, a OUA (~26,7 µg/kg/dia; s.c.) foi capaz de induzir o aumento da 

pressão arterial, aumento no inotropismo e lusitropismo cardíaco e a não modificação 

da frequência cardíaca nos ratos Wistar. Esse mesmo tratamento também levou ao 

aumento na atividade da ATPase miosínica e na expressão proteica das isoformas 

catalíticas α1 e α2 da Na+, K+ ATPase no homogeneizado do ventrículo esquerdo. 

Adicionalmente às observações de Rossoni et al. (2006), Padilha et al. (2008) 

constataram que o tratamento crônico de ratos Wistar com OUA (25 mg/kg/dia; s.c.) 

era capaz de aumentar a pressão arterial, a ventricular e a atividade da ATPase 

miosínica no homogeneizado do ventrículo esquerdo com apenas 15 dias de 

tratamento.  

Já no território arterial, o uso crônico desse digitálico induziu, em animais, 

HA associada com importantes mudanças na reatividade vascular (BRIONES et al., 

2009; CARGNELLI et al., 2000; HERNANZ et al., 2008; ROSSONI et al., 2002a e b; 

WENCESLAU et al., 2011; XAVIER et al., 2004a, b e c) e também a mudanças 
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estruturais (BRIONES et al., 2006; ZHANG et al., 2009) nos vasos sanguíneos que 

influenciam e aumentam a resistência vascular periférica.  

Após cinco semanas de tratamento com OUA, em adição ao aumento da 

pressão arterial observado em ratos, diferenças regionais na reatividade vascular têm 

sido relatadas (BRIONES et al., 2009; CARGNELLI et al., 2000; HERNANZ et al., 

2008; KIMURA et al., 2000; ROSSONI et al., 2002a b; XAVIER et al., 2004a, b e c). 

Entre essas, verificou-se: a redução na resposta constritora à fenilefrina, observada 

em anéis de aorta torácica e artéria mesentérica superior; a não alteração nas 

respostas contráteis mediadas por agonistas α-adrenenérgicos nas artérias caudal, 

basilar encefálica, coronária e mesentérica de resistência (AMR); e, por outro lado, o 

aumento dessa resposta contrátil em anéis de artéria renal (BRIONES et al., 2009; 

CARGNELLI et al., 2000; HERNANZ et al., 2008; KIMURA et al., 2000; ROSSONI et 

al., 2002a b; XAVIER et al., 2004a). 

Em relação à modulação endotelial, o tratamento crônico com a OUA 

aumenta a liberação de fatores vasodilatadores derivados do endotélio, os quais 

atuam na redução da contração vascular aos agonistas α-adrenérgicos e aumentam 

a atividade da Na+, K+ ATPase em preparações experimentais de aortas e artérias 

mesentéricas (ROSSONI et al., 2002a e b; XAVIER et al., 2004a). Essa ação 

endotelial demonstrou ser mediada por meio do aumento na produção de óxido nítrico 

(NO, modulação nitrérgica) e, também, por estar relacionada ao aumento da 

expressão proteica das isoformas endotelial (eNOS) e neuronal (nNOS) da sintase do 

NO (ROSSONI et al., 2002a; XAVIER et al., 2004a). Além desses autores, outros 

trabalhos também mostraram o aumento do NO em outras preparações vasculares. 

HERNANZ et al. (2008) observaram que esse aumento no NO também ocorre nas 

artérias basilares encefálicas de ratos cronicamente tratados com OUA devido à maior 

biodisponibilidade desse fator. Por sua vez, BRIONES et al. (2009) demonstraram um 

importante mecanismo estimulado pelo aumento do NO nas artérias coronárias. Esses 

autores observaram que o aumento do NO estimulado pelo tratamento crônico com 

OUA foi responsável pela ativação de corrente iônica BKCa2+, contribuindo para 

preservar a função endotelial da artéria coronária desses animais.  

Curiosamente, apesar dos ajustes funcionais observados em artérias de 

condutância, as AMR de ratos Wistar hipertensos devido ao tratamento com OUA não 

apresentaram alterações da contração vascular à noradrenalina quando tratados por 
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5 semanas com esse digitálico (XAVIER et al., 2004a). No entanto, com esse tempo 

de tratamento, essas artérias apresentaram um desequilíbrio entre a produção de NO, 

que estava aumentada, e do fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF), que 

encontrava-se reduzido (XAVIER et al., 2004a).  

Por outro lado, as mudanças na contração das AMR ocorrem de modo 

dependente do tempo nos ratos Wistar tratados com OUA. Wenceslau et al. (2011) 

demonstraram que as AMR dos ratos hipertensos tratados com OUA por 5 ou 10 

semanas, não apresentaram alteração da resposta vasoconstritora induzida pela 

noradrenalina, coerente com trabalhos anteriores (XAVIER et al., 2004a). Contudo, o 

aumento na contração à noradrenalina nas AMR ocorreu nos ratos tratados por 20 

semanas com a OUA (WENCESLAU et al., 2011), levando ao aparecimento de uma 

hiperreatividade vascular in vitro, mas com um tempo maior que o necessário para se 

observar o aumento pressórico in vivo. Nas AMR desses ratos, a hiperreatividade à 

noradrenalina foi relacionada com a redução da biodisponibilidade do NO devido ao 

estresse oxidativo produzido pela enzima COX-2 (WENCESLAU et al., 2011). Vale 

ressaltar que o aumento da expressão proteica da COX-2 nos ratos Wistar tratados 

com OUA pode ter ocorrido antes da 20ª semana de tratamento. Essa afirmativa 

baseia-se no fato de que Padilha et al. (2008) demonstraram que o tratamento com 

OUA aumenta a expressão proteica da COX-2 em AMR de ratos Wistar após 2 

semanas de tratamento. Resultados semelhantes aos de Wenceslau et al. (2011) 

haviam sido observados quando estudados os anéis de artérias caudais provenientes 

de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) tratados durante 5 semanas com OUA 

(XAVIER et al., 2009). Esse estudo, sugeriu que a presença do estado hipertensivo 

foi capaz de potencializar os efeitos deletérios induzidos pela ouabaína em artérias, 

estando a COX-2 envolvida nas alterações da reatividade vascular induzidas pela 

OUA e tornando essa enzima um importante alvo de estudo para o entendimento das 

ações vasculares da OUA.  

Adicionalmente às alterações funcionais nas artérias de resistência, 

Briones et al. (2006) demonstraram que o tratamento crônico, por 5 semanas, com 

OUA, foi capaz de induzir o processo de remodelamento vascular nas AMR. Nessas 

artérias foram observadas alterações geométricas estruturais, como aumento na 

razão parede/luz, diminuição da área de secção transversa e redução nos diâmetros 

internos e externos nas artérias de resistência, quando comparadas com as dos 
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animais controle. Esse remodelamento vascular no modelo de HA, induzido pelo 

tratamento crônico com OUA, foi caracterizado como do tipo hipotrófico para dentro, 

o qual parece ter um papel-chave na gênese desse modelo de HA (BRIONES et al., 

2006; ZHANG et al., 2009). Nele, as modificações geométricas das AMR ocorreram 

associadas à diminuição do número de células musculares lisas, ao aumento da 

deposição de colágeno na camada média dessas artérias e ao aparecimento de 

rigidez vascular (BRIONES et al., 2006). Cabe ressaltar que essas mudanças 

estruturais nas AMR foram observadas com 5 semanas de tratamento com OUA, 

tempo de tratamento no qual não se observa mudanças na reatividade vascular 

dessas artérias (XAVIER, 2005). 

Além do remodelamento vascular hipotrófico para dentro observado no 

terceiro ramo arterial do leito mesentérico, Zhang et al. (2009) também investigaram 

possíveis modificações que ocorrem em ramos arteriais menores que os terceiros 

ramos no leito vascular mesentérico. Esses autores observaram que, embora os 

terceiros ramos vasculares apresentassem as modificações estruturais classificadas 

como remodelamento hipotrófico para dentro, os quartos ramos arteriais do mesmo 

leito vascular não apresentaram nenhuma modificação estrutural. Esse resultado 

descrito por Zhang et al. (2009) corrobora para a idéia do remodelamento vascular 

nesse modelo de hipertensão não ocorrer em artérias menores que as do terceiro 

ramo no leito vascular mesentérico. 

Embora já tenha sido descrita a capacidade do tratamento crônico com 

OUA em induzir remodelamento vascular (BRIONES et al., 2006; ZHANG et al., 2009), 

ainda não foram estudadas as vias envolvidas nas modificações geométricas e 

mecânicas descritas por Briones et al. (2006) e, posteriormente, por Zhang et al. 

(2009) nas AMR. Entretanto, duas importantes vias vêm sendo apontadas como 

responsáveis pelo desenvolvimento da HA induzida pela OUA: as vias do sistema 

renina-angiotensina (HUANG; GANTEN; LEENEN , 2001; HUANG; LEENEN, 1999; 

XAVIER et al., 2004a e c; ZHANG; LEENEN, 2001) e a da enzima COX-2 (OLIVEIRA, 

2013; WENCESLAU et al., 2011; XAVIER et al, 2009). 

 

1.6 A ouabaína e o sistema renina-angiotensina 
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O sistema renina-angiotensina foi originalmente descrito como um sistema 

circulante; entretanto, sabe-se hoje que a maioria de seus componentes podem ser 

encontrados em vários tecidos do organismo, devido à existência de um sistema 

renina-angiotensina local ou tecidual (DANSER, 1996; DZAU, 1989). Na visão clássica 

do sistema renina-angiotensina circulante, a diminuição na pressão de perfusão renal 

induz a liberação de renina na mácula densa do aparelho justaglomerular. Já na 

circulação, a renina catalisa a conversão do angiotensinogênio em angiotensina I e, 

por sua vez, a enzima conversora de angiotensina (ECA), situada na superfície do 

endotélio vascular, converte a angiotensina I em angiotensina II (SEALEY; LARAGH, 

1990). Por fim, a angiotensina II liga-se preferencialmente ao seu sítio de alta afinidade 

do receptor AT1 -embora também possa se ligar ao receptor AT2- presente em uma 

variedade de tecidos e, dessa maneira, exerce suas atividades biológicas (DZAU; 

SASAMURA; HEIN, 1993; TIMMERMANS et al., 1993;).  

No entanto, em sua revisão, Santos (2014) aborda novos conceitos que 

foram considerados importantes para a visão contemporânea sobre o sistema renina-

angiotensina. O moderno conceito do sistema renina-angiotensina, em adição aos 

componentes clássicos (renina, ECA, angiotensina II, angiotensina III, receptores AT1 

e AT2), inclui outros novos componentes (ECA2 [DONOGHUE et al., 2000; TIPNIS et 

al., 2000;], angiotensina-(1-7), receptor de (pró)renina [NGUYEN et al., 2002] e 

receptor MAS) [SANTOS et al., 2003].  

Nesse contexto, a angiotensina II é o peptídeo ativo mais conhecido do 

sistema renina-angiotensina. Por meio da ativação do receptor AT1, esse peptídeo é 

capaz de promover a contração do músculo liso vascular, a produção de radicais 

livres, o crescimento e migração celular, a produção de proteínas da matriz 

extracelular e inflamação (ALLEN; ZHUO; MENDELSOHN, 2000).  

Outros receptores também participam desse complexo sistema. A 

estimulação do receptor AT2 ativa três vias de sinalização diferentes: via de produção 

de GMP cíclico/óxido nítrico (GOHLKE; PEES; UNGER, 1998; WALTERS; GASPARI; 

WIDDOP, 2005), ativação de fosfatases (FISCHER et al., 1998; HORIUCHI et al., 

1997) e ativação  da fosfolipase A2 (LOKUTA et al., 1994). A ativação desse receptor 

produz efeitos antagônicos à ativação do receptor AT1, relacionados, principalmente, 

com a regulação do processo inflamatório, fibrose e apoptose (STECKELINGS et al., 
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2009). Por sua vez, o ligante descrito como estimulador do receptor MAS é a 

angiotensina (1-7) (SANTOS, 2014). A ligação do receptor MAS com a angiotensina 

(1-7) produz efeitos como: relaxamento nos vasos (BROSNIHAN et al., 1997; 

BROSNIHAN; LI; FERRARIO, 1996), estimulação da liberação de óxido nítrico pela 

eNOS e nNOS (COSTA et al., 2010; DIAS-PEIXOTO et al., 2008), efeito cardioprotetor 

(DE ALMEIDA et al, 2013; MOUNT; KEMP; POWER, 2007), efeito anti-hipertrófico 

(HE et al., 2004; LI et al., 2009), além de vários outros sobre o sistema cardiovascular 

e renal (ver revisão SANTOS, 2014).  

Através de múltiplas vias eferentes, esse sistema pode elevar a pressão 

sanguínea. Entre essas vias, a angiotensina II pode elevar a pressão sanguínea por 

aumentar a liberação de catecolaminas dos terminais nervosos simpáticos, 

aumentando a contratilidade miocárdica e vascular, além de ser uma potente indutora 

de contração arterial (SEALEY; LARAGH, 1990). Ela também estimula a reabsorção 

de sódio no túbulo proximal e a produção de aldosterona no córtex adrenal, elevando 

a reabsorção de sódio no túbulo distal (SEALEY; LARAGH, 1990), o que reduz a 

natriurese. A angiotensina II é capaz de alterar a hemodinâmica glomerular, elevando 

a pressão coloidosmótica capilar peritubular e diminuindo a pressão hidrostática 

capilar peritubular (HALL; GAYTON, 1990; HALL, 1986). Essas mudanças resultam 

no aumento da transferência de sódio e água do lúmen tubular para o capilar 

peritubular, contribuindo para o aumento na pressão arterial.  

Em outro importante papel, o sistema renina-angiotensina é capaz de 

induzir o desenvolvimento da hipertrofia cardíaca e vascular, normalmente observada 

em humanos e em modelos animais de HA (MULVANY, 1995; SCHELLING; 

FISCHER; GANTEN, 1991). Além disso, ele é um bem conhecido mediador de 

remodelamento vascular, responsável por induzir mudanças no número de células e 

nas proteínas da matriz extracelular (CACHOFEIRO et al., 2008; LACOLLEY; LABAT; 

PU et al., 2003; PUJOL, 2002; SCHIFFRIN; TOUYZ, 2004). 

Basicamente, a capacidade do sistema renina-angiotensina em mediar o 

remodelamento vascular se dá pela capacidade da angiotensina II estimular vias de 

sinalização pró-fibróticas, em parte através da produção endógena de fatores 

mitogênicos tais como o TGF-β, fator de crescimento derivado de plaquetas, 

endotelina-1 (TOUYZ, 2005) e aldosterona (CALLERA et al., 2005), e também em 
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parte devido à sua capacidade de induzir o aumento na produção de espécies reativas 

de oxigênio (ROS) (CACHOFEIRO et al., 2008; SCHIFFRIN; TOUYZ, 2004).  

Alguns estudos vêm demonstrando que a OUA é capaz de ativar alguns 

componentes do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tamura et al. (1996) 

demonstraram que a OUA (10nM) foi capaz de induzir o aumento na liberação de 

aldosterona em cultura de células glomerulosas da adrenal, o qual é bloqueado pelo 

antagonismo do receptor AT1. Por sua vez, a incubação aguda de OUA (1nM) foi 

capaz de induzir o aumento na síntese e liberação de angiotensina II no território 

vascular (PADILHA et al., 2004). Nesse estudo, a perfusão do leito vascular caudal 

isolado de rato SHR com 1nM de OUA induziu o aumento na sensibilidade à fenilefrina 

dependente da presença de endotélio. Esse efeito foi revertido pelos tratamentos com 

losartana e enalapril, sugerindo a capacidade da OUA em ativar a enzima conversora 

de angiotensina no endotélio vascular, promovendo a produção da angiotensina II 

que, por sua vez, sensibilizou o músculo liso vascular à ação da fenilefrina. 

Relacionando o SRA com a HA induzida pela OUA, já foi observado que o 

antagonismo do sistema renina-angiotensina impede a capacidade desse digitálico 

em elevar a pressão arterial (HUANG; GANTEN; LEENEN, 2001; HUANG; LEENEN, 

1999; XAVIER et al., 2004a e c). Na literatura, tanto a administração de antagonistas 

do receptor AT1 como a utilização de ratos transgênicos com deficiência para o 

angiotensinogênio cerebral, foram capazes de impedir o aumento da atividade 

simpática e a HA induzida pelo tratamento crônico com OUA (HUANG; GANTEN; 

LEENEN, 2001; XAVIER et al., 2004a e c).  

Por outro lado, esse sistema parece possuir ações diferenciadas para 

alterar a pressão arterial e as respostas vasculares induzidas pela OUA. Xavier et al. 

(2004a,c) demonstraram uma importante diferença entre a resposta arterial e 

pressórica nos ratos hipertensos induzidos com OUA. Eles observaram que as 

alterações funcionais encontradas em anéis de aorta, artéria mesentérica superior e 

AMR de ratos submetidos ao tratamento crônico com OUA são independentes da 

elevação da pressão arterial ou da ativação do sistema renina-angiotensina.  

Por sua vez, Xavier (2005) estudou em sua tese de doutorado a relação do 

efeito pressórico com as modificações na reatividade vascular e no remodelamento 

vascular induzido pelo tratamento crônico com a OUA. Esse autor observou que o 

remodelamento vascular hipotrófico para dentro, a rigidez arterial e o efeito pressórico 
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foram impedidos pela inibição do receptor AT1, enquanto que as modificações na 

reatividade vascular da AMR não o foram. No entanto, cabe lembrar que ainda não é 

completamente conhecida a relação do efeito pressórico (hemodinâmico) e do 

remodelamento arterial induzido pela OUA com o sistema renina-angiotensina nesse 

modelo de HA. Além disso, é importante salientar que também há uma inter-relação 

entre o sistema renina-angiotensina e derivados da enzima cicloxigenase (COX) que 

parece contribuir no processo de desenvolvimento da HA. 

 

1.7 A ouabaína e a enzima cicloxigenase  

Uma vez liberado da membrana celular, o ácido araquidônico pode ser 

metabolizado por uma de três vias enzimáticas principais: a da enzima cicloxigenase, 

a da enzima lipoxigenase, ou a via citocromo P450 monoxigenase (DUBOIS et al., 

1998; WILLIAMS; MANN; DUBOIS, 1999). 

Como demonstrado na figura 4, a cicloxigenase (COX) é uma enzima 

regulatória chave, capaz de catalisar a conversão do ácido araquidônico em 

prostaglandina H2 (PGH2), que é o substrato imediato para sintases e isomerases que 

irão produzir os prostanoides PGE2, PGI2, PGF2α e tromboxano A2 (TxA2) 

(DANNENBERG et al., 2001; ELING et al., 1990). 
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Figura 4 - Vias de produção de prostanoide através da enzima cicloxigenase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama esquemático para a conversão do ácido araquidônico a eicosanóides através da via da 
cicloxigenase. Modificado de Stack e Dubois, 2001.  

 

Entre as isoformas da COX, a COX-1 é constitutivamente expressa na 

maioria dos tecidos sobre condições basais (CROFFORD, 1997). Em contraste, a 

COX-2 é pouco encontrada ou ausente na maioria dos tecidos. Essa isoforma pode 

ser induzida por muitos estímulos fisiológicos e pró-inflamatórios, incluindo a 

interleucina-1 (IL-1), o fator de necrose tumoral-α (TNF-α), os lipopolissacarídeos 

(LPS), o fator de transformação do crescimento-β (TGF-β), o fator de crescimento 

epidermal (EGF), o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), e o fator de 

crescimento de fibroblastos (FGF) (PARENTE; PERRETTI, 2003; RADI, 2009). 

Além disso, dependendo das maquinarias enzimáticas associadas a essas 

isoformas, o perfil dos eicosanoides produzidos pela COX pode ser modulado nos 

diferentes tipos celulares. Por exemplo: enquanto o TXA2 é o principal produto 

derivado da COX nas plaquetas, a PGI2 é o principal produto do endotélio vascular. 

Isso é resultado da maior expressão da tromboxano sintase nas plaquetas e da 

prostaciclina sintase na célula endotelial (SCHAFER, 1995).  
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Essas isoformas da COX têm apresentado diferentes papéis na 

modificação da reatividade e no remodelamento vascular em modelos de HA. Luscher 

e Vanhoutte (1986) demonstraram que a contração induzida pela acetilcolina em anéis 

de aorta de ratos SHR ocorrem devido à ativação da COX-1, resposta que desaparece 

quando utilizado o inibidor específico, o SC-560. Já em outros modelos de HA, como 

nos ratos hipertensos induzidos com OUA, e também em animais hipertensos DOCA-

sal, a ativação da COX-2 e a consequente produção de prostanoides dela derivados 

possuem um papel fundamental na disfunção endotelial encontrada nesses modelos 

(ADEAGBO et al., 2005; WENCESLAU et al., 2011; XAVIER et al., 2009).  

Quanto ao papel da COX no remodelamento vascular, Virdis et al. (2011) 

demonstraram que a inibição da COX-1 (SC-560) preveniu a alteração estrutural 

(remodelamento hipertrófico) induzida pela angiotensina II, assim como reduziu a 

rigidez vascular. A inibição dessa isoforma impediu o aumento na deposição de 

colágeno e fibronectina e normalizou o conteúdo de elastina nas AMR dos 

camundongos infundidos com Angiotensina II (400 ng/ kg/ min; s.c.) (VIRDIS et al., 

2011). Esses fatos apresentados pelos autores sugerem que a isoforma 1 da COX é 

uma das vias ativadas pela angiotensina II, sendo também a responsável por induzir 

as mudanças na geometria e mecânica arteriais nesse modelo de HA.  

Adicionalmente, a COX-2 possui uma importante participação nos 

mecanismos hipertensivos. Virdis et al. (2013) apontaram para a isoforma 2 da COX 

como a possível fonte de espécies reativas de oxigênio na hipertensão arterial 

essencial em humanos. Nesse estudo, as artérias de resistências provenientes da 

biópsia de tecido adiposo subcutâneo apresentaram maior expressão proteica da 

isoforma 2 da COX, que foi co-localizada na camada média. Essa isoforma foi a 

principal fonte de produção de espécies reativas de oxigênio nas artérias estudadas. 

Além disso, Avendaño et al. (2016) demonstraram o papel da COX-2 na modificação 

da estrutura vascular. Esses autores observaram que tanto em ratos SHR, como em 

camundongos infundidos com angiotensina II, a inibição da COX-2 é capaz de impedir 

a rigidez arterial nas AMR, impedir a deposição de colágeno, produzir a normalização 

das fenestras presentes na lâmina elática e diminuir a expressão gênica do fator de 

crescimento do tecido conectivo e do inibidor do fator ativador plasminogênio - 1. 
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No entanto, diferentemente do que ocorre no modelo de HA induzido pela 

angiotensina II, a literatura a respeito do modelo de hipertensão induzido pela OUA 

vem apresentando descobertas relevantes que apontam para a ativação da isoforma 

2 da COX como a via responsável por gerar modificações vasculares. La et al. (2015) 

demonstraram que o tratamento de culturas celulares de fibroblastos com OUA foi 

capaz de induzir o aumento na expressão proteica da COX-2. Essa ação induzida pela 

OUA foi associada à sua capacidade de inibir a Na+, K+ ATPase. Em ratos SHR, o 

tratamento crônico com OUA (OLIVEIRA, 2013; XAVIER et al., 2009;) é responsável 

por aumentar a contração dos anéis da artéria caudal e AMR, sendo essas respostas 

normalizadas com a inibição da COX. Nesses animais, as alterações vasculares 

encontradas foram relacionadas, em parte, com o aumento na produção de 

prostanoides contráteis derivados da COX-2 (OLIVEIRA, 2013; XAVIER et al., 2009). 

A hiperreatividade à noradrenalina e o aumento na expressão proteica da 

COX-2 em AMR foram encontrados em ratos hipertensos pelo tratamento crônico com 

OUA (PADILHA et al., 2008; WENCESLAU et al., 2011). Interessantemente, a 

utilização do ridogrel (um inibidor da síntese de TxA2 e antagonista do receptor 

PGH2/TxA2) diminuiu a contração da noradrenalina nas AMR dos ratos tratados com 

ouabaína por 20 semanas, o que sugere que o TxA2 e o PGH2 são os principais 

prostanoides vasoconstritores produzidos pela COX-2 nesse modelo de HA 

(WENCESLAU et al., 2011). 

Nesse contexto, embora ainda não seja conhecido o envolvimento da COX 

no remodelamento hipotrófico para dentro induzido pela OUA; porém, sabe-se que a 

isoforma 2 dessa enzima está mais expressa nas AMR de ratos Wistar tratados com 

OUA por 15 dias (PADILHA et al., 2008) e 20 semanas (WENCESLAU et al., 2011). 

Além disso, a COX está envolvida nas modificações da reatividade vascular dessas 

artérias (WENCESLAU et al., 2011) e em ratos SHR tratados com a mesma dose de 

OUA, porém com 5 semanas de tratamento (OLIVEIRA, 2013; XAVIER et al., 2009). 

Adicionalmente, o fato do sistema renina-angiotensina possuir um importante papel 

na gênese de processos de remodelamento vascular (CACHOFEIRO et al., 2008; 

LACOLLEY; LABAT; PUJOL, 2002; MULVANY, 1995; PU et al., 2003; SCHELLING; 

FISCHER; GANTEN, 1991; SCHIFFRIN; TOUYZ, 2004), assim como os estudos que 

demonstram a resposta pressórica induzida pela OUA (HUANG; GANTEN; LEENEN, 

2001; XAVIER et al., 2004a e c;) e a atuação tanto da COX-1 como da COX-2 no 
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mecanismo do remodelamento vascular induzido pelo aumento da angiotensina II 

(BELTRÁN et al., 2009; GALÁN et al., 2011; VIRDIS et al., 2011;), pode-se supor sua 

provável participação, juntamente com a via da COX-2, nesse processo de 

remodelamento vascular induzido pela OUA. 
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2 OBJETIVO 

 

Esse trabalho teve por objetivo estudar a influência do sistema renina-

angiotensina, por meio do receptor AT1, e da enzima COX-2, nos mecanismos 

relacionados à resposta hipertensora e ao remodelamento vascular em AMR de ratos 

Wistar, tratados cronicamente com ouabaína por 5 semanas.
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Animais Experimentais e Tratamentos  

Neste estudo foram utilizados ratos Wistar, com 35 dias de vida, comprados 

do Biotério de Criação Dra. Lor Cury do Departamento de Fisiologia e Biofísica do 

Instituto de Ciências Biomédicas I (USP-SP) da Universidade de São Paulo (USP). 

Esses animais foram mantidos em gaiolas, com condições controladas de 

temperatura, ciclo claro-escuro de 12 horas, livre acesso à água e à alimentação.  

Todos os protocolos para uso de animais em experimentação, a seguir 

descritos, estão de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal 

adotado pelo Colégio Brasileiro de Ética de Experimentação Animal (COBEA) e foram 

aprovados pela Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA) do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP), aprovação: nº 034, folha 

126, livro 2, aprovado em 10.04.2012. 

A partir dos 45 dias de vida, os ratos foram tratados por 5 semanas com 

ouabaína na dose de 30 µg/kg/dia (Sigma-Aldrich, EUA), diluída em óleo de soja 

(solução de ouabaína – OUA; MANUNTA et al., 1994). A administração de ouabaína 

foi realizada por meio da injeção subcutânea diária de um volume máximo de 0,2 mL. 

Os animais designados ao grupo controle receberam injeções diárias de óleo de soja 

(grupo veículo - VHC). 

Para avaliar o papel dos sistemas renina-angiotensina e de prostanóides 

liberados via ativação da cicloxigenase (COX)-1 e -2 nos efeitos pressóricos e de 

remodelamento vascular induzido pelo tratamento crônico com ouabaína (OUA), os 

ratos foram co-tratados com OUA ou solução VHC com: o antagonista do receptor AT1 

(losartana potássica - grupo LOS; 15 mg/kg/dia, v.o. por gavagem, MERK) (XAVIER 

et al., 2004a), com o inibidor não seletivo da COX-1/-2 (ácido acetilsalicílico - grupo 

AAS; 100 mg/kg/dia, v.o. por gavagem, Sigma-Aldrich), (OLIVEIRA, 2013; 

SCHIRNER; TAUBE, 1993; TUTTLE; YAGER; NORTHRUP, 1988; WU; 

LAMONTAGNE; DE CHAMPLAIN, 2002), ou com o inibidor seletivo da COX-2 

(nimesulida - grupo NIM; 20 mg/kg/dia, v.o. por gavagem, Sigma-Aldrich) 

(ABDELRAHMAN; AL SULEIMANI, 2008; AL SULEIMANI et al., 2010, OLIVEIRA, 

2013). Além disso, também foi realizado um tratamento preventivo utilizando a 

associação de dois anti-hipertensivos (grupo HH; v.o. por gavagem), o cloridrato de 
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hidralazina (44 mg/kg/dia, Novartis) e hidroclorotiazida (9,4 mg/kg/dia, Medley) 

(ÁLVAREZ et al, 2007) para avaliar a ação hemodinâmica do efeito pressórico 

induzido pela ouabaína sobre o remodelamento vascular induzido pela mesma. 

Enquanto o cloridrato de hidralazina age diretamente no músculo liso vascular 

induzindo a vasodilatação, a hidroclorotiazida é um diurético de alça que estimula 

natriurese por inibir a reabsorção de água e sódio no túbulo distal. Dessa forma, esse 

co-tratamento induz ações sobre vias distintas das  mencionadas anteriormente. 

Ao final da 5ª semana de tratamento, os ratos foram anestesiados com 

ketamina, xilazina e acetopromazina (64,9; 3,20 e 0,78 mg/kg respectivamente, i.p.), 

mortos e o leito mesentérico  removido e colocado em solução de Krebs-Henseleit, 

com a seguinte composição (em mM): NaCl 118; KCl 4,7; NaHCO3 25; CaCl2 2,5; 

glicose 11; KH2PO4 1,2; MgSO4.7H2O 1,2 e EDTA 0,01, a 4 °C. Os ramos da terceira 

ordem da artéria mesentérica superior (Figura 5), denominados artérias mesentéricas 

de resistência (AMR), foram dissecados e cortados em segmentos de 2,0 mm de 

comprimento.  
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Figura 5 - Leito vascular mesentérico de rato. 

 

Imagem das estruturas mesentérica e leito vascular mesentérico. Destaque em azul para uma artéria 
mesentérica de resistência de terceira geração. Figura do arquivo pessoal do Dr. Javier Blanco Rivero.   

 

3.2 Pletismografia de cauda e acompanhamento da massa corpórea 

Semanalmente e durante todo o período de tratamento, a pressão arterial 

caudal foi determinada, de maneira indireta, pela técnica de pletismografia de cauda 

(LE 5001, Panlab s.I. Barcelona, Espanha) (BUÑAG, 1973). 

Como todas as medidas foram realizadas com os animais acordados, foi 

necessário um período de aclimatação e treinamento, para que os ratos estivessem 

adaptados ao procedimento da medida da pressão arterial, evitando erros devidos à 

manipulação do animal. Durante este período de aclimatação com a técnica, os 

animais foram submetidos a três dias de mensurações nos 10 dias que antecederam 

o início do acompanhamento semanal. Além disso, mesmo durante os demais dias de 

medidas, quando o animal se mostrava agitado, aguardava-se até que o mesmo se 

acalmasse.  
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No dia do procedimento, foram aguardados 15 minutos de aclimatação do 

rato dentro do contensor, com aquecimento em temperatura controlada de 37 ºC 

(Figura 6). Os ratos foram submetidos a medidas sucessivas da pressão arterial de 

cauda (PAC) até a obtenção de 10 valores estáveis, os quais foram utilizados para o 

cálculo da média aritmética representativa desse parâmetro.  

A massa corpórea desses animais também foi acompanhada 

semanalmente utilizando uma balança eletrônica (ACRIMET, Modelo 412.0, São 

Bernardo do Campo, Brasil), sendo mensurada no mesmo dia da realização da 

pletismografia de cauda. Esse resultado foi expresso como ganho de massa médio 

dos grupos, sendo o ganho de massa calculado por meio da seguinte fórmula:  

ΔM = Mf - M0 

 

Onde:  

ΔM representa o ganho de massa corpórea ao final das 5 semanas de 

tratamento, calculado através da diferença entre a massa corpórea ao final da quinta 

semana (Mf) e da massa corpórea antes do início dos tratamentos (M0). 
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Figura 6 - Equipamento utilizado para a realização da pletismografia caudal. 

 
 
Na figura pode-se observar o equipamento de leitura (pletismógrafo), uma estufa com controle de 
temperatura e um rato Wistar contido por um contensor próprio para roedores. Foto do acervo 
pessoal da Aluna de Doutorado Suliana Mesquita Paula, tirada no Biotério de Experimentação do 
departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de 
São Paulo.  

 

 

3.3 Estudo das propriedades mecânicas e estruturais das artérias mesentéricas 
de resistência  

As propriedades mecânicas e estruturais das artérias mesentéricas de 

resistência (AMR) foram estudadas pela técnica de artérias pressurizadas. Com a 

realização desse método, avaliamos os ajustes de mecânica e estrutura vascular 

decorrentes da hipertensão arterial induzida pelo tratamento crônico com a ouabaína 

em ratos Wistar e os mecanismos envolvidos no mesmo.  

As AMR foram montadas em um miógrafo de pressão (DMT, Modelo 115 

FP, Aarhus, Dinamarca) de maneira que as duas extremidades da artéria foram 

canuladas com capilares de borosilicato (diâmetro de aproximadamente 100 µm) e 

amarradas com fio de sutura de nylon, como observado na figura 7. O comprimento 

da artéria foi intuitivamente ajustado através do estiramento da mesma ao 

comprimento considerado ótimo, mantendo-se a pressão intraluminal de 140 mmHg 
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estável. Esse estiramento das AMR foi realizado de modo que as paredes arteriais 

estivessem paralelas, porém não excessivamente estiradas. Com esse procedimento 

foi possível também verificar se a artéria estava adequadamente pressurizada, uma 

vez que, foram eliminadas todas as artérias que apresentavam qualquer vazamento 

no momento da pressurização.  

 

Figura 7 - Imagem típica das artérias mesentéricas de resistência (AMR) montadas no miógrafo de 
pressão. 

 

A imagem demonstra uma AMR amarrada por suas extremidades a dois capilares de boro silicato 
por meio de fios de sutura de nylon para microcirurgias. Essa imagem foi proveniente de uma das 
artérias pertencentes ao grupo VHC, submetida à pressurização com 70 mmHg e fotografada 
utilizando a objetivas de 4X no laboratório de Fisiologia vascular do Instituto de Ciências Biomédicas 
da Universidade de São Paulo. 

 

Para a realização dos experimentos, as AMR foram mantidas em um banho 

de órgãos com solução de Krebs-Henseleit gaseificada com 5% CO2/95% O2, 

mantendo o pH a 7,4 e a temperatura a 37 oC. Esse banho de órgãos estava 

conectado a um microscópio (Nikon TS-100F, EUA) e a um analisador de dimensões 

acoplado a uma câmera de vídeo (DMK 41AU02, Imagingsource, Alemanha), utilizada 

para medir o diâmetro luminal ou interno (em vermelho na figura 7) e externo (em azul 

na figura 7). Por sua vez, as artérias foram pressurizadas a 70 mmHg, por meio de 

um servo controle (115FP, DMT, Dinamarca), e foram estabilizadas por um período 
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de 45 minutos. Após o período de estabilização, foi avaliada a viabilidade funcional da 

preparação através do estímulo despolarizante com solução de KCl (120 mM). Em 

sequência, a solução de Krebs-Henseleit foi substituída por uma solução modificada 

livre de Ca2+. A solução de Krebs-Henseleit sem Ca2+ foi preparada por omissão do 

CaCl2 2,5 mM e adição de EGTA (10 mM). Após 15 minutos de incubação da artéria 

em solução livre de Ca2+, a pressão intraluminar foi reduzida a 3 mmHg e uma curva 

de pressão foi realizada aumentando a pressão intraluminar de 3 a 140 mmHg, em 

aumentos graduais de 20 mmHg com intervalos de 5 minutos (figura 8). Ao final dos 

5 minutos, em cada um dos valores de pressão, o diâmetro interno (Di) e externo (De) 

foram medidos (BRIONES et al., 2006).  

 

Figura 8 - Imagem típica das curvas de diâmetro interno-pressão intraluminal realizada em artérias 

mesentéricas de resistência pressurizadas com o miógrafo de pressão. 

 
Imagem proveniente do gráfico de uma das artérias pertencentes ao grupo VHC, a qual foi submetida 
ao protocolo de pressurização em solução de Krebs sem cálcio (zero cálcio + 10 mM de EGTA). 

 

 

3.3.1 Cálculo das propriedades mecânicas e estruturais das artérias mesentéricas 
de resistência 

As medidas do diâmetro externo (De) e interno (Di) utilizadas para o cálculo 

dos parâmetros estruturais e mecânicos arteriais foram realizadas em condições 

passivas (em solução de Krebs-Henseleit sem Ca2+ (0Ca)) e os seguintes parâmetros 

estruturais e mecânicos foram calculados: 
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Espessura da Parede: 

𝐸𝑃 =  
(𝐷𝑒0𝐶𝑎 − 𝐷𝑖0𝐶𝑎)

2
 

 

Área de secção transversal (AST): 

𝐴𝑆𝑇 =  
𝜋

4
 × (𝐷𝑒0𝐶𝑎 − 𝐷𝑖0𝐶𝑎) 

 

Razão parede/Luz (P/L): 

𝑃
𝐿⁄ =  

(𝐷𝑒0𝐶𝑎 − 𝐷𝑖0𝐶𝑎)

(2 × 𝐷𝑖0𝐶𝑎)
 

 

As propriedades mecânicas das artérias foram calculadas de acordo com 

o método inicialmente descrito por Baumbach & Heistad (1989). 

 

Distensibilidade arterial: 

𝐷𝑖𝑠𝑡 =  
𝛥𝐷𝑖0𝐶𝑎

(𝐷𝑖0𝐶𝑎 × 𝛥𝑃)
× 100 

 

A distensibilidade representa a porcentagem de mudança do diâmetro 

arterial interno para cada valor de pressão intraluminal. 

 

Strain (ε):  

Representa a variação nas dimensões da artéria (deformação, ε) em 

consequência de uma dada tensão aplicada. 
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휀 =  
(𝐷𝑖0𝐶𝑎 −  𝐷00𝐶𝑎)

𝐷00𝐶𝑎
 

 

Onde: D00Ca é o diâmetro interno a 3 mmHg e Di0Ca é o diâmetro interno 

observado para um dado valor de pressão intraluminal sob condições de completo 

relaxamento. O valor de D00Ca será medido a 3 mmHg devido a dificuldade 

metodológica em determinar o diâmetro interno em valores de pressão inferiores a 3 

mmHg. 

 

Stress de parede (σ):  

Tensão (medida por unidade de área) produzida na parede arterial frente à 

alterações da pressão intraluminal, do diâmetro interno e da espessura da parede. 

 

𝜎 =  
(𝑃 × 𝐷𝑖0𝐶𝑎) 

(2 × 𝐸𝑃)
 

 

Onde: P é a pressão intraluminal (1 mmHg = 133,4 N/m2) e EP é a 

espessura da parede arterial para cada valor de pressão intraluminal em solução de 

Krebs sem Ca2+. 

 

Rigidez arterial (E): 

A rigidez arterial independente da geometria é determinada pelo módulo 

elástico de Young, o qual pode ser expresso pela relação entre tensão e deformação 

(E = Stress/Strain). No caso de vasos sanguíneos, essa relação stress-strain exibe 

um comportamento curvilíneo. Assim, torna-se mais apropriado o cálculo da relação 

tangencial ou incremental elastic modulus (EInc), o qual pode ser determinado pela 

inclinação (β) da curva stress-strain (DOBRIN, 1978): 
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𝐸𝐼𝑛𝑐 =
𝛿𝜎

𝛿휀
 

 

O EInc foi calculado plotando os dados obtidos de stress e de strain para 

cada experimento, utilizando a equação exponencial abaixo: 

 

𝜎 =  𝜎𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝛽𝜀 

 

Onde: σorig representa o stress de parede para o valor inicial de diâmetro 

(diâmetro a 3 mmHg). De acordo com a derivação das equações acima, é possível 

demonstrar que EInc = βσ. Para um dado valor de σ, EInc é diretamente proporcional 

ao β. Um aumento de β implica em aumento de EInc, o qual representa um aumento 

da rigidez (DOBRIN, 1978). 

 

3.4 Avaliação histológica das artérias mesentéricas de resistência  

Para avaliar a estrutura vascular e a quantidade de colágeno total nas AMR 

provenientes do grupo OUA ou VHC, e seus respectivos grupos co-tratados com LOS, 

AAS, NIM ou HH, foram utilizados, respectivamente, dois tipos de coloração: a 

coloração com hematoxilina-eosina e a coloração com vermelho de picrossírious.  

Para a realização desse protocolo, as AMR foram fixadas em solução de 

tampão fosfato (0,1 mol/L de Na2HPO4 e 0,1 mol/L de NaH2PO4), contendo 

paraformoldeído (4%), por um período não inferior a 5 hs. Em seguida, essas artérias 

foram rapidamente congeladas em meio de congelamento (OCT; Tissue Freezing 

Medium, EUA) e armazenadas em freezer a -80 ºC para posteriores estudos. Os 

blocos de OCT contendo as AMR foram cortados em secções transversais de 7 µm 

de espessura, à temperatura de -25 ºC com o auxílio de um criostato (Leica, 

Alemanha). Os cortes foram então transferidos para lâminas (Star Frost, Alemanha) 

gelatinizadas de microscopia (gelatina de pele bovina tipo B; 3 cortes por lâmina). 

Essas lâminas foram encaminhadas ao Laboratório de Histo-patologias da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, onde foi procedida a coloração com os 
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corantes específicos Hematoxilina-Eosina ou vermelho de picrossirius de acordo com 

o Manual de Técnicas Histológicas do Laboratório de Histologia do Departamento de 

Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 2009.  

Após a coloração específica com Hematoxilina-Eosina ou vermelho de 

picrossirius, as AMR foram fotografadas com o uso de um microscópio ótico (Eclipse 

80i, Nikon, Japão) acoplado a uma câmera fotográfica (DS-U3, Nikon, Japão), com 

uma lente objetiva de 40X. Todas as fotografias adquiridas foram analisadas utilizando 

o software NIS-Elements Br (versão 4.0 64bits, Nikon, Japão). Nas lâminas coradas 

com hematoxilina-eosina, foi quantificada a área luminal, a área de secção transversa 

da parede vascular (AST) e o número de núcleos na parede vascular. A área luminal 

foi utilizada para o cálculo do diâmetro luminal (Di) do vaso de acordo com a seguinte 

fórmula (MARCHON et al., 2015):  

 

𝐷𝑖 = 2
√𝐴. 𝐿.

𝜋
 

 

Onde: Di representa o diâmetro luminal calculado a partir da área do lúmen 

(A.L.) e da constante matemática π (valor ~ 3,14). 

Por sua vez, nas lâminas coradas com vermelho de picrossirius, foi 

quantificada a área corada em vermelho na parede das AMR e também a área total 

da parede arterial. Esses resultados foram utilizados para o cálculo da quantidade de 

colágeno total da parede arterial de acordo com a seguinte fórmula: 

 

𝐶. 𝑇. = (
𝐴𝐶

𝐴𝑃
)𝑥100 

 

Onde: C.T. representa o percentual de colágeno total calculado a partir da 

área da parede arterial corada com o vermelho (AC; colágeno marcado com vermelho 

de picrosirius) e da área total da parede arterial (AP). Esses procedimentos foram 

realizados em duplicatas. 
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3.5 Determinação da produção das espécies reativas derivadas do oxigênio 
(ERDO) pelo método de oxidação da dihidroetidina (DHE)  

 

Para a realização dessa série experimental, foi utilizada a sonda 

fluorescente de dihidroetidina a fim de se avaliar a produção in situ de espécies 

reativas derivadas do oxigênio (ERDO) em AMR provenientes do grupo OUA ou VHC 

e seus respectivos grupos co-tratados com LOS, AAS, NIM ou HH. 

Para isso, foram realizados cortes transversais (10 μm de espessura) nas 

AMR congeladas em OCT (Tissue Freezing Medium, EUA), com o auxílio de um 

criostato, (Leica, Alemanha). Esses cortes foram colocados em lâminas (Star Frost, 

Alemanha) gelatinizadas (gelatina de pele bovina tipo B, 3 cortes por lâmina) e 

delimitados com tinta hidrofóbica (ImmEdge, EUA), formando poços de 

aproximadamente 100 µL. Em seguida, esses poços foram preenchidos com solução 

de tampão fosfato (contendo 0,1 M de Na2HPO4 e 0,1 M de NaH2PO4; pH = 7,4) com 

ácido pentacético dietileno triamina (DTPA, 100 mM) e incubados por 10 min. Em 

seguida, cada poço foi incubado com (DHE, 2 µM) e estabilizados por 30 min em 

câmara úmida, protegidos da luz e aquecidos a 37 ºC. Alguns dos cortes das AMR 

foram incubados com o mimético da superóxido dismutase (SOD), o MnTMPyP (10-5 

M) em câmara úmida, por 30 min a 37 ºC. Após esse período, os cortes foram 

fotografados com o auxílio de um microscópio óptico (Eclipse 80i, Nikon, Japão) 

equipado com filtro de rhodamina e uma câmera fotográfica (DS-U3, Nikon, Japão), 

usando uma objetiva de 20 X.  

Toda a parede arterial foi analisada para a verificação de presença de 

ERDO através de regiões marcadas (núcleos) com a fluorescência vermelha dos 

produtos de oxidação (brometo de etídio) da DHE. Quanto maior o número de núcleos 

marcados, maior foi a produção de ERDO. Essas imagens foram analisadas com o 

programa ImageJ (National Institute of Health, Bethesda-MD, EUA), medindo-se a 

quantidade de núcleos marcados na parede vascular normalizados pela área da 

parede vascular de acordo com a seguinte fórmula: 

 

Y =  
𝑁𝐷𝐻𝐸

𝐴𝑆𝑇
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Onde: Y é a razão do número de núcleos marcados com o DHE (NDHE) pela 

área de secção transversa da parede vascular (AST). 

 

3.6 Análise dos resultados  

Todos os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. 

“N” representou o número de animais que foram utilizados para cada experimento. As 

diferenças estatísticas entre múltiplos grupos experimentais foram obtidas após teste 

estatístico ANOVA, duas vias. Foi adotada a significância estatística sempre para o 

valor de p < 0,05.  

Para ilustrar o efeito dos tratamentos na estrutura e na mecânica vascular 

nos experimentos com as artérias pressurizadas, foram descritos no texto da seção 

de resultados apenas os valores obtidos a uma pressão intraluminal de 140 mmHg. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Evolução da pressão arterial nos grupos experimentais 

A figura 9 demonstrou o efeito do tratamento crônico com a OUA sobre a 

pressão arterial caudal (PAC) e também os achados experimentais obtidos com os 

co-tratamentos preventivos nos grupos HH, LOS, AAS ou NIM. Nessa figura, os ratos 

tratados com a OUA apresentaram aumento da PAC quando comparados aos animais 

do grupo VHC (p < 0,05, ANOVA duas vias, pós-teste de Bonferroni). Ao final da 5ª 

semana de tratamento, enquanto os ratos do grupo OUA apresentaram uma PAC 

igual a 136,1 ± 0,7 mmHg, a mesma no grupo VHC foi de 116,6 ± 0,9 mmHg, 

aproximadamente 20 mmHg menor que o grupo OUA. 

Por sua vez, os co-tratamentos dos ratos pertencentes ao grupo VHC com 

HH, LOS, AAS ou com NIM não modificaram os valores da PAC em relação ao grupo 

VHC, apresentando, cada grupo, ao final da 5ª semana, valores de PAC iguais a: 

116,5 ± 0,87 mmHg, 119,0 ± 0,37 mmHg, 119,8 ± 0,76 mmHg e 117,7 ± 0,46 mmHg, 

respectivamente.  

Em relação aos ratos tratados com a OUA, todos os co-tratamentos foram 

responsáveis por prevenir o desenvolvimento da HA induzida pela OUA (Figura 9). Ao 

final da 5ª semana, os ratos do grupo OUA co-tratados com HH, LOS, AAS ou NIM 

apresentaram valores de PAC iguais a: 116,1 ± 1,0 mmHg, 120,1 ± 0,56 mmHg, 120,9 

± 1,33 mmHg e 118,0 ± 1,10 mmHg, respectivamente. 

Além da PAC, a massa corpórea destes ratos também foi acompanhada 

(figura 10). O ganho de massa encontrado nos ratos do grupo OUA foi igual a 196,9 ± 

7,66 g e não diferiu estatisticamente do encontrado no grupo VHC (199,6 ± 7,66 g). 

Os co-tratratamentos com HH, LOS, AAS ou NIM não modificaram estatisticamente o 

ganho de massa corpórea dos ratos tanto pertencentes ao grupo VHC como ao grupo 

OUA (figura 10). 
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Figura 9 - Curso temporal da pressão arterial de cauda dos ratos Wistar ao longo das 5 semanas de tratamento com a ouabaína 

 
Curso temporal da pressão arterial de cauda (PAC) nos grupos de ratos veículos (óleo de soja, grupo VHC), ouabaína (grupo OUA) e co-
tratados com hidralazina+hidroclorotiazida (grupos VHC+HH ou OUA+HH), losartana potássica (grupos VHC+LOS ou OUA+LOS), ácido 
acetilsalicílico (grupos VHC+AAS ou OUA+AAS) ou nimesulida (grupos VHC+NIM ou OUA+NIM). p < 0,05, ANOVA duas vias. 
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Figura 10 - Ganho de massa corpórea dos ratos Wistar ao longo das 5 semanas de tratamento com a ouabaína 

 
Ganho de massa corpórea nos grupos de ratos veículos (óleo de soja, grupo VHC), ouabaína (grupo OUA) e co-tratados com 
hidralazina+hidroclorotiazida (grupos VHC+HH ou OUA+HH), losartana potássica (grupos VHC+LOS ou OUA+LOS), ácido acetilsalicílico 
(grupos VHC+AAS ou OUA+AAS) ou nimesulida (grupos VHC+NIM ou OUA+NIM). ANOVA duas vias. 
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4.2 Estudo das propriedades estruturais e mecânicas das artérias mesentéricas 
de resistência pressurizadas 

 

4.2.1 Dados da estrutura vascular 

 

Nas AMR pertencentes a todos os grupos estudados, a elevação 

progressiva da pressão intraluminal resultou no aumento dos diâmetros interno (Di) e 

externo (De) (figuras 11 e 12). Quando observadas as AMRs provenientes do grupo 

OUA, essas apresentaram valores de Di e De reduzidos (p < 0,05, ANOVA duas vias) 

comparados aos valores obtidos das AMRs do grupo VHC. Para exemplificar, ao se 

observar a pressão intraluminal de 140 mmHg, enquanto o grupo VHC apresentou 

valores de De e Di de 390,4 ± 6,48 µm e 352,5 ± 6,8 µm, respectivamente, no grupo 

OUA esses valores foram de 303,1 ± 7,58 µm e 271,9 ± 7,46 µm, respectivamente. 

Resultados semelhantes foram encontrados entre as AMR dos ratos 

pertencentes aos grupos VHC e OUA co-tratados com HH. Esse co-tratamento não 

modificou os valores de Di e De nas AMR tanto do grupo VHC como OUA, mantendo 

as diferenças observadas entre  os grupos (figuras 11 e 12).  

Os co-tratamentos dos ratos com LOS, AAS e NIM não alteraram os valores 

de De e Di nas AMR do grupo VHC (figuras 11 e 12). Por sua vez, no grupo OUA, os 

mesmos foram capazes de impedir a redução do De e Di observada nas AMR (figuras 

11 e 12; p < 0,05, ANOVA duas vias, pós-teste de Bonferroni). Nessas artérias, os 

valores de De e Di a uma pressão intraluminal de 140 mmHg foram respectivamente 

de 414,8 ± 22,76 µm e 381,7 ± 23,27 µm para o grupo LOS, 379,0 ± 11,8 µm e 331,9 

± 12,38 µm para o grupo AAS e 373,5 ± 8,85 µm e 334,8 ± 8,74 µm para o grupo NIM. 
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Figura 11 - Diâmetro externo pela pressão intraluminal das AMR 

 
Diâmetro externo pela pressão intraluminal das AMR dos animais provenientes dos grupos de ratos veículos (óleo de soja, VHC), ouabaína (grupo 
OUA) e grupos co-tratados com hidralazina+hidroclorotiazida (grupos VHC+HH ou OUA+HH), losartana potássica (grupos VHC+LOS ou 
OUA+LOS), ácido acetilsalicílico (grupos VHC+AAS ou OUA+AAS) ou nimesulida (grupos VHC+NIM ou OUA+NIM). Os dados foram expressos 
como média ± erro padrão da média. p<0,05, ANOVA duas vias. 
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Figura 12 - Diâmetro interno pela pressão intraluminal das AMR 

 
Diâmetro interno pela pressão intraluminal das AMR dos animais provenientes dos grupos de ratos veículos (óleo de soja, VHC), ouabaína 
(grupo OUA) e grupos co-tratados com hidralazina+hidroclorotiazida (grupos VHC+HH ou OUA+HH), losartana potássica (grupos VHC+LOS 
ou OUA+LOS), ácido acetilsalicílico (grupos VHC+AAS ou OUA+AAS) ou nimesulida (grupos VHC+NIM ou OUA+NIM). Os dados foram 
expressos como média ± erro padrão da média. p<0,05, ANOVA duas vias. 
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Quanto à espessura da parede arterial, com o aumento da pressão 

intraluminal ocorreu uma progressiva redução nesse parâmetro em todos os grupos 

estudados (figura 13). No entanto, o tratamento com OUA foi responsável por induzir 

uma diminuição adicional que se apresentou estatisticamente significante (p < 0,05, 

ANOVA duas vias, pós-teste de Bonferroni) quando comparadas à redução 

encontrada no grupo VHC (figura 13). Como pode ser observado, a uma pressão 

intraluminal de 140 mmHg, o valor médio da espessura da parede vascular das AMR 

do grupo VHC foi de 18,92 ± 0,67 µm, enquanto que no grupo OUA esse valor  foi 

reduzido para 15,6 ± 0,44 µm.  

O mesmo padrão de resposta também foi observado nas AMR dos ratos 

VHC e OUA que foram submetidos ao co-tratamento com HH. Nessas artérias, esse 

co-tratamento não exerceu nenhum efeito sobre a espessura da parede em ambos os 

grupos VHC e OUA (figura 13).  

Os tratamentos dos ratos com LOS, AAS ou NIM não modificaram de forma 

estatisticamente significante a espessura da parede das AMR provenientes dos ratos 

do grupo VHC (figura 13). Por outro lado, os mesmos co-tratamentos foram capazes 

de impedir (p < 0,05, ANOVA duas vias, pós-teste de Bonferroni) a redução da 

espessura da parede observada nas AMR do grupo OUA (figura 13). A uma pressão 

intraluminal de 140 mmHg, a espessura da parede vascular foi igual a 16,5 ± 0,72 µm 

para o grupo LOS, 17,03 ± 0,59 µm para o grupo AAS e 19,37 ± 1,0 µm para o grupo 

NIM. 
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Figura 13 - Espessura da parede pela pressão intraluminal das AMR 

 
Espessura da parede pela pressão intraluminal das AMR dos animais provenientes dos grupos de ratos veículos (óleo de soja, VHC), 
ouabaína (grupo OUA) e grupos co-tratados com hidralazina+hidroclorotiazida (grupos VHC+HH ou OUA+HH), losartana potássica 
(grupos VHC+LOS ou OUA+LOS), ácido acetilsalicílico (grupos VHC+AAS ou OUA+AAS) ou nimesulida (grupos VHC+NIM ou 
OUA+NIM). Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média. p<0,05, ANOVA duas vias. 
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Observa-se na figura 14 que o aumento da pressão intraluminal não 

modificou estatisticamente os valores da área de secção transversa (AST) da parede 

vascular nos grupos apresentados. No entanto, as AMR dos ratos pertencentes ao 

grupo OUA apresentaram valores estatisticamente reduzidos quando comparadas 

com as do grupo VHC (p < 0,05, ANOVA duas vias, pós-teste de Bonferroni). Ao se 

observar a pressão intraluminal de 140 mmHg, enquanto a AST para as AMR do grupo 

VHC foi de 22018,2 ± 799,14 µm2, no grupo OUA esse valor foi reduzido para 14138,6 

± 580,44 µm2. 

Esse mesmo padrão de resposta foi observado nas AMR dos ratos VHC e 

OUA submetidos ao co-tratamento com HH (figura 14). Esse co-tratamento não foi 

capaz de modificar a AST das artérias dos grupos VHC e OUA.  

Ainda na figura 14, os co-tratamentos com LOS, AAS e NIM não 

modificaram os valores de AST obtidos no grupo VHC. Porém, quando analisadas as 

respostas obtidas nas AMR do grupo OUA, todos os co-tratamentos foram capazes 

de impedir de maneira estatística (p < 0,05, ANOVA duas vias, pós-teste de 

Bonferroni) a redução da AST induzida pela OUA. Nessas AMR, a 140 mmHg, os 

valores de AST encontrados foram de 20695,8 ± 1260,94 µm2 para o co-tratamento 

com LOS, 18607,1 ± 794,86 µm2 para o co-tratamento com AAS e 21564,9 ± 1265,22 

µm2 para o co-tratamento com NIM, semelhante ao encontrado nos grupos VHC co-

tratados. 
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Figura 14 - Área de Secção Transversa pela pressão intraluminal das AMR 

 
Área de Secção Transversa pela pressão intraluminal das AMR dos animais provenientes dos grupos de ratos veículos (óleo de soja, VHC), 
ouabaína (grupo OUA) e grupos co-tratados com hidralazina+hidroclorotiazida (grupos VHC+HH ou OUA+HH), losartana potássica (grupos 
VHC+LOS ou OUA+LOS), ácido acetilsalicílico (grupos VHC+AAS ou OUA+AAS) ou nimesulida (grupos VHC+NIM ou OUA+NIM). Os dados 
foram expressos como média ± erro padrão da média. p<0,05, ANOVA duas vias. 
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Na f igura 15 pode-se observar que o aumento da pressão 

intraluminal induziu uma gradativa redução na razão parede /lúmen das 

AMR de todos os grupos estudados. Quando feitas comparações entre 

grupos, pode-se observar que não houve diferenças devidas ao 

tratamento crônico com a OUA. Nestas AMR, a pressão intraluminal de 

140 mmHg, os valores da razão parede/lúmen apresentados pelos grupos 

VHC e OUA foram respectivamente 0,054 ± 0,002 e 0,058 ± 0,002  (Figura 

15).  

O mesmo padrão de resposta foi observado em todos os grupos 

avaliados no presente estudo. Dessa maneira,  os co-tratamentos 

util izados no presente estudo não modif icaram a razão parede/lúmen 

nem no grupo VHC nem no OUA (f igura 15). 
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Figura 15 - Razão entre a espessura da parede-diâmetro do lúmen pela pressão intraluminal das AMR 

 
Razão espessura da parede-diâmetro do lúmen pela pressão intraluminal das AMR dos animais provenientes dos grupos de ratos veículos 
(óleo de soja, VHC), ouabaína (grupo OUA) e grupos co-tratados com hidralazina+hidroclorotiazida (grupos VHC+HH ou OUA+HH), losartana 
potássica (grupos VHC+LOS ou OUA+LOS), ácido acetilsalicílico (grupos VHC+AAS ou OUA+AAS) ou nimesulida (grupos VHC+NIM ou 
OUA+NIM). Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média. ANOVA duas vias. 
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4.2.2 Dados da mecânica vascular  

Na f igura 16, pode ser observada a variação da distensibi l idade 

arterial pela variação da pressão intraluminal nas AMR. Nessa f igura, a 

distensibi l idade do vaso é máxima nos menores valores de pressão 

intraluminal (entre 20 e 40 mmHg); porém, a mesma progressivamente 

diminuiu com o aumento da pressão intraluminal em todos os grupos 

estudados. No entanto, ao se observar as AMR provenientes do grupo 

OUA, essas não apresentam diferenças signif icativas quando 

comparadas àquelas do grupo VHC. Exemplo dessa comparação pode 

ser vista a 140 mmHg, em que a distensibil idade vascular das AMR é 

igual a 0,05 ± 0,012% mmHg -1 no grupo VHC e 0,07 ± 0,013% mmHg -1  

no grupo OUA. Além disso, esse mesmo padrão de resposta também não 

foi modif icado por nenhum dos co -tratamentos preventivos uti l izados no 

presente estudo (f igura 16). 
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Figura 16 - Relação entre a distensibilidade vascular e a pressão intraluminal nas AMR 

 
Distensibilidade vascular pela pressão intraluminal das AMR dos animais provenientes dos grupos de ratos veículos (óleo de soja, VHC), 
ouabaína (grupo OUA) e grupos co-tratados com hidralazina+hidroclorotiazida (grupos VHC+HH ou OUA+HH), losartana potássica (grupos 
VHC+LOS ou OUA+LOS), ácido acetilsalicílico (grupos VHC+AAS ou OUA+AAS) ou nimesulida (grupos VHC+NIM ou OUA+NIM). Os dados 
foram expressos como média ± erro padrão da média. ANOVA duas vias. 
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A f igura 17 representa a relação stress-strain para as AMR dos 

ratos pertencentes a todos os grupos estudados. Como observado, o 

tratamento com OUA foi capaz de deslocar a curva stress-strain para a 

esquerda (β : OUA = 5,23 ± 0,16 vs.VHC = 4,72 ± 0,08; p<0,05). Por sua 

vez, o mesmo padrão de resposta foi observado nos grupos que 

receberam o co-tratamento com HH (β :  OUA+HH = 5,36 ± 0,46 vs.  

VHC+HH = 4,60 ± 0,19; p<0,05) . Esse co-tratamento não foi capaz de 

modif icar as diferenças encontradas entre os grupos VHC e OUA, quando 

comparados aos respectivos grupos que não receberam o co-tratamento.  

Adicionalmente, as AMR dos ratos do grupo VHC que receberam 

os co-tratamentos com LOS (β = 4,62 ± 0,14), AAS (β = 4,51 ± 0,15) e 

NIM (β = 4,98 ± 0,18) apresentaram curvas stress-strain sobrepostas à 

curva obtida no grupo VHC que não recebeu co-tratamento (f igura 17).  

Por outro lado, os co-tratamentos com LOS (β = 4,68 ± 0,09), 

AAS (β = 4,62 ± 0,23) e NIM (β = 4,70 ± 0,14)  nos animais OUA impediram 

o deslocamento da curva stress-strain para esquerda como observado 

para o grupo  OUA (f igura 17), assemelhando-se as curvas dos grupos 

VHC co-tratados.  
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Figura 17 - Relação entre o stress e o strain das AMR 

 
Relação stress-strain das AMR dos animais provenientes dos grupos de ratos veículos (óleo de soja, VHC), ouabaína (grupo OUA) e grupos 
co-tratados com hidralazina+hidroclorotiazida (grupos VHC+HH ou OUA+HH), losartana potássica (grupos VHC+LOS ou OUA+LOS), ácido 
acetilsalicílico (grupos VHC+AAS ou OUA+AAS) ou nimesulida (grupos VHC+NIM ou OUA+NIM). Os dados foram expressos como média ± 
erro padrão da média. 
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4.3 Estudo das alterações estruturais nas artérias mesentéricas de resistência 
coradas com Hematoxilina-Eosina 

Enquanto as figuras 18, 19, 20 e 21 (a, b, c e d) demonstram imagens 

típicas dos cortes das AMR coradas com hematoxilina-eosina pertencentes a todos 

os grupos estudados, as figuras 18, 19, 20 e 21 (e, f e g) expressam os resultados 

referentes aos parâmetros: diâmetro luminal (Dl), área de secção transversa da 

camada média da parede vascular (AST) e o número de núcleos nas AMR.  

Como observado nestas figuras, o grupo OUA apresentou redução (p < 

0,05, ANOVA duas vias, pós-teste de Bonferroni) no diâmetro luminal (38,4 ± 2,88 

µm), na AST (6620 ± 475,6 µm2) e no número de núcleos (4525 ± 163,5 núcleos/ mm2) das 

AMR quando comparadas as dos ratos do grupo VHC (Dl = 64,5 ± 5,22 µm; AST = 

10730 ± 908,7 µm2; Nº. núcleos = 5257 ± 177,0 núcleos/ mm2).  

Resultados semelhantes foram encontrados nas AMR dos ratos que foram 

submetidos ao co-tratamento com HH pertencentes tanto ao grupo VHC (Dl = 56,6 ± 5,97 

µm; AST = 9756 ± 770,7 µm2; Nº. núcleos = 5470 ± 211,4 núcleos/ mm2) como OUA (Dl = 29,7 ± 

2,44 µm; AST = 5731 ± 507,6 µm2; Nº. núcleos = 4475 ± 134,2 núcleos/ mm2) (figura 18). A 

utilização desse co-tratamento não induziu nenhuma modificação nas diferenças 

apresentadas entre as AMR dos ratos do grupo VHC e OUA, quando comparados aos 

respectivos grupos que não receberam esse co-tratamento. 

Por sua vez, as AMR dos ratos do grupo VHC pertencentes aos grupos co-

tratados com LOS (figura 19), AAS (figura 20) e NIM (figura 21) também não 

apresentaram alterações significativas no Dl (59,4 ± 2,15 µm, 69,6 ± 4,01 µm e 48,7 ± 

2,34 µm, respectivamente), AST (9483 ± 619,8 µm2, 10726 ± 1354 µm2, 8355 ± 465,1 

µm2, respectivamente) e número de núcleos (5256 ± 250,5 núcleos/ mm2; 5649 ± 

336,2 núcleos/ mm2 e 5509 ± 103,4 núcleos/ mm2, respectivamente) quando 

comparados as AMR do grupo VHC. No entanto, esses mesmos co-tratamentos foram 

capazes de prevenir (p < 0,05, ANOVA duas vias, pós-teste de Bonferroni) as 

alterações observadas pelo tratamento com a OUA no Dl (52,2 ± 5,18 µm, 62,1 ± 4,5 

µm e 52,0 ± 7,56 µm, respectivamente), na AST (7919 ± 496,6 µm2, 9524 ± 835,4 µm2, 

8441 ± 967,3 µm2, respectivamente) e no número de núcleos (5429 ± 72,3 núcleos/ 

mm2; 5371 ± 205,3 núcleos/ mm2 e 5440 ± 255 núcleos/ mm2, respectivamente) 

(figuras 19, 20 e 21). 
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Figura 18 - AMR coradas com Hematoxilina-Eosina provenientes dos grupos veículos, ouabaína e 
grupos co-tratados com hidralazina+hidroclorotiazida 

 

 
Imagens típicas obtidas de secções transversas das AMR coradas com Hematoxilina-Eosina 
provenientes dos ratos veículos (a-óleo de soja, VHC), ouabaína (b-grupo OUA) e grupos co-tratados 
com hidralazina+hidroclorotiazida (c-grupos VHC+HH ou d-grupo OUA+HH). Quantificação do 
diâmetro luminal (e), área de secção transversa (AST, f) e número de núcleos (g) nas lâminas de 
AMR coradas hematoxilina-eosina, provenientes dos grupos de ratos VHC, OUA e grupos co-
tratados VHC+HH ou OUA+HH. Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média. * 
p < 0,05 vs. VHC, # p<0,05 vs. VHC+HH; ANOVA duas vias. 
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Figura 19 - AMR coradas com Hematoxilina-Eosina provenientes dos grupos veículos, ouabaína e 
grupos co-tratados com losartana potássica 

 

 
Imagens típicas obtidas de secções transversas das AMR coradas com Hematoxilina-Eosina 
provenientes dos ratos veículos (a-óleo de soja, VHC), ouabaína (b-grupo OUA) e grupos co-tratados 
com losartana potássica (c-grupos VHC+LOS ou d-grupo OUA+LOS). Quantificação do diâmetro 
luminal (e), área de secção transversa (AST, f) e número de núcleos (g) nas lâminas de AMR coradas 
hematoxilina-eosina, provenientes dos grupos de ratos VHC, OUA e grupos co-tratados VHC+LOS 
ou OUA+LOS. Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média. * p < 0,05 vs. VHC; 
ANOVA duas vias. 
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Figura 20 - AMR coradas com Hematoxilina-Eosina provenientes dos grupos veículos, ouabaína e 
grupos co-tratados com ácido acetilsalicílico 

 

 
Imagens típicas obtidas de secções transversas das AMR coradas com Hematoxilina-Eosina 
provenientes dos ratos veículos (a-óleo de soja, VHC), ouabaína (b-grupo OUA) e grupos co-tratados 
com ácido acetilsalicílico (c-grupos VHC+AAS ou d-grupo OUA+AAS). Quantificação do diâmetro 
luminal (e), área de secção transversa (AST, f) e número de núcleos (g) nas lâminas de AMR coradas 
hematoxilina-eosina, provenientes dos grupos de ratos VHC, OUA e grupos co-tratados VHC+HH ou 
OUA+HH. Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média. * p < 0,05 vs. VHC, 
ANOVA duas vias. 
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Figura 21 - AMR coradas com Hematoxilina-Eosina provenientes dos grupos veículos, ouabaína e 
grupos co-tratados com nimesulida 

 

 
Imagens típicas obtidas de secções transversas das AMR coradas com Hematoxilina-Eosina 
provenientes dos ratos veículos (a-óleo de soja, VHC), ouabaína (b-grupo OUA) e grupos co-tratados 
com nimesulida (c-grupos VHC+NIM ou d-grupo OUA+NIM). Quantificação do diâmetro luminal (e), 
área de secção transversa (AST, f) e número de núcleos (g) nas lâminas de AMR coradas 
hematoxilina-eosina, provenientes dos grupos de ratos VHC, OUA e grupos co-tratados VHC+NIM 
ou OUA+NIM. Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média. * p < 0,05 vs. VHC, 
ANOVA duas vias. 
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4.4 Estudo da quantidade de colágeno nas artérias mesentéricas de resistência 
coradas com vermelho de picrosirius 

As f iguras 22, 23, 24 e 25 (a, b, c e d) demonstram as imagens 

típicas das secções transversas de AMR coradas com vermelho de 

picrossírius uti l izadas para quantif icar o colágeno total  e as f iguras 22e, 

23e, 24e e 25e representam a quantif icação do colágeno total nas AMR 

dos ratos pertencentes a todos os grupos estudados.  

As AMR provenientes dos ratos do grupo OUA apresentaram 

uma quantidade de colágeno total estatist icamente superior (p < 0,05, 

ANOVA duas vias, pós-teste de Bonferroni) às observadas nas AMR dos 

ratos do grupo VHC (grupo OUA = 74,49 ± 1,26%, grupo VHC = 62,36 ± 

1,60%).  

Além disso, resultado semelhante foi observado nas AMR dos 

ratos dos grupos VHC e OUA submetidos ao co -tratamento com HH 

(f igura 22). Nesses grupos o co-tratamento com HH não alterou as 

diferenças encontradas nos grupos VHC (61,26 ± 0,59% de colágeno 

total) e OUA (73,66 ± 0,51% de colágeno total ) em relação aos mesmos 

grupos que não receberam o co-tratamento.  

Por sua vez, enquanto os co-tratamentos com LOS (f igura 23) 

e NIM (f igura 25) não modif icaram estatist icamente o colágeno total  

apresentado nas AMR dos ratos do grupo VHC (58,0 ± 1,35% e 62,36 ± 

0,79%, respectivamente), as AMR dos ratos co-tratados com AAS (f igura 

24) apresentaram uma pequena, mas signif icativa,  diminuição (grupo 

AAS = 55,6 ± 1,26%) do colágeno quantif icado quando comparado ao 

grupo VHC (p < 0,05, ANOVA duas vias, pós-teste de Bonferroni). Já 

para o grupo OUA, os co-tratamentos com LOS, AAS e NIM foram 

capazes de impedir (p < 0,05, ANOVA duas vias, pós-teste de Bonferroni) 

o aumento do colágeno induzido pela OUA nas AMR (62,56 ± 1,22%, 

61,36 ± 0,99% e 63,41 ± 0,62%) quando comparados aos grupos VHC 

co-tratados. 
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Figura 22 - AMR coradas com vermelho de picrosírius provenientes dos grupos veículos, ouabaína 
e grupos co-tratados com hidralazina-hidroclorotiazida 

 

 

 
 

Imagens típicas obtidas de secções transversas das AMR coradas com vermelho de picrosírius 
provenientes dos ratos veículos (a-óleo de soja, VHC), ouabaína (b-grupo OUA) e grupos co-tratados 
com hidralazina+hidroclorotiazida (c-grupos VHC+HH ou d-OUA+HH). Quantificação do colágeno 
total (e) nas lâminas de AMR coradas com vermelho de picrossírius provenientes dos grupos VHC, 
OUA e grupos co-tratados VHC+HH ou OUA+HH. Os dados foram expressos como média ± erro 
padrão da média. * p<0,05 vs. VHC, # p<0,05 vs. VHC+HH; ANOVA duas vias. 
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Figura 23 - AMR coradas com vermelho de picrosírius provenientes dos grupos veículos, ouabaína 
e grupos co-tratados com losartana potássica 

 

 
 

Imagens típicas obtidas de secções transversas das AMR coradas com vermelho de picrosírius 
provenientes dos ratos veículos (a-óleo de soja, VHC), ouabaína (b-grupo OUA) e grupos co-
tratados com losartana potássica (c-grupos VHC+LOS ou d-OUA+LOS). Quantificação do colágeno 
total (e) nas lâminas de AMR coradas com vermelho de picrossírius provenientes dos grupos VHC, 
OUA e grupos co-tratados VHC+LOS ou OUA+LOS. Os dados foram expressos como média ± erro 
padrão da média. * p<0,05 vs. VHC; ANOVA duas vias. 
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Figura 24 - AMR coradas com vermelho de picrosírius provenientes dos grupos veículos, ouabaína 
e grupos co-tratados com ácido acetilsalicílico 

 

 
 

Imagens típicas obtidas de secções transversas das AMR coradas com vermelho de picrosírius 
provenientes dos ratos veículos (a-óleo de soja, VHC), ouabaína (b-grupo OUA) e grupos co-tratados 
com ácido acetilsalicílico (c-grupos VHC+AAS ou d-OUA+AAS). Quantificação do colágeno total (e) 
nas lâminas de AMR coradas com vermelho de picrossírius provenientes dos grupos VHC, OUA e 
grupos co-tratados VHC+AAS ou OUA+AAS. Os dados foram expressos como média ± erro padrão 
da média. * p<0,05 vs. VHC e # p<0,05 vs. VHC+AAS; ANOVA duas vias. 
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Figura 25 - AMR coradas com vermelho de picrosírius provenientes dos grupos veículos, ouabaína 
e grupos co-tratados com nimesulida 

 

 
 

Imagens típicas obtidas de secções transversas das AMR coradas com vermelho de picrosírius 
provenientes dos ratos veículos (a-óleo de soja, VHC), ouabaína (b-grupo OUA) e grupos co-tratados 
com nimesulida (c-grupos VHC+NIM ou d-OUA+NIM). Quantificação do colágeno total (e) nas 
lâminas de AMR coradas com vermelho de picrossírius provenientes dos grupos VHC, OUA e grupos 
co-tratados VHC+NIM ou OUA+NIM. Os dados foram expressos como média ± erro padrão da 
média. * p<0,05 vs.VHC; ANOVA duas vias. 
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4.5 Determinação da produção das espécies reativas derivadas do oxigênio 
(ERDO) pelo método de oxidação da dihidroetidina (DHE)  

As f iguras 26, 27, 28, 29 e 30 (a, b, c e d) demonstram imagens 

típicas dos cortes provenientes das AMR dos ratos do grupo VHC e OUA. 

Nessas imagens pode-se notar o aumento na quantidade de núcleos 

f lorescentes normalizados pela área da parede vascular no  grupo OUA 

(f iguras 26c e 27b) e, também, a capacidade do mimético da superóxido 

dismutase (SOD) em reduzir a f lorescência emit ida pela sonda DHE tanto 

no grupo OUA quanto no grupo VHC (f igura 26 ). 

Como observado, as AMR provenientes dos ratos do grupo OUA 

apresentaram uma maior (p < 0,05, ANOVA duas vias, pós -teste de 

Bonferroni) quantidade de marcações vermelhas por área de parede 

(2975 ± 92,02 núcleos/mm 2) quando comparadas com as artérias do 

grupo VHC (2300 ± 157,6 núcleos/mm 2). Esse mesmo padrão de resposta 

foi encontrado ao se estudar as AMR dos grupos VHC e OUA submetidos 

ao co-tratamento com HH (f igura 27e). Nesses grupos, a HH não foi 

capaz de modif icar as diferenças apresentadas pelas AMR pertencentes 

aos grupos VHC (VHC+HH: 2399 ± 171,6 núcleos/ mm 2) e OUA 

(OUA+HH: 3114 ± 115,2 núcleos/ mm 2), quando comparadas aos 

respectivos grupos que não receberam o co-tratamento. 

Adicionalmente, embora os outros co-tratamentos com LOS 

(f igura 28e), AAS (f igura 29e) ou NIM (f igura 30e) não tenham modif icado 

de forma signif icativa a geração de ERDO nas AMR do grupo VHC 

(VHC+LOS: 2231 ± 173,4 núcleos/mm 2, VHC+AAS: 2599 ± 199,7 

núcleos/mm2 e VHC+NIM: 2515 ± 174,1 núcleos/ mm 2),  os mesmos 

impediram (p < 0,05, ANOVA duas vias, pós-teste de Bonferrone) o 

aumento da quantidade de núcleos marcados com DHE induzido pela 

OUA (OUA+LOS: 2302 ± 122,5 núcleos/mm2, OUA+ AAS: 2246 ± 211,6 

núcleos/mm2 e OUA+NIM: 2125 ± 178,9 núcleos/mm2, respectivamente), 

normalizando a resposta a valores semelhantes aos observados no grupo 

VHC.  
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Figura 26 - Imagens típicas obtidas das AMR incubadas com a sonda DHE 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imagens típicas obtidas das AMR incubadas com a sonda DHE sem (a e c) ou com (b e d) co-
incubação com mimético da superóxido dismutase (SOD). Nas imagens pode-se observar AMR 
provenientes dos ratos veículos (óleo de soja, VHC, a e b) e ouabaína (grupo OUA, c e d) e a ação 
do mimético da SOD sobre a fluorescência emitida pela sonda DHE. 
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Figura 27 - AMR incubadas com a sonda DHE provenientes dos grupos veículos, ouabaína e grupos 
co-tratados com hidralazina-hidroclorotiazida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Imagens típicas obtidas das AMR incubadas com a sonda DHE e provenientes dos ratos veículos 
(a-óleo de soja, VHC), ouabaína (b-grupo OUA) e grupos co-tratados com 
hidralazina+hidroclorotiazida (c-grupos VHC+HH ou d-OUA+HH). Quantificação dos núcleos 
fluorescentes marcados com DHE em AMR provenientes dos grupos VHC, OUA e grupos co-tratados 
VHC+HH ou OUA+HH. Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média. * p<0,05 vs. 
VHC, # p<0,05 vs. VHC+HH; ANOVA duas vias. 
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Figura 28 - AMR incubadas com a sonda DHE provenientes dos grupos veículos, ouabaína e grupos 
co-tratados com losartana potássica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Imagens típicas obtidas das AMR incubadas com a sonda DHE e provenientes dos ratos veículos 
(a-óleo de soja, VHC), ouabaína (b-grupo OUA) e grupos co-tratados com losartana potássica (c-
grupos VHC+LOS ou d-OUA+LOS). Quantificação dos núcleos fluorescentes marcados com DHE 
em AMR provenientes dos grupos VHC, OUA e grupos co-tratados VHC+LOS ou OUA+LOS. Os 
dados foram expressos como média ± erro padrão da média. * p<0,05 vs. VHC; ANOVA duas vias. 
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Figura 29 - AMR incubadas com a sonda DHE provenientes dos grupos veículos, ouabaína e grupos 
co-tratados com ácido acetilsalicílico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imagens típicas obtidas das AMR incubadas com a sonda DHE e provenientes dos ratos veículos 
(a-óleo de soja, VHC), ouabaína (b-grupo OUA) e grupos co-tratados com ácido acetilsalicílico (c-
grupos VHC+AAS ou d-OUA+AAS). Quantificação dos núcleos fluorescentes marcados com DHE 
em AMR provenientes dos grupos VHC, OUA e grupos co-tratados VHC+AAS ou OUA+AAS. Os 
dados foram expressos como média ± erro padrão da média. * p<0,05 vs. VHC; ANOVA duas vias. 
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Figura 30 - AMR incubadas com a sonda DHE provenientes dos grupos veículos, ouabaína e grupos 
co-tratados com nimesulida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Imagens típicas obtidas das AMR incubadas com a sonda DHE e provenientes dos ratos veículos 
(a-óleo de soja, VHC), ouabaína (b-grupo OUA) e grupos co-tratados com nimesulida (c-grupos 
VHC+NIM ou d-OUA+NIM). Quantificação dos núcleos fluorescentes marcados com DHE em AMR 
provenientes dos grupos VHC, OUA e grupos co-tratados VHC+NIM ou OUA+NIM. Os dados foram 
expressos como média ± erro padrão da média. * p<0,05 vs. VHC; ANOVA duas vias. 
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1 Desenvolvimento da hipertensão arterial induzida pela ouabaína 

No presente trabalho, o tratamento crônico de ratos normotensos por 5 

semanas com OUA foi capaz de aumentar a PAC a níveis similares aos encontrados 

por outros autores (DI-FILIPPO et al., 2003; HUANG; LEENEN, 1999; KIMURA et al., 

2000; MANUNTA et al., 1994; ROSSONI et al., 2002a; XAVIER et al., 2004a), 

demonstrando a eficácia desse digitálico em elevar a pressão arterial quando utilizado 

experimentalmente, de forma crônica.  

Já é bem estabelecido na literatura que a administração crônica de OUA 

em ratos é capaz de induzir a HA (BRIONES et al., 2006; HUANG et al., 1994; 

KIMURA et al., 2000; MANUNTA et al., 1994; ROSSONI et al., 2002a e b; ROSSONI 

et al., 2006; XAVIER et al., 2004a e c). Esse modelo de HA (30µg/Kg/dia; s.c.), produz 

aumento das concentrações plasmáticas de OUA (MANUNTA et al., 1994), o qual está 

de acordo com os valores obtidos (aproximadamente 5 nmol/L) em pacientes que 

apresentaram HA essencial, insuficiência cardíaca e HA associada a tumores 

adrenocorticais (GOTTLIEB et al., 1992; HAMLYN; MANUNTA, 1982; MANUNTA et 

al., 1992; MASUGI et al., 1986; MASUGI et al., 1988). Localmente, também ocorre o 

aumento da OUA tecidual no rim, na glândula adrenal, no hipotálamo e na pituitária 

anterior (MANUNTA et al., 1994), regiões essas importantes para a manutenção em 

longo prazo da pressão arterial.  

De acordo com a literatura, esse efeito hipertensivo da OUA é gerado tanto 

por mecanismos de origens centrais quanto periféricos, pois o aparecimento do efeito 

pressórico induzido pela OUA vem sendo descrito como associado ao aumento do 

tônus simpático (DI-FILIPPO et al., 2003; HUANG et al., 1994; HUANG; LEENEN, 

1999; ZHANG; LEENEN, 2001) e a alterações na função e na estrutura arterial 

(BRIONES et al., 2006; KIMURA et al., 2000; ROSSONI et al., 2002a e b;; 

WENCESLAU et al., 2011; XAVIER et al., 2004a, b e c; XAVIER et al., 2009;). 

Adicionalmente, o presente estudo demonstrou que o efeito pressórico 

induzido pela OUA foi impedido pelos co-tratamentos com o antagonista do receptor 

AT1, com a losartana potássica, ou com a inibição não seletiva das isoformas 1 e 2 da 
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COX ou seletiva da COX-2. Assim, a OUA provavelmente foi capaz de atuar de duas 

formas para induzir o aumento de pressão no rato hipertenso: por meio de uma maior 

produção de angiotensina II, responsável por uma maior ativação dos receptores AT1; 

e/ou por meio da maior ativação da COX-2, consequentemente com maior produção 

de seus derivados. 

Para o sistema renina-angiotensina, é bem conhecido que a administração 

de antagonistas do receptor AT1 ou a utilização de ratos com deficiência na produção 

central de angiotensinogênio impedem o desenvolvimento da HA induzido pela OUA 

(HUANG; GANTEN; LEENEN, 2001; XAVIER et al., 2004a,c; ZHANG; LEENEN, 

2001), o que corrobora com nossos resultados de resposta pressórica. 

Por sua vez, em relação a COX, embora ocorra em ratos espontaneamente 

hipertensivos (SHR), Oliveira (2013) observou que o aumento pressórico induzido pela 

OUA foi prevenido quando utilizados os inibidores da COX (ácido acetilsalicílico e a 

nimesulida), corroborando com os resultados aqui apresentados em ratos da linhagem 

Wistar tratados com OUA. Além disso, no presente trabalho também foi possível 

verificar que o efeito da inibição seletiva e não-seletiva da COX-2 apresenta 

semelhança sobre o efeito pressórico induzido pela OUA. Esse fato nos sugere que 

esse efeito pressórico da OUA esteja relacionado à ação de possíveis produtos da 

isoforma COX-2 nesse modelo de HA. 

Juntamente a isso, a literatura dispõe de trabalhos descrevendo a redução 

da pressão arterial devido à inibição da COX-1/2 em diferentes modelos de HA, além 

do próprio modelo induzido pela OUA (CAPONE et al., 2010; MARTÍNEZ-REVELLES 

et al., 2013; OLIVEIRA, 2013; QI et al., 2002; WELCH et al., 2007; WU; LAPLANTE, 

DE CHAMPLAIN, 2005). Entre eles, a utilização de celecoxib (inibidor seletivo da 

COX-2) foi capaz de prevenir o desenvolvimento da HA em camundongos infundidos 

com Ang-II (MARTÍNEZ-REVELLES et al., 2013). 

Dessa maneira, nossos resultados apresentaram-se coerentes com os 

encontrados na literatura, ressaltando a relevância da ativação do receptor AT1 e da 

COX-2 no desenvolvimento da resposta pressórica observada na HA induzida pela 

OUA.  
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5.2 Estudo das propriedades estruturais e mecânicas das artérias mesentéricas 
de resistência 

 

5.2.1 Modificações na estrutura vascular induzidas pela ouabaína 

 

No presente trabalho foi demonstrado que o tratamento crônico de ratos 

com a OUA foi o responsável pelas modificações estruturais, conhecidas como 

remodelamento vascular hipotrófico para dentro nas AMR.  

As modificações estruturais aqui descritas para as AMR dos animais 

tratados cronicamente com OUA reforçam o que foi observado por outros autores na 

literatura. Briones et al. (2006) e Zhang et al. (2009) também verificaram que, em 

terceiros ramos arteriais do leito vascular mesentérico, ratos com HA induzida pelo 

tratamento crônico com OUA apresentavam o remodelamento hipotrófico para dentro. 

Além disso, esse remodelamento vascular observado nas AMR ocorre dependendo 

da ordem de ramificação arterial utilizada do leito vascular mesentérico, uma vez que 

Zhang et al. (2009) demonstraram que o tratamento crônico com OUA nos ratos Wistar 

era capaz de produzir o remodelamento hipotrófico para dentro nas AMR de terceira 

ordem, mas não modificava as AMR de quarta ordem dos mesmos animais. Desse 

modo, seja por utilização de pellets subcutâneos (utilizados pelos autores acima 

citados) ou pela aplicação subcutânea diária de OUA em dosagem semelhante à do 

pellet (como realizado no presente estudo), o tratamento crônico com a ouabaína 

parece desencadear o efeito hipotrófico com redução do lúmen nas AMR de terceira 

ordem dos ratos Wistar.  

Além disso, os resultados obtidos no presente trabalho também serviram 

para responder um importante questionamento acerca dessas modificações 

estruturais. Elas foram produzidas por ação direta da OUA sobre as AMR ou através 

de um ajuste em decorrência do efeito pressórico induzido pela OUA? Para responder 

essa questão um grupo de animais foi co-tratado com uma associação de fármacos 

anti-hipertensivos: um diurético de alça (Hidroclorotiazida) e um vasodilatador com 

ação direta no músculo liso vascular (Hidralazina).  

Como esperado, essa associação de fármacos impediu o aumento da 

pressão arterial induzida pela OUA; no entanto, não impediu o avanço do 
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remodelamento hipotrófico para dentro nas AMR. Esse efeito sobre o remodelamento 

vascular foi observado tanto nas AMR, quando avaliadas pela técnica de 

pressurização, quanto nos cortes histológicos,quando as artérias foram fixadas não 

pressurizadas, demonstrando ser o remodelamento vascular independente da 

elevação na pressão arterial. 

Essa estratégia de co-tratamento com esses fármacos foi de grande 

importância para o entendimento dos mecanismos envolvidos no remodelamento 

vascular induzido pela OUA. Outros autores também se utilizaram dessa abordagem 

em seus estudos para mostrar a independência entre efeitos hemodinâmicos e 

ativação de vias intracelulares. Por meio dela, Alvarez et al. (2007) observaram que o 

tratamento de ratos SHR com losartana potássica era capaz de reduzir a pressão 

arterial e bloquear o aumento da expressão da COX-2 pela estimulação do receptor 

AT1. Para dissociar o efeito hemodinâmico da ativação do receptor AT1, o tratamento 

com a hidralazina e a hidroclorotiazida produziu a redução da pressão arterial sem 

impedir o aumento na expressão da COX-2 via ativação do receptor AT1 em aorta de 

ratos SHRs.  

Assim como realizado pelos autores acima citados, o co-tratamento com 

hidralazina e hidroclorotiazida foi capaz de demonstrar a independência das ações 

pressóricas da OUA sobre o remodelamento vascular hipotrófico e a sinalização 

celular ligada ao remodelamento vascular induzido pela OUA.  

Além disso, o presente estudo também demonstrou que a gênese do 

remodelamento hipotrófico para dentro ocorreu em associação com a diminuição no 

número de núcleos na parede vascular, sugerindo que o tratamento com a OUA foi 

capaz de reduzir o número de células musculares lisas (efeito hipoplásico) na parede 

vascular. Os presentes resultados vão ao encontro do que foi observado por Briones 

et al. (2006). Esses autores também verificaram redução na quantidade de células 

musculares lisas presentes na camada média das AMR, porém utilizando como 

técnica a microscopia confocal.  

Com base nessas observações, pode-se afirmar que o efeito hipotrófico 

para dentro induzido pela OUA provavelmente foi originado da capacidade da OUA 

em induzir efeito hipoplásico nas células componentes da parede vascular nos ratos 

hipertensos, em especial as células musculares lisas.  
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A capacidade da OUA de reduzir o número de diferentes tipos celulares 

vem sendo descrita na literatura (AKIMOVA et al., 2009; ORLOV et al., 2004; SAPIA 

et al., 2010; QUI et al., 2008). Processos de necrose e apoptose podem ser 

observados em culturas celulares (célula endotelial, célula epitelial renal ou miócito 

cardíaco) incubadas por 12-24 horas com OUA (40 nM - 3 µM) (AKIMOVA et al., 2009; 

ORLOV et al., 2004; SAPIA et al., 2010; QUI et al., 2008). É interessante ressaltar 

que, de acordo com o trabalho de Orlov et al. (2004), a capacidade da OUA (3 µM) de 

induzir apoptose em células endoteliais é independente da inibição da atividade da 

Na+, K+ ATPase. Adicionalmente, no miócito cardíaco, Sapia et al. (2010) 

demonstraram que o mecanismo pelo qual a OUA (2 µM) induz apoptose nesse tipo 

celular produz como efetores intermediários o trocador Na+/Ca++ (NCX) e a proteína 

quinase dependente de Ca++/Calmodulina II (CaMKII). Além disso, Akimova et al. 

(2009) demonstraram que essa capacidade da OUA (3 µM) de induzir a apoptose, 

usando as células epiteliais renais em cultura, devia-se a sua capacidade de ativar a 

enzima p38MAPK por meio da sinalização via Na+, K+ ATPase. Neste mesmo trabaho, 

foi demonstrado um mecanismo no qual não ocorreu a inibição da atividade da Na+K+ 

ATPase ou a modificação dos gradientes iônicos por ela regulados, sugerindo a 

ativação de cascatas intracelulares iniciadas pela ligação da OUA a Na+K+ ATPase.   

Essa capacidade da OUA de induzir a morte celular corrobora o efeito 

hipoplásico observado no presente estudo, o qual pode ter ocorrido devido à 

capacidade da OUA de sinalizar o mecanismo apoptótico via Na+K+ ATPase na célula 

muscular lisa, tendo como exemplos de efetores o trocador Na+/Ca++, a proteína 

quinase dependente de Ca++/Calmodulina II e caspases. Com isso em mente, é 

possível afirmar que o remodelamento vascular encontrado no presente estudo é um 

provável resultado do rearranjo nos componentes da parede vascular em resposta ao 

efeito apoptótico e hipoplásico induzido pela OUA. Além disso, durante o tratamento 

crônico, essa ação hipoplásica da OUA pode ter sido resultante da interação direta 

com vias celulares capazes de reduzir os componentes da parede celular, como a 

ativação da p38MAPK anteriormente descrita por Akimova et al. (2009), e não devido 

a uma ação secundária adaptativa ao efeito hipertensivo também induzido pela OUA. 

Ainda, um estímulo apoptótico importante é dado por meio do aumento na produção 

celular de espécies reativas derivadas do oxigênio (ROS) (DANDONA et al., 2003). 

Por esse mecanismo, a ativação da NADPH oxidase (uma das principais responsáveis 
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pela produção de ROS intracelular) pode ocorrer tanto por meio do receptor AT1, de 

modo dependente e independente da sinalização via proteína G, quanto por meio da 

transativação com o receptor de EGF (fator de crescimento epidermal), via 

fosfatidilinositol 3-quinase (PI3 quinase)/RAC (HUNYADY; KEVIN, 2006; 

MONTEZANO et al., 2014). Ambos os casos desencadeiam o aumento na produção 

de ROS, que por sua vez, é responsável por induzir a ativação de MAPK. Entre as 

MAPK mais conhecidas, encontram-se a JNK e a p38MAPK, as quais são 

responsáveis por estimular a apoptose celular (YU et al., 2013; YUAN et al., 2014;). 

Cabe lembrar que a capacidade da OUA de induzir apoptose em células epiteliais 

renais (AKIMOVA et al., 2009), via ativação da p38MAK, reforça a ideia da 

participação dessas vias no remodelamento hipotrófico para dentro, apresentado no 

presente estudo. 

As modificações estruturais induzidas com 5 semanas de tratamento 

crônico com a OUA foram dependentes tanto da ativação do receptor AT1 quanto da 

ativação da COX-2. Essa afirmação baseou-se na habilidade que todos os co-

tratamentos utilizados, exceto o grupo HH, apresentaram de forma a impedir o 

remodelamento vascular e a redução no número de núcleos nas AMR. 

Fundamentado em estudos anteriormente realizados com o tratamento 

crônico com OUA, os quais sugeriram a participação de vias como a do sistema 

renina-angiotensina (SRA) e a ativação da enzima cicloxigenase-2 (COX-2) como 

responsáveis por criar desbalanços em vias celulares nas AMR (OLIVEIRA, 2013;  

WENCESLAU et al., 2011; XAVIER et al., 2004a, c, 2009), algumas hipóteses foram 

levantadas a respeito de como as vias do receptor AT1 e da COX-2 estavam 

envolvidas no remodelamento hipotrófico induzido pela OUA. A primeira hipótese foi 

que as ativações do receptor AT1 e da COX-2 produziram um quadro que sinalizava 

o desbalanço entre a produção e degradação de componentes da parede vascular; e 

a segunda, que o desbalanço resultante poderia estar associado à maior ocorrência 

de apoptose de células musculares lisas, resultando na redução e rearranjo hipotrófico 

para dentro observados nas AMR dos ratos tratados com ouabaína.  

Embora as cascatas de eventos intracelulares associada à ativação do 

receptor AT1 e da enzima COX-2 necessitem ser melhor investigadas, alguns achados 

da literatura reforçam a hipótese do envolvimento deles nos efeitos estrutural 

hipotrófico para dentro e hipoplásico, estimulado pela OUA. Classicamente, o receptor 
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AT1 é associado ao efeito hipertrófico no território cardiovascular, onde a angiotensina 

II promove crescimento ao regular positivamente a produção de fatores de 

crescimento com ação parácrina e autócrina (fator de crescimento básico de 

fibroblastos - bFGF, fator de crescimento derivado de plaquetas - PDGF, fator de 

crescimento do endotélio vascular - VEGF, fator de crescimento tecidual beta - TGF-

β) (CHUA; HAMDY; CHUA, 1998; COTTONE et al., 1998; OTANI et al., 1998; SU et 

al., 1998; WOLF; WENZEL, 2004; WONG et al., 1997). Além disso, por meio da 

ativação de vias como a da proteína Gq, esse receptor é capaz de ativar proteínas 

quinases intracelulares importantes para o crescimento e proliferação celular como a 

PKC e MAPK como a ERK 1/2; (HUNYADY; CATT, 2006; MEHTA; GRIENDLING, 

2007). No território vascular, a infusão de angiotensina II (0,7 mg/kg/dia durante 5 

dias) em ratos normotensos produz, por meio da ativação do receptor AT1, 

mecanismos que resultam em modificações arteriais geométricas do tipo eutrófica e 

hipertrófica na parede vascular das artérias de condutância e de resistência (ZHOU; 

JAIMES; RAIJI, 2005). Dados semelhantes são descritos em ratos SHR (ENDEMANN 

et al. 1999; LI; SHARIFI; SCHIFFRIN, 1997). Além disso, esses tipos de 

remodelamento arterial costumam ter como característica de destaque a produção 

aumentada de espécies reativas de oxigênio (ZHOU; JAIMES; RAIJI, 2005).  

Embora a habilidade que a OUA possui de induzir remodelamento 

hipotrófico nas AMR (por ativação do receptor AT1) pareça ir contra a resposta 

hipertrófica e eutrófica clássica, a literatura também demonstra que a ativação dessa 

via pode gerar outros tipos de remodelamentos vasculares nas AMR. Entre eles, as 

AMR de ratos SHR, que apresentam essa via aumentada e exibem um 

remodelamento do tipo eutrófico para dentro (GONZÁLEZ et al., 2006; LAURANT; 

TOUYZ; SCHIFFRIN, 1997; MULVANY, 1996). 

Adicionalmente, o receptor AT1 pode ativar diretamente MAPKs e induzir a 

sinalização da morte celular (DANDONA et al., 2003). Pode também levar à 

estimulação de proteínas pertencentes à via da Janus quinase (JAK), as quais são 

tirosino-quinases citoplasmáticas que levam à ativação das proteínas do tipo STAT 

(transdutoras de sinal e ativadoras de transcrição), por sua vez, capazes de se 

translocar para o núcleo celular e iniciar a transcrição gênica e apoptose (BOENGLER 

et al., 2008; STEPHANOU et al., 2000). Nessa via, o aumento na ocorrência de 
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apoptose celular está associado ao aumento na atividade da JAK-2 com ativação da 

STAT1. 

Em adição aos mecanismos descritos acima, nosso trabalho também 

demonstrou a importante participação da COX-2 no remodelamento induzido pela 

OUA, pois a inibição dessa enzima também foi capaz de impedir as reduções na área, 

espessura e número de células da parede vascular e, também na produção de ROS 

nas AMR do grupo hipertenso.  

A literatura vem demostrando o envolvimento da via da COX-2  nos efeitos 

induzidos pela OUA. Nela, os ajustes vasculares envolvendo a COX-2 dependem da 

cepa de animais e do leito vascular observado (DAVEL et al., 2014; OLIVEIRA, 2013; 

WENCESLAU et al., 2011; XAVIER et al., 2009). Em aorta de rato Wistar e SHR com 

5 semanas de tratamento com OUA, ocorre a redução na modulação de fatores 

vasoconstritores derivados da COX-2 (DAVEL et al., 2014). Em aorta de SHR com 20 

semanas de tratamento com OUA, essa redução perdura (DAVEL et al., 2014). 

Padilha et al. (2008) e Wenceslau et al. (2011) demonstraram ocorrer aumento na 

expressão da COX-2 em AMR de ratos Wistar tratados com a OUA. Adicionalmente, 

nos ratos Wistar tratados com OUA por 20 semanas, o aumento da expressão dessa 

enzima levou ao aumento na produção de ROS e consequente aumento na contração 

induzida por noradrenalina nas AMR dos ratos hipertensos (WENCESLAU et al., 

2011). Essas constatações apresentadas por Padilha et al. (2008) e Wenceslau et al. 

(2011) corroboram com nosso estudo, demonstrando a importância da COX-2 em 

modular a sinalização vascular induzida pela OUA em ratos de mesma linhagem que 

os utilizados no presente trabalho. Enquanto a expressão proteica dessa enzima 

parece aumentar com tratamentos de duração menor (PADILHA et al., 2008) que o 

utilizado no presente estudo, o aumento na contração vascular nas AMR parece 

necessitar de um tempo de tratamento maior que o utilizado no presente trabalho 

(WENCESLAU et al, 2011). No entanto, o fato da OUA induzir aumento na expressão 

proteica da COX-2 ocorrer com tempo de tratamento menor que o utilizado no 

presente estudo, sugere que o aumento na produção de ROS a partir da COX-2 o 

observado por Wenceslau et al. (2011) antecede as modificações na função e 

estrutura das AMR. 

Cabe lembrar que, além de ratos Wistar, ratos SHR que receberam 

tratamento com OUA por 5 semanas também demonstraram participação da COX nas 
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respostas vasculares. Neles, o aumento da contração da artéria caudal e AMR foi 

normalizado pela inibição dessa enzima (OLIVEIRA, 2013; XAVIER et al., 2009). 

Nesses ratos, as alterações vasculares resultantes do tratamento com OUA foram 

relacionadas, em parte, com o aumento na produção de prostanoides contráteis 

derivados da COX-2 (XAVIER et al., 2009), sendo um importante mecanismo 

estimulado pela OUA nessas artérias. Além disso, é importante salientar que um 

aumento semelhante na expressão proteica da COX-2 também foi observado em 

outros modelos de HA, como em camundongos infundidos com angiotensina II, em 

ratos da linhagem SHR e em ratos DOCA-sal (ADEAGBO et al., 2005; ALVAREZ et 

al., 2005; HERNANZ  et al., 2004; MARTÍNEZ-REVELLES et al., 2013; VIRDIS et al., 

2009).  

Assim como descrito para a ativação do receptor AT1, a COX-2 também 

pode ser a responsável pela geração de ROS, tanto por sua capacidade de oxidar 

outros compostos (BARBIERI et al., 2011; COGOLLUDO et al., 2006; GARCÍA-

REDONDO et al., 2009; KUKREJA et al., 1986; MUZAFFAR et al., 2004, 2008, 2011), 

quanto pela produção de prostanoides a partir do ácido araquidônico (BARBIERI  et 

al., 2011; COGOLLUDO, 2006; GARCÍA-REDONDO et al., 2009; MUZAFFAR et al., 

2004, 2008, 2011). A COX, também conhecida como sintase de prostaglandina-

endoperóxido (Prostaglandina-endoperoxide syntase -PGH sintase), na presença de 

co-substratos reduzidos, como o NADH ou NADPH, pode produzir ROS devido à sua 

capacidade de co-oxidação de substâncias (hidroperóxidos) (KUKREJA et al., 1986), 

ocorrendo produção de compostos intermediários radicalares, que ao interagirem com 

as moléculas de NADH e NADPH, resultam na subsequente produção dos radicais 

∙NAD e ∙NADP. Esses últimos são capazes de reagir com o O2 molecular para formar 

o ∙O2  como espécie reativa de oxigênio, a qual pode ser modificada para outras formas 

de ROS. 

A produção de ROS também pode ocorrer por meio da ação de 

prostanoides derivados da enzima COX (BARBIERI  et al., 2011; COGOLLUDO, 2006; 

GARCÍA-REDONDO et al., 2009; MUZAFFAR et al., 2004, 2008 e 2011). Essa ação 

vem sendo relacionada à capacidade que os prostanoides possuem de regular a 

NADPH oxidase. Inúmeros trabalhos demonstram que enquanto o TXA2, a PGF2α e o 

8-isoprostano F2α regulam positivamente a NADPH oxidase, via interação com o 

receptor TP, resultando em stress oxidativo (COGOLLUDO, 2006; GARCÍA-
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REDONDO et al., 2009; MUZAFFAR et al., 2004, 2008, 2011), a PGI2, através do 

receptor IP é capaz de reduzir a produção de ROS por inibir a expressão ou a atividade 

da NADPH oxidase (BARBIERI  et al., 2011, MUZAFFAR et al., 2004, 2008).  

Além disso, o efeito de ROS regulando positivamente a expressão gênica 

e proteica da COX, em particular a isoforma-2, também foi observada (KARAA et al., 

2006; KIRITOSHI et al., 2003; LEE et al., 2011; MARTÍN et al., 2012; PENG; LU; 

FENG, 2005;). Em alguns casos, esse aumento da COX ocorreu devido à produção 

de ROS via NADPH oxidase e/ou mitocondrial (KIRITOSHI et al., 2003; MARTÍN et 

al., 2012, PENG; LU; FENG, 2005). Uma vez que tanto a ativação da COX pode levar 

à produção de ROS, quanto à produção de ROS pode estimular a ativação da COX, 

a retroalimentação dessa alça de feedback pode, na realidade, ser um dos 

mecanismos que são amplificados em situações patológicas, como a HA, podendo ter 

ocorrido por estímulo da OUA no presente estudo.  

Embora os resultados do presente trabalho não possibilitem confirmar se 

essa alça de retroalimentação entre COX e ROS ocorreu nos ratos tratados com OUA, 

os mesmos demonstraram que a COX-2 é uma fonte de stress oxidativo ativada pela 

OUA e que a ROS por ela produzida é responsável pelas modificações estruturais 

observadas. Isso se deve ao fato de o desaparecimento da ação apoptótica e do 

remodelamento vascular induzidos pela OUA ocorrer com a inibição da produção de 

ROS pela COX-2 nas AMR dos ratos hipertensos.  

Outro ponto importante é a capacidade que a angiotensina II possui de 

induzir, in vitro, o aumento na expressão da COX-2 e a produção de prostanoides em 

diferentes tipos de células vasculares (ALVAREZ et al., 2007; BELTRÁN et al., 2009; 

GALÁN et al., 2011; OHNAKA et al., 2000; WONG et al., 2011) e o fato de que o 

aumento na expressão proteica dessa enzima pode ser normalizado pelo tratamento 

com antagonistas do receptor AT1 (ALVAREZ et al., 2007), demonstrando uma 

importante relação entre essas duas vias. Em nosso estudo, essa relação foi 

novamente demonstrada, pois através da estimulação do receptor AT1 e da COX-2, a 

OUA foi capaz de gerar um quadro de stress oxidativo e remodelamento vascular nas 

AMR. Embora não tenha sido diretamente abordado no presente trabalho por meio de 

protocolos específicos, tanto a ativação do receptor AT1 como o stress oxidativo, 

podem ter contribuído para a ativação da COX-2. Por sua vez, o stress oxidativo 

gerado via receptor AT1 e COX-2 pode ter criado um desbalanço entre os processos 
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de crescimento, proliferação e morte celular, o que resultou em uma resposta 

adaptativa na parede vascular, representado pelo remodelamento hipotrófico para 

dentro dessas artérias após as 5 semanas de tratamento com OUA. 

 

5.2.2 Rigidez vascular induzida pela ouabaína 

 

No presente estudo, além das modificações na estrutura da parede 

vascular, também foram observadas alterações em seus componentes que são 

responsáveis pelas propriedades resistivas do tecido. Esses geraram rigidez na 

parede arterial dos ratos hipertensos, a qual, juntamente com as mudanças estruturais 

induzidas pela OUA, podem influenciar a resistência vascular, representando um 

importante mecanismo pelo qual a OUA pode manter sua ação hipertensiva. 

O presente trabalho demostrou que o tratamento crônico com OUA foi 

capaz de afetar a rigidez vascular, como observado nas curvas stress-strain arterial. 

Tal resultado demonstrou que as AMR dos ratos tratados com a OUA apresentaram 

curvas stress-strain deslocadas para a esquerda quando comparadas com as curvas 

provenientes das AMR dos ratos do grupo controle, efeito interpretado como rigidez, 

de acordo com Bund (1996). Segundo este autor, a rigidez vascular pode ser 

determinada pelo módulo elástico incremental (Einc), que é um parâmetro da mecânica 

vascular independente da geometria do vaso. Ou seja, dado um determinado valor de 

stress na parede arterial (σ), o Einc é diretamente proporcional à inclinação (Beta; β) 

da curva stress-strain. Dessa maneira, quanto maior for a inclinação (β) da curva 

stress-strain maior será a rigidez vascular.  

Quanto a esse parâmetro da mecânica vascular, nossos dados 

confirmaram ser o tratamento crônico com OUA o responsável por induzir a rigidez na 

parede das AMR. Esta observação está de acordo com resultados publicados por 

Briones et al. (2006), os quais demonstraram que o mecanismo hipertensivo induzido 

pela OUA é capaz de gerar um quadro que associa a modificação estrutural das AMR 

ao aumento da rigidez da parede das AMR. 

Além disso, assim como Briones et al. (2006) o presente estudo também 

encontrou o conteúdo de colágeno aumentado nas AMR dos ratos pertencentes ao 
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grupo OUA. Esse fato auxilia na compreensão da rigidez arterial observada na AMR 

dos ratos tratados com OUA, pois, na literatura, vários trabalhos demonstraram que o 

aumento da rigidez da parede vascular, associado à HA, pode ser atribuído ao 

aumento na quantidade e natureza da proteína colágena (INTENGAN, et al., 1999a, 

b), das proteínas não fibrosas da matriz extracelular e das moléculas de adesão 

(INTENGAN; SCHIFFRIN, 2000) e às mudanças na organização das fibras elásticas 

(BRIONES et al., 2003). 

Em artérias de resistência, o aumento nesse conteúdo de colágeno 

(INTENGAN et al., 1999a, b; INTENGAN; SCHIFFRIN, 2000) tem sido muito 

relacionado à rigidez vascular observada na HA. Adicionalmente, a análise da curva 

stress-strain arterial permitiu avaliar quais componentes da parede vascular estavam 

alterados e conferindo a rigidez arterial nas AMR do grupo OUA. Enquanto os pontos 

iniciais a intermediários da curva stress-strain refletem as propriedades dos 

componentes mais facilmente deformáveis, como a elastina na parede arterial, os 

pontos intermediários e finais na mesma curva demonstram a característica mais 

rígida do colágeno (BRIONES et al., 2003; GONZÁLEZ et al., 2005).  

Dessa maneira, a curva stress-strain das AMR dos ratos tratados com OUA 

no presente trabalho apresentaram apenas os pontos intermediários e finais 

descolocados à  esquerda dos pontos das AMR dos animais VHC, sugerindo que a 

rigidez vascular induzida pelo tratamento crônico com a OUA foi originada da 

capacidade que a mesma possui em induzir a deposição de colágeno na parede 

arterial. Interessantemente, assim como ocorrido para as mudanças estruturais, a 

rigidez arterial e a deposição de colágeno também se mostraram fenômenos 

independentes da ação hemodinâmico da OUA. Essa afirmação baseou-se na 

capacidade que o co-tratamento com HH teve de impedir o desenvolvimento da 

elevação dos valores pressóricos, mas não da rigidez vascular e da maior deposição 

de colágeno induzida pela OUA, sugerindo que essas ações são uma resposta à 

ativação de vias distintas, e não ao aumento da pressão arterial. 

A capacidade da OUA de induzir aumento da rigidez tecidual 

independentemente da sua ação hemodinâmica foi descrita em território cardíaco. 

Jiang, Ren e Lv (2007) observaram que o tratamento crônico de ratos, por 4 semanas, 

com OUA (27,8 mg/kg/dia; ip) é capaz de induzir remodelamento cardíaco com 

modificação da matriz extracelular independentemente do aumento na pressão 
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arterial, a qual só ocorre com 6 semanas de tratamento. Além disso, um importante 

sítio de ação no território cardíaco que é capaz de interagir com a OUA para induzir o 

aumento na deposição de colágeno é a Na+, K+ ATPase (DRUMMOND et al., 2015; 

QUINTAS et al., 2010).  

Em relação às possíveis vias ativadas pela OUA, nosso estudo também se 

preocupou em avaliar se a ativação do receptor AT1 e da enzima COX-2, importantes 

para a indução das mudanças estruturais, também eram responsáveis pelo aumento 

da deposição de colágeno observada no grupo hipertenso e, por sua vez, responsável 

pela rigidez aumentada nessas artérias. Neste contexto, nossos resultados 

demonstraram que o aumento no colágeno arterial e na rigidez arterial do grupo 

hipertenso ocorreu por meio da capacidade da OUA de estimular tanto a ativação 

tanto do receptor AT1 quanto da enzima COX-2. Desta maneira, cabe entender como 

as ativações do receptor AT1 e da enzima COX-2 pela OUA foram responsáveis pelo 

aumento no colágeno total e consequente rigidez nas AMR dos ratos hipertensos.  

Recentemente, Avendaño et al. (2016) demonstram que a ativação da 

COX-2 e de vias estimuladas por prostanoides derivados da COX-2 são responsáveis 

por induzir a rigidez arterial em modelos de HA. Esses autores verificaram que o 

tratamento com o inibidor da COX-2 tanto em ratos SHR, como em ratos infundidos 

com angiotensina II (1,44 mg/kg/dia) era capaz de impedir o aumento da rigidez 

arterial. Associado a esse efeito, o tratamento com o inibidor da COX-2 também foi 

capaz de reduzir a deposição de colágeno, normalizar as fenestras da camada 

elástica interna e diminuir a expressão gênica do fator de crescimento do tecido 

conectivo (CTGF) e do inibidor do ativador plasminogênico-1 (PAI-1), sendo essa 

isoforma da COX importante no processo de geração da rigidez observada nas AMR.   

Vale a pena ressaltar que, segundo a literatura, o acúmulo de colágeno 

pode ocorrer como consequência do desbalanço entre a produção de colágeno 

(ODENBACH et al., 2011) e sua degradação via metaloproteinases (MMP) (ONAL et 

al., 2009) e/ou aumento na produção dos inibidores teciduais de metaloproteinases 

(TIMP) (CASTRO et al., 2010), estando esses fenômenos relacionados com o quadro 

de fibrose vascular. Por sua vez, esses fenômenos podem ser influenciados pelo 

sistema renina-angiotensina. 

A capacidade que a angiotensina II possui de induzir a fibrose é bem 

conhecida na literatura (SUN et al., 1993). O aumento na produção de colágeno 
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estimulado por esse peptídeo vem sendo observado em vários tipos de culturas 

celulares, tais como de músculo liso vascular (KATO et al., 1991), células mesangiais 

murinas (BORDER; NOBLE, 1998; WOLF; HABERSTROH; NEILSON, 1992), células 

glomerulares de rato (KAGAMI et al., 1994) e fibroblastos cardíacos de ratos adultos 

(BRILLA et al., 1994; CRABOS et al., 1994; SANO et al., 1991; VILLARREAL et al., 

1993). Dentre os mecanismos relacionados à fibrose, é sabido que a angiotensina II 

é capaz de induzir o aumento na expressão gênica e proteica de colágeno do tipo I e 

III (LIJNEN et al., 2006).  

Entre os diversos fatores mitogênicos que podem ser estimulados pela 

angiotensina II, o TGF-β é uma citocina especialmente importante, pois é responsável 

por aumentar a biossíntese da matriz extracelular e regular negativamente proteínas 

que degradam a mesma matriz (POPOVIC et al., 2009), como as MMP anteriormente 

citadas. Esse fator mitogênico pode sinalizar o efeito pró-fibrótico devido, 

principalmente, à ativação de p38MAPK (LIU; FENG, 2010). No remodelamento 

induzido pela OUA, essas vias podem estar contribuindo para o desbalanço entre a 

produção e degradação da matriz extracelular, e por sua vez, para o aparecimento da 

rigidez vascular. 

Além disso, a produção de colágeno também pode ser estimulada pela 

capacidade que a angiotensina II possui em atenuar MMPs, como a MMP-1, e 

aumentar os inibidores das MMPs, como o TIMP-1 (LIJNEN et al., 2006). Em 

fibroblastos de ratos adultos, a angiotensina II é capaz de estimular a síntese de TIMP-

1 e TIMP-2 (LIJNEN et al., 2008), os quais favorecem a síntese de colágeno por inibir 

sua degradação pelas MMPs. Em fibroblastos cardíacos de ratos neonatos 

estimulados com TNFα, a angiotensina II favorece o acúmulo de colágeno através do 

aumento na expressão de TIMP-1 e da diminuição da atividade de MMP-2 (PENG et 

al., 2002). Além disso, a angiotensina II também é responsável por diminuir a atividade 

de metaloproteinase, como a MMP-1, em fibroblastos de ratos (BRILLA et al., 1994; 

CHEN et al., 2004; LIJNEN et al., 2006), também favorecendo o acúmulo de colágeno. 

Uma vez que a OUA estimula a angiotensina II, essa pode exercer ações capazes de 

regular essas metaloproteinases e seus inibidores, favorecendo o acúmulo de 

colágeno e a rigidez arterial nas AMR dos ratos OUA. 

Além disso, a angiotensina II possui uma importante ação pró-inflamatória 

que leva à produção de mediadores, como ROS, citocinas, moléculas de adesão e à 
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ativação de genes inflamatórios em células vasculares (BRUDER-NASCIMENTO; 

CHINNASAMY; VIEL et al., 2010; ZHAO et al., 2004). Em condições patológicas como 

na HA, o aumento na produção de ROS está relacionado com o aumento de proteínas 

da matriz extracelular, como o colágeno e a fibronectina (BRIONES; TOUYZ, 2010). 

Conforme mencionado, o stress oxidativo é capaz de regular a produção do colágeno, 

que ocorrendo tanto em células cardíacas (BENDALL et al., 2002; NAKAMURA et al., 

1998; SIWIK et al., 1999; WANG et al., 2001) quanto em não-cardíacas (célula 

endotelial, fibrosblastos e células do tecido pulmonar) (BELKHIRI  et al., 1997; 

KAWAGUCHI et al., 1996; PARDO et al., 1998;). Esse aumento na produção de 

colágeno pode ser completamente bloqueado pela inibição da principal fonte de ROS 

(NADPH oxidase) ativada pelo receptor AT1 (LIJNEN et al., 2006).  

Além disso, outros estudos também demonstram a importância de enzimas 

com papel anti-oxidante, como a enzima superóxido dismutase (SOD), para a 

regulação da produção de colágeno. A inibição dessa enzima leva ao aumento na 

produção de O2
- e, por sua vez, ao aumento na produção de colágeno e fibronectina 

em fibroblastos cardíacos, enquanto que a inibição da produção de O2
- por miméticos 

da SOD é capaz de reduzir a deposição de colágeno e conteúdo de fibronectina 

(LIJNEN et al., 2008). Corroborando com esse fato, a ocorrência da superexpressão 

da SOD ou a utilização de miméticos para essa enzima é capaz de inibir a produção 

de O2
- e impedir ou reduzir o acúmulo de colágeno em diferentes tecidos (AN et al., 

2007, LIJNEN et al., 2008; VOZENIN-BROTONS et al., 2001). A própria SOD também 

é utilizada como agente antifibrótico no tratamento de fibroses cutâneas em ensaios 

clínicos (BENYAHIA et al., 1996; DELANIAN et al., 1994) e em experimentos com 

animais (LEFAIX et al., 1996), sendo sua inibição uma importante via de estímulo para 

a produção de colágeno. 

De acordo com o acima exposto, nosso trabalho mostrou que a rigidez 

induzida pela OUA nas AMR também está associada tanto ao aumento de ROS como 

ao aumento no conteúdo de colágeno e nas AMR dos ratos hipertensos. Essa relação 

direta entre esses três importantes achados (rigidez, ROS e colágeno) aponta para o 

aumento das ROS produzidas como responsável por gerar um desbalanço de síntese 

e degradação de colágeno, com resultante rigidez arterial.  

Por sua vez, esses aumentos de ROS, de colágeno e de rigidez são 

impedidos pelo antagonismo do receptor AT1 e também pela inibição da COX-2, 
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demonstrando que, em ratos Wistar tratados por 5 semanas com OUA, o aumento de 

ROS produzido nas AMR é responsável por criar um quadro de rigidez arterial nas 

mesmas que, por sua vez, é gerado pela ativação de enzimas ligadas à via do receptor 

AT1, como a NAD(P)H oxidase, e a própria COX-2.  

Como dito anteriormente, a participação da COX-2 como fonte de ROS 

nesse modelo de hipertensão arterial já foi observada por Wenceslau et al. (2011). No 

presente estudo, por ter um importante papel como fonte produtora de ROS, a COX-

2 pode ser uma das responsáveis pela rigidez arterial estimulada pela OUA nas AMR, 

uma vez que, o aumento na expressão dessa enzima já ocorre com apenas 2 

semanas de tratamento com OUA (PADILHA et al. 2008). 
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6 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados anteriormente apresentados pode-se concluir 

que, o efeito pressórico induzido pela OUA está relacionado com a estimulação do 

sistema renina-angiotensina, por meio da ativação do receptor AT1 e da enzima 

cicloxigenase (COX)-2. De maneira inédita, nas AMR dos ratos tratados com a OUA, 

o remodelamento vascular hipotrófico para dentro, com rigidez da parede arterial, 

ocorreu devido à ativação do receptor AT1 e da COX-2, não sendo uma resposta 

secundária ao aumento da pressão arterial. A ativação do receptor AT1 e da COX-2 

induziu o remodelamento hipotrófico para dentro, com rigidez, em AMR associado a 

redução na quantidade de células musculares lisas (apoptose celular) e ao estímulo à 

deposição de colágeno, tendo o stress oxidativo como sinalizador desse processo.  
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