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RESUMO
Tomazelli CA. Avaliação das vias envolvidas no efeito do antagonismo da ouabaína
endógena sobre o remodelamento de artérias mesentéricas de resistência de ratos
com hipertensão DOCA-sal. [Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana)]. São
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2018.

Inibidores da Na+/K+ ATPase, como a ouabaína (OUA), estão associados à
gênese/manutenção da hipertensão arterial (HA). Ratos tratados com OUA ficam
hipertensos e suas artérias mesentéricas de resistência (AMR) apresentam disfunção
vascular, estresse oxidativo e remodelamento estrutural e mecânico. Modelos de HA
dependente de volume, como o DOCA-sal, têm aumento da concentração plasmática
de OUA. Interagindo com a Na+/K+ ATPase, a OUA ativa vias de proliferação e fibrose,
como a via MAPK, ativada quando da fosforilação da c-Src e do EGFR. A
rostafuroxina, antagonista da OUA, reduz a pressão arterial (PA) e melhora a
disfunção endotelial em AMR de ratos DOCA-sal. Dados do laboratório (não
publicados) mostram que a rostafuroxina reverte o remodelamento mecânico e
restaura parcialmente o remodelamento estrutural das AMR de ratos DOCA-sal.
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os mecanismos de sinalização celular
envolvidos nas mudanças estruturais e mecânicas das AMR de ratos DOCA-sal
tratados com rostafuroxina. Ratos Wistar, uninefrectomizados, foram tratados com
injeções subcutâneas de DOCA (em mg/kg/semana: 20 na primeira; 12 na segunda e
terceira; 6 da quarta ao fim do experimento) e ingeriram água com NaCl (1%) e KCl
(0,2%). Cinco semanas após o início do tratamento, um subgrupo passou a ser
tratado, concomitantemente, com rostafuroxina (gavagem, 1mg/kg/dia) por 3
semanas. Ao final do protocolo, os animais foram anestesiados, mortos, as AMR
dissecadas e fixadas em paraformaldeído (4%) para as análises histológicas ou
armazenadas para Western Blot. Análise estatística aplicada: ANOVA uma ou duas
vias. Avaliada por meio da plestismografia de cauda, o tratamento com DOCA-sal
aumentou a PA; a rostafuroxina reduziu, mas não normalizou a mesma aos valores
do grupo SHAM. A razão de colágeno I/III e a expressão proteica dos mediadores
fibróticos TGFβ1 e CTGF foi maior nas AMR dos DOCA, alterações restauradas após
tratamento com rostafuroxina. Além do mais, houve aumento da espessura da lâmina
elástica interna das AMR dos DOCA, o que foi revertido pela rostafuroxina. A
expressão de endotelina-1 foi maior nas AMR tanto dos DOCA tratados ou não com
rostafuroxina; a expressão do receptor ETA foi reduzida nas AMR de ambos os grupos.
Já a expressão do receptor ETB foi maior nas AMR dos DOCA quando comparados
aos SHAM, sendo normalizada pela rostafuroxina. A expressão de c-SrcTyr418 e EGFR,
bem como das enzimas c-RAF, ERK 1/2, p-ERK 1/2 e p38MAPK foi maior nas AMR
dos DOCA, sendo restauradas com a rostafuroxina. Os dados sugerem que o
remodelamento das AMR do grupo DOCA pode ser atribuído à ação direta da OUA
sobre a via fibrótica e sobre a elastina, interferindo na rigidez e no diâmetro interno, e
também à sua ação indireta, mediada pela endotelina-1 que, agindo em receptores
ETB e transativando o EGFR, ativa a via da MAPK, a qual está associada aos eventos
de proliferação e fibrose celular.
Palavras-chave: Hipertensão
Remodelamento vascular.

arterial.

Ouabaína.

DOCA-sal.

Rostafuroxina.

ABSTRACT
Tomazelli CA. Evaluation of the pathways involved in the effect of endogenous ouabain
antagonism on the remodeling of mesenteric resistance arteries of DOCA-salt
hypertensive rats. [Dissertation (Humam Physiology Master Degree)]. São Paulo:
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. 2018.

Na+/K+ ATPase inhibitors, such as ouabain (OUA), are associated with
genesis/maintenance of hypertension. Rats treated with OUA are hypertensive and
their mesenteric resistance arteries (MRA) exhibit vascular dysfunction, oxidative
stress and structural and mechanical remodeling. Volume-dependent hypertensive
models, as DOCA-salt, have increased plasmatic OUA levels. Interacting with Na+/K+
ATPase, OUA activates proliferation and fibrosis pathways, such as MAPK pathway,
which is activated from c-Src and EGFR phosphorylation. Rostafuroxin, an OUA
antagonist, reduces arterial pressure (AP) and improves endothelial dysfunction in
MRA of DOCA-salt rats. Unpublished data of our laboratory have shown that
rostafuroxin reverses the mechanical and partially restores the structural remodeling
of MRA of DOCA-salt rats. Thus, the aim of this study was to evaluate the cellular
signaling mechanisms involved in the structural and mechanical changes in MRA of
DOCA-salt rats treated with rostafuroxin. Male Wistar rats, uninephrectomized, were
treated with subcutaneous injections of DOCA (mg/kg/week: 20 in the 1st; 12 in the 2nd
and 3rd; 6 from 4th to the end of the experiment) and drunk water with NaCl (1%) and
KCl (0,2%). After 5 weeks of treatment, a subgroup started being treated,
concomitantly, with rostafuroxin (gavage, 1mg/kg/day) for 3 weeks. At the end of the
protocol, animals were anesthetized, killed, the MRA dissected out and fixed in
paraformaldehyde (4%) to histological analyses or stored to Western Blot. Statistical
analysis applied: ANOVA one- or two-way. Evaluated by pletismography, the DOCAsalt treatment raised the AP levels; rostafuroxin reduced it, but did not normalized to
the values of SHAM group. Collagen I/III ratio and protein expression of fibrosis
mediators TGFβ1 and CTGF was higher in MRA of DOCA and rostafuroxin restored
these parameters. In addition, an increment in the thickness of inner elastic lamina was
observed in MRA of DOCA, which was reversed by rostafuroxin treatment. Endothelin1 expression was higher in MRA of both DOCA and rostafuroxin treated rats; ETA
receptor was less expressed in both groups. On the other hand, ETB was more
expressed in MRA from DOCA and normalized to SHAM levels by rostafuroxin
treatment. The expression of c-SrcTyr418 and EGFR, as well as of the enzymes c-RAF,
ERK 1/2, p-ERK 1/2 and p38MAPK was higher in MRA of DOCA when compared to
SHAM, being restores with rostafuroxin. Taken together, the present data suggest that
MRA remodeling in DOCA group can be attributed to direct action of OUA on elastin
and fibrotic pathway, interfering in stiffness and inner diameter, as well as to its indirect
action, mediated by endothelin-1, which acting in ETB receptors and activating EGFR,
activates MAPK pathway, which is associated to proliferation and fibroses events.
Key words: Hypertension. Ouabain. DOCA-salt. Rostafuroxin. Vascular remodeling
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1

INTRODUÇÃO

1.1

Hipertensão arterial: definição, classificação e causas

A pressão de um líquido é definida como a relação entre a força que este exerce
sobre o compartimento onde está armazenado e sua respectiva área de distribuição.
Fisiologicamente, a pressão sanguínea pode ser entendida como a força exercida pelo
sangue na parede dos vasos, sendo o produto do débito cardíaco (DC) pela
resistência vascular periférica (RVP) (CHRISTENSEN; MULVANY, 2001; GUYTON,
1981). Portanto, fatores que influenciem estes dois parâmetros alteram de forma direta
os níveis pressóricos, podendo, em muitos casos, levar ao surgimento da hipertensão
arterial (HA) (CHRISTENSEN; MULVANY, 2001; GUYTON, 1981).
A HA caracteriza-se pelo aumento progressivo e sustentado das cifras de
pressão arterial (PA), podendo ser acompanhada de lesão em órgãos alvos, como
rins, encéfalo, coração e vasos sanguíneos (BRASIL, 2013; SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). Atualizações do American College of
Cardiology e da American Heart Association definiram novos valores para a
categorização da PA, conforme mostrado na Tabela 1: a partir dessa nova diretriz, os
pacientes passam a ser considerados hipertensos quando atingem valores
pressóricos iguais ou superiores a 130-139 mmHg de pressão arterial sistólica (PAS)
e/ou 80-89 mmHg de pressão arterial diastólica (PAD) (WHELTON et al., 2017).
Segundo esta nova diretriz, de acordo com os valores pressóricos a HA pode ser
dividida em estágio 1, cuja PAS varia entre 130-139 mmHg e a PAD entre 80-89
mmHg, e estágio 2, no qual a PAS é maior ou igual a 140 mmHg e a PAD varia entre
80-89 mmHg (WHELTON et al., 2017).
A HA é um dos problemas de saúde pública mais graves no Brasil, e, ao lado
de outras doenças do aparelho circulatório, representa a primeira causa de morte no
país (BRASIL, 2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).
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Tabela 1 – Categorização da pressão arterial (PA) em adultos segundo o American
College of Cardiology e a American Heart Association

Categoria da PA

Pressão arterial

Pressão arterial

sistólica (PAS)

diastólica (PAD)

Normal

< 120 mmHg

< 80

Elevada

120-129

< 80

Hipertensão arterial
Estágio 1

130-139

80-89

Estágio 2

≥ 140

80-89

Adaptado de WHELTON et al., 2017

A HA é classificada, de acordo com sua(s) base(s) etiológica(s), em duas
categorias: HA primária ou secundária. A HA primária afeta 95% dos pacientes
(BRASIL, 2013) e não tem suas causas claramente conhecidas e definidas. Sabe-se,
contudo, que seu surgimento está associado a fatores genéticos e ambientais
(BRASIL, 2013). Já a HA secundária acomete, aproximadamente, 5% dos pacientes,
e ocorre em virtude de um problema de base identificável (BRASIL, 2013) que, caso
seja adequadamente removido e/ou tratado, pode resultar na reversão do quadro
hipertensivo. As principais doenças que levam ao surgimento da HA secundária são:
feocromocitoma, síndrome de Cushing, coartação da aorta, estreitamento da artéria
renal, doença renal crônica e disfunções da tireoide (BRASIL, 2013; SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016).
Embora as causas da HA primária não sejam completamente conhecidas,
sabe-se que alguns agentes endógenos circulantes inibidores da Na +/K+ ATPase,
como a ouabaína (OUA), estão relacionados à origem e/ou manutenção da doença.
Tal afirmação é fundamentada em resultados provenientes de estudos realizados em
humanos e em animais. Por exemplo, ratos normotensos cronicamente tratados com
OUA desenvolvem HA (MANUNTA et al., 1994; ROSSONI et al., 2002a, 2002b; YUAN
et al., 1993) e alguns modelos animais de HA apresentam aumento da concentração
endógena de OUA (DOSTANIC-LARSON et al., 2005; HAMLYN, 1989; NAKAMURA
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et al., 1987). Trabalhos com humanos mostram que pacientes tanto com HA primária
(POSTON et al., 1981; ROSSI et al., 1995; TENTORI et al., 2016) quanto com HA
secundária (ROSSI et al., 1995; MASUGI et al., 1986) apresentam aumento
plasmático de OUA. Além do mais, pacientes normotensos cujos pais apresentam HA
primária também têm maior concentração de OUA circulante (MANUNTA et al., 2005).

1.2

Ouabaína: descoberta, síntese, liberação e mecanismos de ação

Fatores endógenos que controlam as concentrações de sódio (Na+) no
organismo e, consequentemente, o volume plasmático, têm sido alvos de estudo de
diferentes grupos de pesquisa ao longo das últimas décadas. Em 1961, de Wardener
e colaboradores demonstraram que a infusão de solução salina levava ao aumento
da excreção renal de Na+, mesmo que a perfusão renal e a taxa de filtração glomerular
permanecessem inalteradas (DE WARDENER et al., 1961). O chamado "terceiro
fator", substância responsável pelo elo entre expansão de volume e natriurese
independente de alterações na hemodinâmica renal, foi alvo de grande interesse de
pesquisadores durante os anos 1960 e 1970. Em 1980, demonstrou-se, pela primeira
vez, que o “terceiro fator” associado à natriurese causada pela expansão de volume
era um componente ao qual se ligavam anticorpos anti-digoxina (GRUBER;
WHITAKER; JR, 1980). Mais tarde, em 1991, este mediador foi isolado do plasma
humano, teve sua estrutura química caracterizada e passou a ser chamado de OUA
endógena (HAMLYN et al., 1991).
A OUA é um glicosídeo que foi isolado, inicialmente, de plantas (WRAY;
EISNER; ALLEN, 1985), classificado como esteroide cardiotônico, pertencente ao
subgrupo dos cardenolídeos (HAMLYN et al., 1991). Em mamíferos, é produzida nos
núcleos supra-óptico e paraventricular do hipotálamo e na zona glomerulosa do córtex
da glândula suprarrenal (LAREDO; HAMILTON; HAMLYN, 1994; TAKAHASHI et al.,
1994; TYMIAK et al., 1993; YAMADA et al., 1992).
Os precursores da produção da OUA são os mesmos necessários para a
síntese dos hormônios esteroides: hidroxicolesterol, pregnelonona e progesterona
(HAMLYN et al., 1998). O primeiro passo na síntese da OUA é a clivagem da cadeia
lateral do colesterol (LICHTSTEIN et al., 1998) pelo citocromo P450scc (TRIPODI et
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al., 2009), formando, assim, pregnelonona; essa é clivada à progesterona por ação da
3β-hidroxiesteroide desidrogenase. A inibição do citocromo P450scc e da 3βhidroxisteroide

desidrogenase

aumenta

as

concentrações

de

colesterol

e

pregnelonona, respectivamente, além de reduzir a concentração de compostos
digitálicos endógenos (como a OUA) no sobrenadante do meio de cultura de células
adrenais, o que sugere que as enzimas que iniciam a síntese dos hormônios
esteroides também são essenciais para o início da produção dos digitálicos
endógenos (LICHTSTEIN et al., 1998).
A produção e liberação de OUA são estimuladas por vários mediadores, como
o hormônio adrenocorticotrófico (LAREDO; HAMILTON; HAMLYN, 1994), a
angiotensina II (LAREDO et al., 1997; LAREDO; HAMILTON; HAMLYN, 1994), a
vasopressina e a fenilefrina (LAREDO et al., 2000). Seções de exercício agudo
(BAUER et al., 2005) e condições de hipóxia (DE ANGELIS; HAUPERT JR., 1998)
também elevam a concentração deste hormônio. Da mesma forma, a expansão de
volume, seja em indivíduos e animais saudáveis, normotensos, (GRUBER;
WHITAKER; JR, 1980; HAMLYN, 1989; VAKKURI et al., 2000), seja em hipertensos
(HAMLYN, 1989; NAKAMURA et al., 1987) causa maior liberação de OUA.
A OUA age na Na+/K+ ATPase, proteína integral de membrana presente em
todas as células, cuja estrutura molecular foi descrita em 1957 (SKOU, 1957). A
função primária desta enzima é transportar 3 íons Na+ para o líquido extracelular (LEC)
em troca de 2 íons K+ para o líquido intracelular (LIC), sendo, portanto, eletrogênica
(SKOU, 1957). O transporte ocorre contra o gradiente de concentração de ambos os
íons. Assim, o funcionamento da Na+/K+ ATPase depende da energia da hidrólise do
ATP (SKOU, 1957). Quando a OUA se liga à subunidade α da Na +/K+ ATPase, a
atividade enzimática é inibida (LINGREL et al., 1997), levando ao acúmulo de Na+ no
LIC, o que reduz a cinética do trocador Na+/Ca+2 (BLAUSTEIN, 1977; GLITSCH;
REUTER; SCHOLZ, 1970), o qual promove o efluxo de 1 íon Ca+2 em troca do influxo
de 3 íons Na+ (BLAUSTEIN, 1977). Uma vez que as concentrações de Na+ aumentem
devido a inibição da Na+/K+ ATPase, menos Ca+2 sai da célula pelo trocador, o que
aumenta sua concentração no citosol. O Ca+2 do citosol é sequestrado para o interior
do retículo sarcoplasmático, por ação da bomba de Ca+2 do retículo sarcoplasmático
(SERCA), aumentando o estoque iônico. No caso dos miócitos, quando esses
recebem estímulo contrátil, mais Ca+2 é mobilizado para o citosol e, como a contração

22

é diretamente proporcional à disponibilidade de Ca+2, a resposta observada é
amplificada (BLAUSTEIN; JUHASZOVA; GOLOVINA, 1998; HIBBERD; JEWELL,
1982).
O aumento do Na+ e, consequentemente, do Ca+2, não ocorre em todo o citosol,
mas restringe-se a um pequeno domínio celular, o PLasmERosome (BLAUSTEIN;
JUHASZOVA; GOLOVINA, 1998), sítio da membrana plasmática onde predominam
as isoformas α2 e α3 da Na+/K+ ATPase e o trocador Na+/Ca+2; o PLasmERosome
está em íntimo contato com o retículo sarcoplasmático, permitindo o fino controle das
alterações iônicas que ocorrem quando a OUA ou outros agentes digitálicos
endógenos inibem a atividade da Na+/K+ ATPase (BLAUSTEIN; JUHASZOVA;
GOLOVINA, 1998).
A interação da OUA com a Na+/K+ ATPase ativa também vias de proliferação,
hipertrofia e apoptose, que independem da sua atividade enzimática (ABRAMOWITZ
et al., 2003; AYDEMIR-KOKSOY; ABRAMOWITZ; ALLEN, 2001; HAAS et al., 2002;
HAAS; ASKARI; XIE, 2000; KOMETIANI et al., 1998). Nestas situações, a Na+/K+
ATPase ativa a c-Src (AYDEMIR-KOKSOY; ABRAMOWITZ; ALLEN, 2001;
FERRANDI et al., 2004; HAAS et al., 2002), proteína tirosina quinase que interage
fisicamente com a Na+/K+ ATPase (TIAN et al., 2006). Quando fosforilada no resíduo
tirosina418, a c-Src assume a forma ativa (THOMAS; BRUGGE, 1997), levando à
fosforilação de uma cascata de proteínas pertencentes à via da Ras-Raf-MEK-ERK
(AYDEMIR-KOKSOY; ABRAMOWITZ; ALLEN, 2001; HAAS et al., 2002; KOMETIANI
et al., 1998; LI; LÉVESQUE; ANAND-SRIVASTAVA, 2010) a qual ativa a transcrição
de genes relacionados à proliferação e hipertrofia celular (KOMETIANI et al., 1998).
Ao conjunto de receptores e enzimas que são modulados pela interação da OUA com
a Na+/K+ ATPase, dá-se o nome de signalosome (XIE; CAI, 2003) e essas são
exemplificadas na figura 1.
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Figura 1- Modelo do signalosome

Modelo do signalosome. Conforme esquematizado, ao interagir com a Na+/K+ ATPase, a OUA
ativa diferentes proteínas do complexo do signalosome, as quais estão envolvidas com eventos
de proliferação e fibrose. EGFR: receptor do fator de crescimento epidermal; PKC: proteína
quinase C; PI3K: fosfoinositídeo 3 quinase; Grb2: receptor do fator de crescimento ligado à
proteína 2; Sos: son of sevenless; Shc: proteína tipo colágeno homóloga à Src; PLC: fosfolipase
C; MAPK: proteína quinase ativada por mitógeno; ROS: espécies reativas de oxigênio Fonte:
(XIE; CAI, 2003).

Além de ativar de forma direta a c-Src, a OUA pode transativar o EGFR
(epidermal growth factor receptor) (AYDEMIR-KOKSOY; ABRAMOWITZ; ALLEN,
2001; HAAS et al., 2002), receptor com uma porção extracelular, uma única alça que
atravessa a membrana plasmática e um domínio intracelular com atividade tirosina
quinase (SCHREIER; GEKLE; GROSSMANN, 2014). Quando estimulado, seja por
ligante,

seja

por

transativação,

forma

um

dímero

(SCHREIER;

GEKLE;

GROSSMANN, 2014) que ativa a Ras e, a seguir, a via de sinalização intracelular da
MAPK

(AYDEMIR-KOKSOY;

ABRAMOWITZ;

ALLEN,

2001;

BOKEMEYER;

SCHMITZ; KRAMER, 2000; HAAS et al., 2002; JOHNS et al., 2000; YING; SANDERS,
2005). Células do músculo liso vascular (MLV) expressam o EGFR (NORTHCOTT et
al., 2001; SALTIS et al., 1995) e, quando o perfil dessas muda de contrátil para
proliferativo, a densidade desse receptor aumenta significativamente (SALTIS et al.,
1995).
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O EGFR pode ser transativado quando as células são estimuladas por OUA
(AYDEMIR-KOKSOY; ABRAMOWITZ; ALLEN, 2001; HAAS et al., 2002), angiotensina
II

(BOKEMEYER;

SCHMITZ;

KRAMER,

2000;

LI;

LÉVESQUE;

ANAND-

SRIVASTAVA, 2010), endotelina-1 (DAUB et al., 1996; LI; LÉVESQUE; ANANDSRIVASTAVA, 2010), ácido lipofosfatídico e trombina (DAUB et al., 1996). A
fosforilação do EGFR pela OUA é dependente da ação da c-Src, o que fica evidente
quando a inibição ou deleção dessa enzima impossibilita a transativação do receptor
pelo glicosídeo (AYDEMIR-KOKSOY; ABRAMOWITZ; ALLEN, 2001; BOKEMEYER;
SCHMITZ; KRAMER, 2000; HAAS et al., 2002; LI; LÉVESQUE; ANANDSRIVASTAVA, 2010).
Por sua vez, modelos de HA apresentam modificações na expressão gênica e
proteica do EGFR. Por exemplo, em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e
ratos Lyon observa-se aumento da expressão e da atividade do EGFR na membrana
de células renais (SWAMINATHAN et al., 1996) e vasculares (SCOTT-BURDEN et al.,
1989; SWAMINATHAN et al., 1996). As arteríolas aferentes e eferentes, assim como
a aorta de ratos hipertensos Dahl/Rapp, sensíveis ao sal, também apresentam maior
expressão gênica e proteica do EGFR (YING; SANDERS, 2005). Do mesmo modo,
em cavéolas da membrana plasmática de células renais de ratos com HA induzida
pelo tratamento crônico com OUA, também observa-se aumento da expressão
proteica deste receptor (FERRANDI et al., 2004).

1.3

Ouabaína e hipertensão arterial

Como já descrito acima, a expansão de volume (GRUBER; WHITAKER; JR,
1980; HAMLYN, 1989) e a sobrecarga salina (HAMLYN, 1989; NAKAMURA et al.,
1987) aumentam a concentração plasmática de OUA tanto em indivíduos
normotensos quanto hipertensos. A hipótese é que, inicialmente, o aumento da OUA
seja um mecanismo de escape por meio do qual os rins tentam manter a excreção
renal de Na+ e água adequadas (HAMLYN, 1989). Este fato, associado à menor
atividade da renina plasmática observada quando há aumento da volemia, tende a
levar à normalização do volume e osmolaridade plasmáticos.
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Contudo, além de inibir a Na+/K+ ATPase dos túbulos renais, a OUA inibe essa
enzima em outros tecidos, como no MLV e nas terminações nervosas (KARAKI;
OZAKI; URAKAWA, 1978; MARÍN; SÁNCHEZ-FERRER; SALAICES, 1988). Inibindo
a enzima no sarcolema do MLV,

a OUA aumenta o tônus vascular, a RVP e,

consequentemente, a PA (BLAUSTEIN, 1977), pelo mecanismo de ação do
PLasmERosome proposto por Blaustein e colaboradores (BLAUSTEIN; JUHASZOVA;
GOLOVINA, 1998) e descrito no item 1.2 desta introdução. A inibição da Na+/K+
ATPase nas terminações nervosas, por sua vez, aumenta a liberação de
neurotransmissores, como a noradrenalina, na região perivascular (MARÍN et al.,
1986). Ao agir em receptores α-adrenérgicos, a noradrenalina estimula a
vasoconstrição, contribuindo, em última análise, para o aumento da PA
(VANHOUTTE; LORENZ, 1984). Portanto, embora a princípio a OUA induza aumento
na excreção renal de Na+, mecanismo que busca normalizar as cifras de PA após
sobrecarga salina e aumento da volemia, a manutenção da concentração plasmática
de OUA elevada pode contribuir com a HA tanto por aumentar o tônus vascular de
forma direta quanto por aumentar a liberação de neurotransmissores nas terminações
nervosas perivasculares, o que aumenta o tônus vascular de forma indireta.
Outro mecanismo pelo qual a OUA favorece a origem e/ou manutenção da HA
é por meio das alterações na reatividade vascular, as quais variam a depender do leito
vascular e do período de tratamento estudados, conforme descrito a seguir.
As artérias aorta e mesentérica superior de animais com HA pelo tratamento
crônico com OUA contraem menos à fenilefrina em comparação às dos normotensos;
na artéria caudal, por outro lado, a resposta é igual entre os grupos (ROSSONI et al.,
2002a, 2002b, XAVIER et al., 2004a, 2004b). A remoção do endotélio potencializa a
contração nestas artérias, sendo tal potencialização maior nas artérias dos
hipertensos do que dos normotensos, sugerindo que durante o tratamento crônico
com OUA, o endotélio passa a ter papel mais significativo na atenuação do efeito
contrátil da fenilefrina (ROSSONI et al., 2002b). Analisando os fatores derivados do
endotélio envolvidos na redução da contração descrita acima, nota-se que na aorta
dos animais OUA há aumento tanto da expressão quanto da atividade da Na +/K+
ATPase (ROSSONI 2002b). As enzimas eNOS e da nNOS estão mais expressas e
suas inibições aumentam a contração à fenilefrina; o mesmo acontece quando os
canais para K+ são bloqueados neste vaso (ROSSONI et al., 2002a). Na artéria
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caudal, por outro lado, apenas o bloqueio dos canais para K +, mas não a inibição da
síntese de NO, aumenta a contração (ROSSONI et al., 2002a). Estes resultados
mostram que a amortização da resposta contrátil se deve a maior liberação de NO
e/ou EDHF. Já na artéria mesentérica superior, a redução da contração está
associada tanto ao aumento da liberação de NO, mesmo que não haja modificação
na expressão proteica da eNOS, quanto ao prejuízo na liberação de vasoconstritores
derivados da COX (XAVIER et al., 2004a).
O sistema endotelina e o sistema renina-angiotensina também contribuem para
o papel hipertensivo da OUA. O tratamento com losartana reduz a PA tanto nos
animais VHE quanto nos animais tratados com OUA (XAVIER et al., 2004a, 2004b),
sem, contudo, modificar as alterações vasculares observadas na aorta dos animais
OUA (ROSSONI et al., 2002b; XAVIER et al., 2004b). Ou seja, a contração à fenilefrina
permanece reduzida e a expressão da eNOS aumentada nas aortas dos animais OUA
quando comparados aos controle (XAVIER et al., 2004b). Por outro lado, o
antagonismo dos receptores ETA previne o desenvolvimento da HA em animais
tratados cronicamente com OUA, o que é acompanhado da normalização da
contração da aorta à fenilefrina e da expressão proteica de eNOS (XAVIER et al.,
2004b). Juntos, os achados do trabalho de Xavier e colaboradores mostram que,
embora tanto a endotelina-1 quanto a angiotensina II contribuam para a origem da HA
causada pela OUA, somente a endotelina-1 está associada às alterações vasculares
na aorta destes animais.
Até esse momento, as alterações na reatividade vascular causadas pela OUA
foram discutidas apenas em relação aos vasos de condutância. Contudo, vale
ressaltar que os vasos de resistência, os quais são os principais controladores
vasculares da PA, também sofrem modificação da resposta após o tratamento crônico
com esse hormônio. Por exemplo, as artérias mesentéricas de resistência (AMR) e as
artérias basilares de ratos tratados por cinco semanas com OUA não apresentam
diferença na contração à noradrenalina e à serotonina, respectivamente (HERNANZ
et al., 2008; WENCESLAU et al., 2011; XAVIER et al., 2004a). Nas AMR, esta
resposta é acompanhada do aumento da biodisponibilidade de NO, mesmo que não
haja diferença na expressão proteica da eNOS; ainda, observa-se nestes animais um
prejuízo no papel do EDHF em amortecer a contração (XAVIER et al., 2004a). Nas
artérias cerebrais dos animais OUA, a produção basal de NO também está
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aumentada, apesar de não haver aumento na expressão proteica das isoformas
neuronal e endotelial da NOS nesses vasos (HERNANZ et al., 2008). Há, também,
redução da produção de ânion superóxido nas artérias cerebrais destes animais, fato
que pode contribuir para que a biodisponibilidade de NO esteja aumentada
(HERNANZ et al., 2008).
O prolongamento do tratamento com OUA por vinte semanas causa alterações
adicionais na resposta vascular. Após este período, a contração à noradrenalina das
AMR dos animais hipertensos aumenta em relação aos animais controle, evento
acompanhado do prejuízo da capacidade do endotélio em reduzir a contração, bem
como ao aumento da produção de ânion superóxido nesse vaso (WENCESLAU et al.,
2011). Há aumento da expressão proteica da COX-2 e da participação de seus
derivados prostanóides na contração vascular, assim como aumento da expressão de
mediadores inflamatórios (IL-6 e TNFα) nas AMR dos animais hipertensos
(WENCESLAU et al., 2011).
Além das alterações na função endotelial descritas acima, o tratamento durante
cinco semanas com OUA causa remodelamento hipotrófico para dentro nas AMR
(redução do diâmetro interno e da área de secção transversa), acompanhado do
aumento da deposição de colágeno na camada média e, consequentemente, aumento
na rigidez vascular (BRIONES et al., 2006), resultados que sugerem que as alterações
funcionais e/ou estruturais dos vasos sanguíneos são uma possível via pela qual a
OUA contribui para a gênese e manutenção da HA.
Considerando a participação da OUA no desenvolvimento da HA, pode-se
supor que contrapor os seus efeitos seja uma forma de atenuar ou impedir o
aparecimento da doença. Nesta perspectiva, foi sintetizada a rostafuroxina, molécula
que interage seletivamente com a Na+/K+ ATPase, deslocando a OUA e
antagonizando seus efeitos, tanto in vivo quanto in vitro (FERRARI et al., 1998). Já foi
demonstrado que a rostafuroxina reduz a PA em animais tratados cronicamente com
OUA (FERRANDI et al., 2004; FERRARI et al., 1998), no modelo DOCA-sal
(WENCESLAU; ROSSONI, 2014) e em animais com pré-disposição genética ao
desenvolvimento da doença, como é o caso dos ratos hipertensos de Milão (MHS)
(FERRARI et al., 2006). De forma interessante, a rostafuroxina não interage com
outros receptores associados ao controle da PA, como os adrenérgicos,
serotoninérgicos e muscarínicos, por exemplo (FERRARI et al., 1998). Além disso,
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efeitos colaterais comuns após o uso de hidroclorotiazida (diurético amplamente
empregado no tratamento da HA), como aumento de glicemia e uremia, diminuição
dos eletrólitos plasmáticos e ativação do sistema renina-angiotensina, não são
observados em animais tratados com rostafuroxina (FERRANDI et al., 2002). Seus
efeitos anti-hipertensivos requerem o uso contínuo, uma vez que a suspensão do
tratamento faz com que os animais voltem a apresentar aumento nas cifras
pressóricas (FERRARI et al., 1998, 1999).
A redução da PA em ratos hipertensos DOCA-sal tratados com rostafuroxina é
acompanhada da melhora da resposta vasodilatadora das AMR à acetilcolina, o que
está associado a maior biodisponibilidade de NO e menor produção de espécies
reativas de oxigênio (ROS) pela NADPH oxidase e pela COX-2, bem como à
diminuição da fosforilação da c-SrcTyr418 (WENCESLAU; ROSSONI, 2014), proteína
que ativa uma das vias do signalosome, descrita no item 1.2 desta introdução. A
atividade da Na+/K+ ATPase não é modificada pelo tratamento com rostafuroxina,
reforçando a afirmação de que este composto, de fato, não é um inibidor enzimático,
mas sim um antagonista da Na+/K+ ATPase (WENCESLAU; ROSSONI, 2014).

1.4

Remodelamento vascular: estrutura e mecânica

Embora mudanças na reatividade vascular contribuam para o desenvolvimento
e manutenção da HA, alterações da estrutura e mecânica vascular, principalmente
nas artérias de resistência, também são de grande importância para o
estabelecimento e manutenção da doença (MULVANY, 1999). Os vasos de
resistência, cujo diâmetro interno é menor ou igual a 300 μm (CHRISTENSEN;
MULVANY, 2001; MULVANY, 2002), controlam a PA por meio da resistência que
oferecem ao fluxo sanguíneo (MULVANY, 1999). A resistência é inversamente
proporcional ao raio do vaso à quarta potência, segundo a Lei de Poiseuille (R =
8.η.L/π.r4), o que significa que pequenas alterações no diâmetro vascular levam à
mudanças significativas da PA.
Os determinantes do diâmetro dos vasos são suas propriedades ativas e
passivas (MULVANY, 1999). A propriedade passiva é analisada por meio da relação
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entre pressão intravascular e diâmetro vascular em condições onde os miócitos estão
completamente relaxados (MULVANY, 1999). Já as propriedades ativas refletem o
nível de ativação das células do MLV, bem como a quantidade e arranjo destas células
(MULVANY, 1999). As propriedades ativas podem ser correlacionadas à lei de
Laplace (T = P.r/2h). Por exemplo, quando o vaso é distendido pelo aumento da
pressão transmural, este gera força contrátil, que diminui o diâmetro vascular e
opõem-se ao estiramento inicial promovido pela elevação da PA; tal força contrátil é
proporcional à espessura da camada média vascular. Ou seja, quanto mais espessa
a parede vascular, maior a força de contração gerada (MULVANY, 1999).
Na HA ocorre um fenômeno conhecido como remodelamento vascular
(BAUMBACH et al., 1988; BAUMBACH; HEISTAD, 1989; FOLKOW, 1982; FOLKOW;
GRIYBY; THULESIUS., 1958; HEAGERTY et al., 1993; INTENGAN et al., 1999a,
1999b; KORSGAARD; MULVANY, 1988; MULVANY, 1999; SHORT, 1966), que pode
estar associado à mudanças na espessura da parede vascular ou apenas a um
rearranjo

dos

componentes

estruturais

dessa

camada,

sem

que

haja,

necessariamente, aumento ou diminuição da camada média dos vasos (HEAGERTY
et al., 1993). No que diz respeito ao diâmetro vascular, caso este aumente, o
remodelamento é dito para fora; se houver diminuição, o remodelamento é para dentro
(HEAGERTY et al., 1993; MULVANY, 1999). Com relação à área de secção
transversa, o remodelamento pode ser seguido do aumento, diminuição ou apenas
rearranjo da área da artéria estudada, sendo assim classificado como hipertrófico,
hipotrófico ou eutrófico, respectivamente (HEAGERTY et al., 1993; MULVANY, 1999).
Os tipos de remodelamento vascular estão exemplificados na figura 2.
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Figura 2 - Tipos de remodelamento vascular
Hipotrófico

Eutrófico

Hipertrófico

Para dentro

Para fora

O remodelamento vascular é classificado de acordo com as alterações no diâmetro interno e
na área de secção transversa. A depender do diâmetro interno, o remodelamento pode ser para
dentro (redução do diâmetro interno) ou para fora (aumento do diâmetro interno). A depender
da área de secção transversa, o remodelamento pode ser hipertrófico (aumento da área de
secção transversa), hipotrófico (diminuição da área de secção transversa) ou eutrófico (sem
modificação no tamanho, apenas rearranjo dos elementos da área de secção transversa).
Modificado de Mulvany, 1999.

Além das alterações estruturais, os vasos podem sofrer alterações mecânicas,
que também contribuem com a HA (INTENGAN; SCHIFFRIN, 2000). A mecânica
vascular depende diretamente da composição da matriz extracelular (MEC), cujos dois
principais constituintes são o colágeno e a elastina (DOBRIN, 1978; HOEFER; DEN
ADEL; DAEMEN, 2013; INTENGAN; SCHIFFRIN, 2000). A HA primária tem duas
características típicas: redução do diâmetro interno e aumento da rigidez vascular, as
quais contribuem para o aumento da RVP e comprometimento da complacência
vascular, respectivamente (ARRIBAS; HINEK; GONZÁLEZ, 2006). Trabalhos
apontam que o aumento da rigidez de vasos como a AMR, está, geralmente,
acompanhado do aumento da deposição de colágeno (BRIONES et al., 2006;
INTENGAN et al., 1999b, 1999a; QUEK et al., 2016).
O colágeno é uma proteína estrutural formada a partir da interação de três
cadeias polipeptídicas secretadas na MEC (JACOB et al., 2001; KADLER et al., 2007)
que, quando agrupadas, formam uma estrutura relativamente rígida, sendo tal rigidez
fundamental para a função biológica da proteína (PROCKOP; KIVIRIKKO, 1995). Pelo
menos vinte e oito subtipos de colágeno já foram identificados nos vertebrados
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(KADLER et al., 2007), dentre os quais os dois principais encontrados na parede
vascular são os subtipos I e III (GILLIGAN; SPECTOR, 1984; JACOB et al., 2001;
PROCKOP; KIVIRIKKO, 1995). A principal função do colágeno nos vasos é limitar a
distensão vascular (BRIONES; ARRIBAS; SALAICES, 2010). Em condições
fisiológicas, a porcentagem de colágeno em artérias de humanos é de,
aproximadamente, 70% de fibras tipo III e 30% de fibras tipo I (MCCULLAGH; BALIAN,
1975). Em doenças, como a aterosclerose, por exemplo, há mudança do perfil de
distribuição e o colágeno tipo I, mais rígido, passa a ser mais abundante
(MCCULLAGH; BALIAN, 1975; MORTON; BARNES, 1982).
Um dos estimuladores da síntese de colágeno é o TGFβ (BORDER; NOBLE,
1994; ROBERTS et al., 1986), fator de crescimento que foi primeiramente isolado de
células tumorais (ROBERTS et al., 1980) e, a seguir, de células não tumorais
(ROBERTS et al., 1981). É secretado na MEC na forma latente e, quando clivado, é
ativado e passa a exercer seus efeitos proliferativos (ANNES; MUNGER; RIFKIN,
2003).
Em mamíferos, o TGFβ é sintetizado em três isoformas: TGFβ1, TGFβ2 e
TGFβ3, sendo a isoforma β1 a mais relacionada aos eventos de fibrose (BORDER;
NOBLE, 1994). O TGFβ interage com dois subtipos de receptores: receptor para TGFβ
tipo I e receptor para TGFβ tipo II (RUIZ-ORTEGA et al., 2007). A via canônica pela
qual o TGFβ modula a produção de componentes da MEC é a via das Smad
(HAYASHIDA; DECAESTECKER; SCHNAPER, 2003; KHUMAN et al., 2016). A
interação do TGFβ com seus receptores forma um complexo que é internalizado para
o citoplasma, onde fosforila proteínas Smad, em especial as Smad 2/3, que migram
para o núcleo e controlam a transcrição de genes como os do pró-colágeno,
fibronectina e CTGF (connective tissue growth factor), aumentando suas expressões
(RUIZ-ORTEGA et al., 2007). A Smad 7, ao contrário das 2/3, é um contrarregulador
das funções do TGFβ (RUIZ-ORTEGA et al., 2007).
A ação proliferativa do TGFβ1 também é mediada de maneira indireta pelo
CTGF (GROTENDORST; OKOCHI; HAYASHI, 1996; IGARASHI et al., 1993). O
CTGF foi isolado e caracterizado em células endoteliais da veia umbilical de humanos
e representa, aproximadamente, 50% do total de fatores de crescimento liberados por
essas células (BRADHAM et al., 1991). Estimula tanto a transcrição de DNA quanto a
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síntese de proteínas da MEC, como o colágeno tipo I e a fibronectina, sendo seus
efeitos proliferativos observados tanto in vivo quanto in vitro (FRAZIER et al., 1996).
Embora o CTGF seja constitutivamente expresso em diferentes tecidos
(BRUNNER et al., 1991; OEMAR et al., 1997; OHNISHI et al., 1998), e desempenhe
papel importante, por exemplo, durante processos de reparo tecidual (IGARASHI et
al., 1993), sua expressão pode tornar-se exacerbada em doenças como a
aterosclerose (OEMAR et al., 1997), a HA (KHUMAN et al., 2016) e após lesões
decorrentes do infarto agudo do miocárdio (OHNISHI et al., 1998), contribuindo para
o aumento da deposição de colágeno e fibrose tecidual.
A degradação do colágeno é feita pelas enzimas da família das
metaloproteinases de matriz (MMP), dentre as quais estão as colagenases (MMP-1)
e as gelatinases (MMP-2 e MMP-9) (JACOB et al., 2001; WOJTOWICZ-PRAGA;
DICKSON; HAWKINS, 1997). As MMP degradam tanto o colágeno em sua forma
estrutural quanto na forma fibrilar (EISEN; JEFFREY; GROSS, 1968) e apresentam
algumas características em comum: são secretadas na MEC em sua forma inativa
(BAUER; STRICKLIN; JEFFREY, 1975; STRICKLIN et al., 1977); dependem do zinco
para sua atividade catalítica; clivam um ou mais componentes da MEC e têm sua
atividade controlada pelas TIMP (RAFFETTO; KHALIL, 2008; WOESSNER, 1991). As
TIMP (tissue inhibtors of metalloproteinases) são inibidores endógenos das MMP,
identificadas, a princípio, como pequenas moléculas secretadas por fibroblastos de
humanos (WOOLLEY; ROBERTS; EVANSON, 1975), tendo sido purificadas e
caracterizadas em 1983 (STRICKLIN; WELGUS, 1983). Até o momento, quatro
membros da família das TIMP foram identificados (TIMP 1-4) (AMALINEI; CARUNTU;
BALAN, 2007). Embora as TIMP inibam todas as MMP, há especificidade na interação
entre essas proteínas: enquanto as MMP-1 e -9 são inibidas principalmente pela
TIMP-1, a MMP-2 é inibida por ação da TIMP-2 (HOPPS; PRESTI; CAIMI, 2017). Além
de aumentar a deposição de colágeno, o TGFβ, associado a outros fatores de
crescimento, aumenta a expressão de TIMP e diminui a expressão de colagenases
(EDWARDS et al., 1987). Ou seja, estimulando a síntese ou inibindo a degradação, o
TGFβ promove aumento da quantidade de colágeno na MEC.
A deposição de colágeno na parede vascular de humanos e de diferentes
modelos animais de HA é maior do que a observada nos indivíduos normotensos, o
que já foi constatado tanto em vasos periféricos (BRIONES et al., 2006; ERGUL et al.,
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2004; FUKUMOTO et al., 1984; INTENGAN et al., 1999b, 1999a; IWATSUKI et al.,
1977; NAKADA et al., 1996; OOSHIMA et al., 1974; RIZZONI et al., 2006), quanto em
vasos do sistema nervoso central (BRAYDEN; HALPERN; BRANN, 1983; OOSHIMA
A, 1975).
Chamando atenção para os ratos hipertensos DOCA-sal, nesses observa-se
aumento da atividade da prolil-hidroxilase, da incorporação de prolina e do conteúdo
de colágeno na aorta e na artéria mesentérica (IWATSUKI et al., 1977). De forma
interessante, nas veias cava e mesentérica destes animais não há diferença nos
marcadores da produção de colágeno, o que sugere que o aumento da proteína em
casos de HA se restringe aos leitos onde há aumento da PA, como é o caso das
artérias, mas não das veias (IWATSUKI et al., 1977).
A elastina, outra proteína da MEC, é um polímero constituído de monômeros
de tropoelastina (ARRIBAS; HINEK; GONZÁLEZ, 2006; DEBELLE; ALIX, 1999;
DEBELLE; TAMBURRO, 1999). Tem meia vida longa, sendo sua síntese mais intensa
no período fetal e início do período pós-natal (ARRIBAS; HINEK; GONZÁLEZ, 2006).
Nas artérias de resistência, a elastina é encontrada nas lâminas elásticas interna e
externa (JACOB et al., 2001). Além de conferir distensibilidade aos vasos de
resistência (BRIONES et al., 2003), a elastina auxilia na manutenção da geometria
vascular, afirmação fundamentada em estudos que mostram que a degradação da
elastina por ação da elastase altera a estrutura vascular, aumentando o diâmetro
interno e a área de secção transversa e diminuindo a razão parede/luz em AMR de
ratos WKY e SHR (BRIONES et al., 2003).
Embora a elastina tenha um baixo turnover, sua síntese pode ser estimulada
em casos de estiramento das células do MLV (SUTCLIFFE; DAVIDSON, 1990) ou de
aumento da PA (KEELEY; JOHNSON, 1986). Contudo, as modificações da lâmina
elástica variam a depender do leito vascular estudado. As arteríolas cerebrais de
SHRSP são mais distensíveis do que a dos WKY (BAUMBACH et al., 1988), devido a
maior deposição de elastina nesses vasos (BAUMBACH; WALMSLEY; HART, 1988).
Por outro lado, as AMR dos SHR são mais rígidas do que as dos WKY, devido a
modificações na organização, mas não na quantidade da elastina (BRIONES et al.,
2003). Neste caso, o que ocorre é a diminuição do número de fenestras nas AMR dos
animais hipertensos quando comparados aos controles (BRIONES et al., 2003). A
redução no número de fenestras leva à redução das unidades lamelares, pontos onde
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a elastina interage com o MLV e exerce seus efeitos de distensibilidade. Como
consequência, há aumento da rigidez. Em ratos com doença renal crônica, a
densidade de elastina na aorta é reduzida, devido à maior fragmentação dessa
proteína (AMEER et al., 2016) e, ainda, há redução da espessura das fibras elásticas
(AMEER et al., 2016).
Tomados em conjunto, os dados acima nos mostram que tão importante quanto
o papel mecânico, é o papel estrutural da elastina. Alterações na composição e/ou
organização desta proteína, associada à alteração na deposição de colágeno,
modificam a rigidez e estrutura vascular, o que pode ser um dos fatores associados
ao desenvolvimento ou manutenção da HA.

1.5

Ouabaína, endotelina-1 e remodelamento vascular

Levando em consideração que o tratamento durante cinco semanas com OUA
cursa com remodelamento vascular de artérias de resistência (BRIONES et al., 2006;
DE-FRANÇA-NETO, 2016) pode-se inferir que, em modelos onde há aumento da
produção endógena desse hormônio, como é o caso do DOCA-sal, o mesmo deva
ocorrer. De fato, diferentes leitos vasculares de ratos DOCA-sal sofrem
remodelamento, como visto nas artérias aorta, coronária, renal, femoral e mesentérica
(LI; TURGEON; SCHIFFRIN, 1998; LI; LARIVIÈRE; SCHIFFRIN, 1994; SCHIFFRIN
et al., 1996; DENG, 1992).
O remodelamento vascular pode ser desencadeado por diversos mediadores
(SCHIFFRIN; TOUYZ, 2004), dentre eles a angiotensina II e produtos derivados da
COX. A angiotensina II, cuja liberação pode ser estimulada, inclusive, pela OUA
(PADILHA et al., 2004), induz remodelamento por meio de sua ação nos receptores
AT1, que estimulam vias de síntese proteica (SCHIFFRIN; TOUYZ, 2004; VIRDIS et
al., 2012). A OUA aumenta, ainda, a expressão da enzima COX-2 (PADILHA et al.,
2008; WENCESLAU et al., 2011), que contribui para os processos de remodelamento
em artérias de animais hipertensos (AVENDAÑO et al., 2016; VIRDIS et al., 2012).
Contudo, no modelo DOCA-sal, que cursa com aumento da concentração tecidual de
endotelina-1 em artérias de condutância (LARIVIÈRE; THIBAULT; SCHIFFRIN, 1993;
LI et al., 2003; LIU et al., 2012) e de resistência (LARIVIÈRE; THIBAULT; SCHIFFRIN,
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1993), esse peptídeo também se torna importante nos eventos de remodelamento
vascular.
A endotelina (ET) é uma proteína formada por 21 aminoácidos que foi clonada
e caracterizada em células endoteliais (YANAGISAWA et al., 1988). Deriva de uma
proteína maior, a pré-pró-endotelina, que é clivada pela furina convertase, formando
big-endotelina, a qual é convertida a ET por ação da enzima conversora de endotelina
(GAO; CHEN; RAJ, 2016; KHIMJI; ROCKEY, 2010). Além de ser constitutivamente
secretada pelas células endoteliais, a ET pode ser secretada por células do MLV,
quando essas são estimuladas por agentes como vasopressina, angiotensina II,
fatores de crescimento e a própria ET (HAHN et al., 1990). Três isopeptídeos de ET
são produzidos nos mamíferos: ET-1, ET-2 e ET-3 e, dentre eles, o principal
sintetizado pelas células vasculares é a ET-1 (KHIMJI; ROCKEY, 2010; SCHIFFRIN,
2005). Este peptídeo age em dois receptores, ETA e ETB, que estão localizados tanto
nas células endoteliais quanto no MLV (BATRA et al., 1993; DENG; LI; SCHIFFRIN,
1995; IHARA et al., 1991).
Além do potente efeito vasoconstritor, fisiologicamente, a ET-1 também induz
mitogênese. Células de MLV incubadas com ET-1 têm aumento da proliferação
(HIRATA et al., 1989; KOIDE et al., 1992; WHELCHEL; EVANS; POSADA, 1997;
YAMBOLIEV; HRUBY; GERTHO, 1998) e a via que conduz à tal resposta é
dependente do aumento da fosforilação e atividade das proteínas Ras, c-RAF, ERK
1/2 e p38 MAPK (WHELCHEL; EVANS; POSADA, 1997; YAMBOLIEV; HRUBY;
GERTHO, 1998; YOGI et al., 2007), todas proteínas da via da MAPK. É interessante
citar que toda a ativação da via MAPK pela ET-1 ocorre de forma independente da
participação da c-Src (YOGI et al., 2007).
Em modelos de HA maligna e DOCA-sal, o uso da bosentana, antagonista dos
receptores ETA e ETB, atenua o aumento da PA, o que é acompanhado da prevenção
total ou parcial de alterações estruturais em diferentes leitos vasculares (LI;
LARIVIÈRE; SCHIFFRIN, 1994; LI; SCHURCH; SCHIFFRIN, 1996). As alterações
estruturais em artérias coronária, renal e AMR de ratos DOCA-sal são atenuadas ou
prevenidas pelo tratamento com bosentana: deixam de existir variações do diâmetro
interno e da área de secção transversa, e os aumentos da espessura da parede e da
razão parede/luz são menores do que nos animais hipertensos não tratados (LI;
LARIVIÈRE; SCHIFFRIN, 1994; LI; SCHURCH; SCHIFFRIN, 1996). Além disso, a
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bosentana previne a necrose fibrinóide em vasos renais (LI; SCHURCH; SCHIFFRIN,
1996). Quando os receptores ETA são seletivamente antagonizados, a prevenção do
remodelamento vascular nestes mesmos vasos ainda é observada, porém, em
magnitude um pouco menor do que quando se utiliza o antagonista não seletivo,
sugerindo que ambos os receptores, ETA e ETB, contribuem para o remodelamento
vascular (LI; TURGEON; SCHIFFRIN, 1998).
A ET-1 também coopera para modificações da composição da MEC, visto que
aumenta a deposição dos subtipos I e III de colágeno (GUARDA et al., 1993), reduz a
atividade das colagenases (GUARDA et al., 1993) e, via receptor ETA e ativação a via
da MAPK, aumenta a expressão gênica e proteica de CTGF em células do MLV
(RODRIGUEZ-VITA et al., 2005). Quando o CTGF é antagonizado, a deposição de
colágeno tipo I e fibronectina mediada pela ET-1 é atenuada, indicando que o CTGF
é o responsável pelos efeitos fibróticos do peptídeo (RODRIGUEZ-VITA et al., 2005).
Embora o TGFβ1 seja um clássico ativador do CTGF, os resultados de Rodriguez-Vita
e colaboradores mostram que a ET-1 é capaz de ativar o CTGF de uma maneira que
independe da participação do TGFβ1 (RODRIGUEZ-VITA et al., 2005).
A contribuição da ET-1 na fibrose é reforçada quando, ao se antagonizar o
receptor ETA, observa-se a diminuição a expressão de TGFβ1 e mRNA do prócolágeno tipo I, bem como da deposição de colágeno e fibronectina em animais
hipertensos

DOCA-sal, SHRSP e tratados com aldosterona (AMMARGUELLAT;

LAROUCHE; SCHIFFRIN, 2001; PU et al., 2003; TOSTES et al., 2002). Ainda, animais
nocaute para o gene da ET-1, especificamente nas células endoteliais, apresentam
menor fibrose no tecido cutâneo do que os animais selvagens, evento acompanhado
tanto da menor expressão de mRNA para colágeno I e TGFβ1, quanto da menor
deposição de colágeno tecidual (MAKINO et al., 2014).
Compilados, os dados acima mostram que a ET-1, via receptores ETA e ETB, é
capaz de ativar a via da MAPK e induzir mitogênese, evento que, diferente da OUA,
ocorre de forma independente da fosforilação c-Src. Além disso, a ET-1 também está
associada com eventos de remodelamento da MEC, como a alteração na deposição
das fibras de colágeno, por exemplo. Assim, é possível inferir que a ET-1, a qual tem
expressão tecidual aumentada em animais do modelo DOCA-sal, possa agir em
sinergia com a OUA para promover as alterações estruturais e mecânicas observadas
nas AMR dos ratos DOCA-sal descritas a seguir, no item 1.6 da introdução.
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1.6
Hipertensão DOCA-sal, antagonismo da ouabaína endógena e
remodelamento vascular

Resultados do laboratório de Fisiologia Vascular, ainda não publicados
(ISHIKAWA et al., 2017), avaliaram o antagonismo da OUA endógena, utilizando a
rostafuroxina, sobre a estrutura e mecânica de AMR de ratos DOCA-sal. Observou-se
que as AMR dos ratos DOCA-sal têm redução do diâmetro interno quando
comparadas as artérias dos animais unifrectomizados controle (SHAM) e o tratamento
com rostafuroxina reverte essa alteração, restabelecendo o diâmetro interno ao que é
observado nas AMR dos SHAM. Por sua vez, as AMR dos DOCA-sal apresentam área
de secção transversa maior que a dos animais SHAM, alteração que é parcialmente
reduzida após tratamento com rostafuroxina. O aumento da razão parede/luz que é
observado nas AMR dos animais DOCA-sal também é parcialmente reduzido após
tratamento com rostafuroxina, trazendo essa varável para valores próximos aos
observados nas AMR dos SHAM. Por sua vez, as AMR dos DOCA-sal são menos
distensíveis e mais rígidas do que a dos animais SHAM, alterações essas que são
atenuadas e revertidas, respectivamente, pelo tratamento com rostafuroxina.
Agrupados, estes resultados mostraram que as AMR de animais hipertensos
DOCA-sal apresentam remodelamento hipertrófico para dentro, acompanhado de
redução de distensibilidade e aumento da rigidez vascular. A rostafuroxina restaura o
diâmetro interno e a rigidez e atenua o aumento na AST e a redução da
distensibilidade, contribuindo para a redução da razão parede/luz nas AMR e da PA
nos ratos DOCA-sal (ISHIKAWA et al., 2017).

1.7

Hipótese e objetivo

Em conjunto, os dados apresentados acima permitem levantar a hipótese de
que as alterações estruturais e mecânicas das AMR dos animais hipertensos DOCAsal envolvem a participação da OUA endógena, e que a mesma se deve tanto a
ativação do complexo Na+/K+ ATPase-Scr-MAPK quanto da via de crescimento celular
induzida pela ET-1. Dessa forma, o objetivo desta dissertação foi avaliar os
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mecanismos de sinalização celular envolvidos nas mudanças estruturais e mecânicas
das AMR de ratos DOCA-sal tratados com rostafuroxina. Mais especificamente, nas
vias envolvidas com a deposição e expressão de agentes pró-fibróticos, bem como na
via da MAPK e de alguns mediadores capazes de ativá-la.
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2

MATERIAL E MÉTODOS

2.1

Animais experimentais

Ratos Wistar com seis semanas de idade, provenientes do Biotério Central do
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, foram mantidos no
Biotério de Experimentação do Departamento de Fisiologia e Biofísica do mesmo
instituto, em condições de temperatura e umidade controladas, em ciclo claro-escuro
12-12 horas. Os animais tiveram livre acesso à ração padrão para roedores e água
potável. O presente projeto foi submetido à avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa
Animal do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, sendo
aprovado sob protocolo número 3/2016.

2.2

Obtenção do modelo experimental

Após uma semana de aclimatação às condições do biotério de experimentação,
os animais foram anestesiados com uma mistura de quetamina, xilazina e
acepromazina (em mg/kg: 64,9; 3,20 e 0,78, respectivamente) administrada por via
intraperitoneal e submetidos à uninefrectomia direita, como previamente descrito
(WENCESLAU; ROSSONI, 2014). Após a cirurgia, os animais receberam cetoprofeno
(Ketofen® 1%, 2 mg/kg/dia, subcutâneo) durante três dias consecutivos e
permaneceram em repouso durante uma semana, para total recuperação cirúrgica,
antes da indução da HA.

2.3

Indução da HA DOCA-sal

Passado o período de recuperação cirúrgica, os animais foram divididos em
dois grupos:
I.

Ratos uninefrectomizados (grupo SHAM).
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II.

Ratos uninefrectomizados submetidos à hipertensão DOCA-sal (grupo

DOCA).
Os animais do grupo DOCA receberam, semanalmente, injeção subcutânea de
acetato de desoxicorticosterona (Sigma Aldrich Co., Steinheim, Alemanha), com
doses que foram ajustadas ao longo do período experimental: 20 mg/kg na primeira
semana, 12 mg/kg na segunda e terceira semanas, e 6 mg/kg da quarta semana até
o fim do experimento (WENCESLAU; ROSSONI, 2014). O veículo utilizado para a
diluição da droga foi uma mistura de propilenoglicol (Labsynth, Diadema, Brasil) e óleo
mineral, na proporção de 1:1. Além disso, estes animais receberam água
suplementada com NaCl 1,0% e KCl 0,2%. Os animais do grupo SHAM receberam
injeção subcutânea contendo apenas veículo, no volume de 0,2 mL, durante todo o
protocolo experimental, e beberam água pura.

2.4

Tratamento com rostafuroxina

Como previamente publicado, dados do Laboratório de Fisiologia Vascular
demonstraram que 5 semanas após o tratamento dos animais com DOCA-sal se
observava estabilização da HA (WENCESLAU; ROSSONI, 2014). Nesse sentido,
após 5 semanas de tratamento, os animais do grupo DOCA foram subdivididos em
dois grupos:
I.

Grupo DOCA.

II.

Grupo ROSTA.

Os animais do grupo ROSTA receberam, diariamente, sempre no mesmo
horário, por gavagem, rostafuroxina (doação da Lee’s Pharmaceutical, Hong Kong,
China) diluída em carboximetilcelulose 0,5% (Center Fórmula, São Paulo, Brasil). A
dose administrada foi de 1 mg/kg/dia como previamente publicado (WENCESLAU;
ROSSONI, 2014). Os animais DOCA receberam gavagem contendo apenas veículo;
já, os animais SHAM não receberam gavagem. O tratamento do grupo ROSTA,
portanto, iniciou-se na semana 5 de tratamento com DOCA-sal e teve duração de três
semanas.
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2.5

Avaliação semanal da pressão arterial caudal e do peso corporal

Semanalmente, a pressão arterial caudal (PAC) foi aferida pela técnica de
pletismografia (LE 5001, Panlab, S.I., Barcelona, Espanha), iniciando antes da
uninefrectomia e continuando até o final do experimento. Para isso, os animais foram
acomodados em um contensor de acrílico (Panlab S.I., Barcelona, Espanha) e
aquecidos à 35 °C, manobra necessária para promover vasodilatação. A seguir, um
manguito foi encaixado à região proximal da cauda do animal, e foi insuflado e
desinsuflado de forma cíclica por um esfigmomanômetro. Os valores de PAC
apresentados representaram a média aritmética de 10 aferições consecutivas e
estáveis.
O peso corporal foi avaliado semanalmente, desde antes da uninefrectomia até
o final do período experimental (Balança Acrimet, China) e é representado como a
variação do peso entre as semanas 8 e 0.

2.6

Coleta e armazenamento das artérias mesentéricas de resistência
Após o término do período experimental, os animais foram anestesiados com

uma mistura de quetamina, xilazina e acepromazina (em mg/kg: 64,9; 3,20 e 0,78,
respectivamente), administrada por via intraperitoneal, e, em seguida mortos por
exsanguinação. O leito mesentérico foi removido e colocado em uma placa de Petri
contendo solução gelada de Krebs-Henseleit (composição em mM: NaCl 118; KCl 4,7;
NaHCO3 25; CaCl2H2O 2,5; KH2PO4 1,2; MgSO47H2O 1,2; EDTA 0,01 e glicose 11),
gaseificada com uma mistura carbogênica contendo 95% de O2 e 5% de CO2. As AMR
de terceiro ramo foram localizadas com auxílio de uma lupa (Leica S6 E, Wetzlar, DE)
e, em seguida, dissecadas e limpas de todo o tecido conjuntivo e adiposo. Um ramo
da AMR foi fixado por 4 horas em solução de tampão fosfato contendo
paraformaldeído (PFA) 4% e armazenado à -80 °C em meio de congelamento (OCT,
Tissue-Tek, Sakura, USA – Torrance) para posteriores análises histológicas. O
restante das AMR foi coletado para análise da expressão proteica por Western Blot.
Para isto, o sangue do interior dos vasos e o excesso de solução de Krebs-Henseleit
foram removidos e as AMR foram armazenadas em tubos à -80 ºC até a realização
dos experimentos.
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2.7

Análises histológicas e de fluorescência

Para análises histológicas e de fluorescência, os blocos contendo as AMR
fixadas em PFA 4% e armazenadas em meio de crioproteção (OCT) foram cortados
em secções transversais de 10 μm, à -25 °C, com a ajuda de um criostato, gentilmente
emprestado pelo Professor Edson Aparecido Liberti, do Departamento de Anatomia
do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo ou pelo Professor
Luiz Roberto Giorgetti de Britto, do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. A seguir, são descritos os
protocolos utilizados para a avaliação de fibras de colágeno tipos I e III, da espessura
da lâmina elástica interna e do número de núcleos das células do MLV nas AMR dos
três grupos experimentais.

2.7.1 Quantificação das fibras de colágeno tipo I e tipo III em artérias
mesentéricas de resistência.

Para quantificação das fibras de colágeno tipos I e III, oito cortes de AMR do
mesmo animal foram colocados em cada lâmina (Fisherbrand®, Fisher Scientific) e
essas foram incubadas em Sirius red 0,1%, diluído em solução saturada de ácido
pícrico, onde ficaram submersas por 30 minutos. Em seguida, foram retiradas do
corante e rapidamente enxaguadas em água corrente. A seguir, duas baterias de
lavagem em álcool 95% e duas em álcool absoluto foram realizadas, a fim de
desidratar os tecidos. Depois, as lâminas foram expostas à três baterias de lavagem
em xilol e, então, montadas aderindo-se uma lamínula à lâmina, colando-as com
Entellan®. Cada lavagem, tanto em álcool 95% e absoluto, quanto em xilol, durou 2
minutos.
Os cortes foram fotografados com uma câmera digital acoplada a um
microscópio óptico (Nikon Eclipse, 80i, Japão), utilizando-se objetiva de 20x. Para
análise das fibras tipo I e III, as lâminas foram expostas à luz polarizada, que permite
a identificação das fibras individuais, sendo as fibras tipo I marcadas em vermelho e
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as fibras do tipo III marcadas em verde. Após a captura das imagens, a quantificação
foi realizada com auxílio do software Nis Elements BR. A quantidade de fibras é
expressa em porcentagem por área e foi obtida por meio da média dos oito cortes de
cada animal.

2.7.2 Avaliação da espessura da lâmina elástica interna

Para avaliação da lâmina elástica interna (LEI), oito cortes de AMR do mesmo
animal foram colocados em cada lâmina (Fisherbrand®, Fisher Scientific) e essas
foram submersas em Fuscina-Resorcina de Weigert, onde ficaram por 20 minutos.
Então, foram retiradas do corante e rapidamente enxaguadas em água corrente. A
seguir, os cortes foram diferenciados em água amoniacal 10% para remoção do
excesso do corante; durante a descoloração, as lâminas foram monitoradas ao
microscópio óptico, a fim de garantir a obtenção da demarcação ideal da LEI. Quando
a LEI ficou claramente delimitada, as lâminas foram enxaguadas em água corrente
para parar o processo de diferenciação. A seguir, duas baterias de lavagem em álcool
95% e duas em álcool absoluto foram realizadas, a fim de desidratar os tecidos.
Depois, as lâminas foram expostas à três baterias de lavagem em xilol e, então,
montadas aderindo-se uma lamínula à lâmina, colando-as com Entellan®. Cada
lavagem, tanto em álcool 95% e absoluto, quanto em xilol, durou 2 minutos.
Os cortes foram expostos à luz branca e fotografados com uma câmera digital
acoplada a um microscópio óptico (Nikon Eclipse, 80i, Japão), utilizando-se objetiva
de 40x. Após a captura das imagens, a medida da espessura da LEI foi realizada com
a ajuda do software ImageJ. A espessura da LEI foi medida em, aproximadamente,
dez pontos diferentes de cada corte e representa a média obtida dos oito cortes de
cada animal. Os valores são expressos em micrômetros (µm).

2.7.3 Quantificação dos núcleos com a sonda fluorescente DAPI
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Para a quantificação dos núcleos, quatro cortes (10 m) de cada animal foram
colocados em uma lâmina gelatinizada (StarFrost®, Knittel Glass) e as lâminas
permaneceram sobre uma placa quente (Slide Drying Bench, Thermo Scientific), à 37
ºC, por 10 minutos; esta etapa facilita a adesão dos cortes à lâmina. A seguir, os cortes
foram circundados com uma caneta hidrofóbica (ImmEdge® Pen) e incubados com
80µL de tampão fosfato (PB) 0,1M, pH 7,4 por 10 minutos dentro de uma câmara
úmida, em estufa a 37 ºC (Incubator AR6, Fine PCR). Passado este período, o tampão
foi cuidadosamente descartado e seu excesso removido dos cortes com o uso de
papel filtro. Então, os cortes foram incubados com 80µL de PB 0,1M e DAPI (4,6’diamidino-2-phenylindole), na concentração de 5x10-7M. As lâminas foram mantidas
em câmara úmida, a 37 ºC, por 30 minutos.
Depois do período de incubação, os cortes foram expostos à luz branca e
fotografados com uma câmera digital acoplada a um microscópio óptico (Nikon
Eclipse, 80i, Japão), utilizando-se objetiva de 40x. Este corte foi utilizado para
delimitação da área da camada média vascular. Após a captura das imagens em luz
branca, uma nova imagem foi captada utilizando-se filtro de fluorescência padrão para
faixa de excitação azul. Esta imagem foi utilizada para a quantificação dos núcleos. A
seguir, uma nova imagem, do mesmo corte, foi captada utilizando-se filtro de
fluorescência padrão para faixa de excitação verde, com o objetivo de identificar as
lâminas elásticas interna e externa.
O número de núcleos foi quantificado com auxílio do software ImageJ. Os
valores representam número de núcleos normalizado pela área (µm) e foram
calculados a partir média de núcleos obtidos nos quatro cortes de cada animal.

2.8

Análise da expressão proteica pela técnica de Western Blot

Como já padronizado (WENCESLAU; ROSSONI, 2014), para obtenção das
proteínas, amostras de AMR foram homogeneizadas com tampão de lise RIPA
(Upstate, EUA), composto por Tris-HCl 0,5 M, pH 7,4, NaCl 1,5 M, ácido deoxicólico
2,5%, NP-40 10% e EDTA 10 mM. Para prevenir a degradação das proteínas
presentes nas amostras, ao tampão de homogeneização foram adicionados inibidores
de proteases e fosfatases nas seguintes concentrações: fenilmetano sulfonil fluorido
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(PMSF) 1 mM, ortovanadato de sódio (Na3VO4) 10 mM, coquetel inibidor de proteases
(PIC) 1:1000, fluoreto de sódio (NaF), 100 mM e pirofosfato de sódio (Na4P2O7) 10
mM.
O homogenato foi centrifugado por 15 minutos à 4000 RPM à 4 °C (Centrífuga
Eppendorf Microcentrifuge 5415R); o sobrenadante foi coletado e o pellet descartado.
A concentração de proteínas no sobrenadante foi determinada pelo método BCA
(ácido bicinconínico), seguindo instruções do fabricante do kit (Pierce™ BCA Protein
Assay Kit).
Trinta μg dos homogenatos de AMR dos três grupos experimentais e 35 μg de
controles positivos (fibroblastos, encéfalo e músculo esquelético), foram carregadas
com Laemmli (2x Laemmli Sample Buffer, Bio-Rad, proporção 1:1) acrescido de
ditiotreitol (DTT) 350 mM. As amostras foram aquecidas por 5 minutos à 100 °C,
pipetadas em gel gradiente de poliacrilamida (Ready Gel, Tris HCl, Precast gels, Bio
Rad) contendo dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE). A cada gel foi adicionado um
guia para peso molecular (Precision Plus Protein™ Kaleidoscop™ Protein Standards,
Bio-Rad, nº de catálogo 161-0375). A seguir, as amostras foram sujeitas à separação
por eletroforese em uma cuba para mini-blot (Bio-Rad) preenchida com tampão de
corrida composto por Tris, glicina e SDS 10%. Durante o empilhamento das proteínas
no gel stacking, a corrida aconteceu à 80 mV, sendo aumentada para 120 V durante
a separação das proteínas no gel resolving.
As proteínas foram transferidas do gel de poliacrilamida para uma membrana
de polivinil difluorida (Amersham Bioscience, EUA). Para isso, a membrana foi
colocada em contato com o gel e ambos foram montados em um sistema de
sanduíche entre duas camadas de papel absorvente. O sanduíche foi colocado dentro
de uma cuba e submerso em tampão de transferência, composto por Tris, glicina, SDS
10% e álcool metílico puro. A transferência foi realizada à 230 mA, à 4 ºC, durante
toda a noite. A eficácia da transferência foi confirmada pela coloração dos géis com
azul de Comassie e das membranas com Pounceau S 0,1% diluído em ácido acético
1%. As membranas coradas com Pounceau S foram gravadas por scanner e as
bandas marcadas foram quantificadas.
Após a transferência, as membranas foram bloqueadas em albumina 5%
diluída em solução de lavagem (NaCl 100 mM, Tris-HCl 10 mM, Twee-20 0,1%, pH
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7,5) durante, aproximadamente, 1,5 horas, à temperatura ambiente, e incubadas
durante toda a noite, à 4 ºC, com os seguintes anticorpos primários de interesse
diluídos em albumina 3%: anti colágeno I (coelho, diluição 1:1000, Abcam, nº de
catálogo ab34710), anti colágeno III (coelho, diluição 1:2000, Abcam, nº de catálogo
ab7778), anti fosfo c-SrcTyr418 (coelho, diluição 1:1000, Invitrogen, nº de catálogo
44660G), anti EGFR (coelho, diluição 1:1000, Cell Signaling, nº de catálogo #2232),
anti c-RAF (coelho, diluição 1:1000, Cell Signaling, nº de catálogo #9422), anti ERK
1/2 (coelho, diluição 1:1000, Cell Signaling, nº de catálogo 9102S), anti fosfo ERK 1/2
(coelho, diluição 1:1000, Cell Signaling, nº de catálogo 9101S), anti p38 MAPK
(coelho, diluição 1:1000, Cell Signaling nº de catálogo #9212), anti receptor ETA
(camundongo, diluição 1:1000, Santa Cruz Biotechnology, nº de catálogo sc-135902),
anti receptor ETB (coelho, diluição 1:1000, Santa Cruz Biotechnology, nº de catálogo
sc- 33538), anti TGFβ1 (coelho, diluição 1:1000, Santa Cruz Biotechnology, nº de
catálogo sc-146), anti CTGF (coelho, diluição 1:1000, Bio Vision, nº de catálogo:
5553R-100) e anti β-actina (camundongo, diluição 1:7000, Sigma, nº de catálogo
A5316). Após este período, as membranas foram lavadas em solução de lavagem por
4 vezes de 10 minutos e incubadas com os respectivos anticorpos secundários para
detecção das proteínas de interesse, também diluídos em albumina 3%:
imunoglobulina G anti camundongo conjugada à peroxidase de rabanete (Jackson
Immuno Research, nº de catálogo 115035146) para detecção do receptor ETA
(diluição 1:5000) e da β-actina (diluição 1:10000) e imunoglobulina G anti coelho
conjugada à peroxidase de rabanete (Jackson Immuno Research, nº de catálogo
111035144) para detecção da fosfo c-SrcTyr418 (diluição 1:3000), EGFR (diluição
1:4000), c-RAF (diluição 1:4000), ERK 1/2 (diluição 1:10000), fosfo ERK 1/2 (diluição
1:5000), p38MAPK (diluição 1:6000), ETB (diluição 1:5000), CTGF (diluição 1:4000),
TGFβ1 (diluição 1:5000), colágeno I (diluição 1:10000) e colágeno III (diluição 1:8000).
Passado o período de incubação, as membranas foram novamente lavadas por
4 vezes de 10 minutos para remoção do excesso de anticorpo secundário. Os
imunocomplexos foram detectados por quimioluminescência para peroxidase
(Pierce™ ECL Western Blotting Substrate) com ECL normal (para: β-actina, phospho
c-Src Tyr418, phospho ERK 1/2, TGFβ1, colágeno I) ou ECL Plus (para: EGFR, c-RAF,
ERK 1/2, p38MAPK, ETA, ETB, colágeno III e CTGF), seguida de autorradiografia. A
quantificação das proteínas foi realizada por análise densitométrica. Para tal, os filmes
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foram gravados por scanner em um computador e a quantificação das bandas foi
realizada com ajuda do software ImageJ (NIH, Bethesda, MD, USA).
As mesmas membranas foram utilizadas para análise de todas as proteínas.
Para isso, estas foram sujeitas ao processo de stripping para remoção dos
imunocomplexos entre cada uma das incubações com os diferentes anticorpos
primários. Uma solução contendo Tris 62,5 mM, SDS – 10%, e β-mercaptoetanol 10m
mM foi adicionada às membranas, as quais permaneceram incubadas por 10 minutos
a 50º C e, posteriormente, foram lavadas com TBS-T (NaCl 0,5 M, Tris-HCl 20 mM e
Tween-20 0,1%) por 30 minutos. A seguir, as membranas foram incubadas com
solução de bloqueio por 1,5 horas e os processos foram repetidos, conforme descrito
acima.
A β-actina, proteína do citoesqueleto comumente utilizada como controle
interno, estava mais expressa nas AMR dos animais DOCA e ROSTA quando
comparados aos SHAM (dados não mostrados). Por isto, esta proteína não pôde ser
usada como controle para normalização da expressão proteica no presente estudo.
Como alternativa, o Pounceau S foi utilizado como controle interno de carregamento.
Trata-se de um método também eficiente e aceito como controle de carregamento na
técnica de Western Blot (ROMERO-CALVO et al., 2010). A quantidade de proteína
expressa nas AMR dos animais SHAM foi normalizada para 100% e a quantidade de
proteínas expressa pelos grupos DOCA e ROSTA é representada como porcentagem
em relação ao grupo SHAM.

2.9

Apresentação dos dados e análise estatística

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão da média e “n”
representa o número de animais utilizados em cada experimento. Expressão dos
resultados: pressão arterial caudal (PAC) em mmHg; ganho de peso corporal em
gramas; deposição das fibras de colágeno em porcentagem por área; espessura da
LEI em µm; quantificação dos núcleos em número de núcleos por área e quantificação
de proteínas como porcentagem em relação ao SHAM. A análise da pressão arterial
caudal foi realizada por meio da ANOVA duas vias seguida do pós-teste de Bonferroni.
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As análises de ganho de peso corporal, histológicas, de fluorescência e de expressão
proteica foram avaliadas aplicando-se ANOVA uma via seguida do pós-teste de
Newman-Kells. Foram consideradas estatisticamente diferentes as análises cujo p foi
≤ 0,05. Todas as análises estatísticas foram feitas no software GraphPad Prism 5.0.
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3 RESULTADOS

Uma semana após a uninefrectomia, os animais alocados nos três grupos
experimentais apresentavam valores de PAC que não diferiram estatisticamente,
conforme indicado na linha referente à semana zero na tabela 2. O tratamento com
DOCA-sal elevou a PAC, e na quinta semana de tratamento a PAC dos animais
alocados nos grupos DOCA e ROSTA eram superiores tanto quando comparada aos
animais SHAM e a respectiva semana 0 de cada um dos dois grupos (tabela 2). Ao
final das três semanas de tratamento com rostafuroxina a PAC dos animais DOCAsal (grupo ROSTA) encontrou-se reduzida quando compara aos animais DOCA-sal
que receberam veículo (grupo DOCA). Embora os animais do grupo ROSTA tenham
apresentado redução da PAC quando comparados aos animais do grupo DOCA, estes
não voltaram a apresentar os valores de PAC observados nos animais SHAM (tabela
2).

Tabela 2 - Valores de PAC (mmHg) dos animais dos grupos SHAM, DOCA e ROSTA
nas semanas experimentais 0, 5 e 8
Semana de

SHAM (n=8)

DOCA (n=8)

ROSTA (n=7)

0

116 ± 1,62

116 ± 3,30

119 ± 1,38

5

118 ± 4,04

195 ± 6,47&*

183 ± 4,37&*

8

119 ± 4,50

208 ± 8,72&*

166 ± 5,85&*#

tratamento

Avaliação da pressão arterial caudal (PAC) nos ratos dos grupos SHAM (uninefrectomizados, que
receberam semanalmente injeções subcutâneas de veículo e ingeriram água pura), DOCA
(uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de
deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e KCl 0,2% e foram tratados com gavagem diária
de veículo) e ROSTA (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de
acetato de deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e KCl 0,2% e foram co-tratados com
gavagem diária de rostafuroxina 1mg/kg/dia) nas semanas 0 (1 semana após a uninefrectomia), 5
(estabilização da HA nos animais DOCA e início do tratamento com rostafuroxina) e 8 (final do protocolo
experimental). O número de animais usados em cada grupo experimental está indicado entre
parênteses. Resultados são expressos como média ± EPM. ANOVA (2 vias): p<0,05 & vs. semana 0;
* vs. SHAM; # vs. DOCA.
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Quando avaliado o ganho de peso corporal, não observou-se diferença
significativa nessa variável entre os três grupos experimentais (ganho de peso
corporal, em gramas: SHAM 152 ± 4,89 (n=8); DOCA 122 ± 19,56 (n=8); ROSTA 135
± 6,29 (n=7)).
Como descrito na introdução da presente dissertação, as AMR dos animais
DOCA-sal têm AST maior que a dos SHAM, o que foi reduzido, mas não normalizado,
pelo tratamento com rostafuroxina (ISHIKAWA et al., 2017). Para avaliar se os ajustes
na AST foram decorrentes de hipertrofia ou hiperplasia, quantificou-se o número de
núcleos na camada média das artérias dos grupos experimentais. Como observado
na figura 3, não houve diferença significativa no número de núcleos na camada média
vascular entre os grupos estudados.
A diminuição do diâmetro interno, da distensibilidade e o aumento da rigidez
vascular observadas nas AMR do grupo DOCA (ISHIKAWA et al., 2017) podem estar
associados a alterações na estrutura da LEI. A avaliação histológica da LEI mostrou
aumento significativo da espessura da LEI nas AMR do grupo DOCA quando
comparadas ao SHAM, alteração que foi restaurada no grupo ROSTA (figura 4).
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Figura 3 - Número de núcleos na camada média das AMR de ratos SHAM, DOCA e

Número de núcleos / área

ROSTA

0.004
0.003
0.002
0.001
0.000

5

5

5

SHAM

DOCA

ROSTA

Número de núcleos normalizado pela área (µm) da camada média de artérias mesentéricas de
resistência de ratos SHAM (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas
de veículo e ingeriram água pura) (A e D), DOCA (uninefrectomizados, que receberam semanalmente
injeções subcutâneas de acetato de deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e KCl 0,2% e
foram tratados com gavagem diária de veículo) (B e E) e ROSTA (uninefrectomizados, que receberam
semanalmente injeções subcutâneas de acetato de deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1%
e KCl 0,2% e foram co-tratados com gavagem diária de rostafuroxina 1mg/kg/dia) (C e F). O painel
superior mostra as imagens representativas das camadas vasculares (A, B e C) e da demarcação dos
núcleos com a sonda fluorescente DAPI (5x10-7M) (D, E e F). O gráfico representa o número de núcleos
quantificados na camada média vascular normalizado pela área. Os resultados são expressos como
média ± EPM. O número de animais usado em cada grupo está indicado dentro das barras. ANOVA
(uma via). E: endotélio; M: camada média; A: camada adventícia. Escala: 10 µm.
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Figura 4 – Espessura da LEI nas AMR dos animais dos grupos SHAM, DOCA e ROSTA
SHAM
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O painel superior ilustra as imagens representativas e o painel inferior mostra a quantificação da espessura da lâmina elástica interna (LEI), analisadas nas
artérias mesentéricas de resistência de ratos dos grupos SHAM (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de veículo e
ingeriram água pura), DOCA (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de deoxicorticosterona e ingeriram água
com NaCl 1% e KCl 0,2% e foram tratados com gavagem diária de veículo) e ROSTA (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas
de acetato de deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e KCl 0,2% e foram co-tratados com gavagem diária de rostafuroxina 1mg/kg/dia). Os
resultados são expressos como média ± EPM. O número de animais usado em cada grupo está indicado dentro das barras. ANOVA (uma via): p<0,05 * vs.
SHAM; # vs. DOCA. Escala: 50 µm.
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A fim de avaliar alterações na deposição de colágeno como um dos fatores que
contribuíram para o aumento da rigidez vascular das AMR dos animais DOCA-sal, as
fibras de colágeno tipo I e tipo III foram quantificadas. As AMR do grupo DOCA
apresentaram aumento da deposição de fibras de colágeno tipo I quando comparadas
as do grupo SHAM, alteração que foi parcialmente reduzida no grupo ROSTA (figura
5A). Não houve diferença significativa na deposição de fibras de colágeno tipo III nas
AMR dos três grupos (figura 5B). A razão entre as fibras I/III mostra que essa está
aumentada nas AMR do grupo DOCA quando comparado ao grupo SHAM, alteração
revertida pelo tratamento com rostafuroxina (figura 5C).
Além da análise histológica, a expressão proteica dos tipos I e III de colágeno
foi avaliada. Em concordância com os achados histológicos, há aumento na expressão
de colágeno tipo I nas AMR do grupo DOCA quando comparados ao SHAM; o
tratamento com rostafuroxina reduziu a expressão desta proteína nas AMR do grupo
ROSTA quando comparado ao DOCA, sem, contudo, diminuí-la ao nível observado
no grupo SHAM (figura 6A). A expressão proteica de colágeno tipo III estava
aumentada nas AMR do grupo DOCA quando comparados ao SHAM e o tratamento
com rostafuroxina não modificou a mesma (figura 6B). Cabe ressaltar que os
resultados de expressão proteica de colágeno tipo III são distintos do observado nas
análises histológicas (comparar com a figura 5B).
Considerando a capacidade de ligantes extracelulares, como o TGFβ1 e o
CTGF, de aumentar a síntese de proteínas da MEC, avaliou-se a expressão de ambos
os mediadores. Tanto o CTGF quanto o TGFβ1 (figuras 7A e 7B, respectivamente)
estavam mais expressos nas AMR do grupo DOCA quando comparado ao SHAM. O
tratamento com rostafuroxina reduziu a expressão destes mediadores para os níveis
observados no grupo SHAM (figuras 7A e 7B).
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Figura 5 - Avaliação histológica da deposição das fibras de colágeno tipo I e tipo III em AMR dos animais dos grupos SHAM,
DOCA e ROSTA
DOCA

SHAM

B)
*

30

#*

20
10
0

7
SHAM

6
DOCA

7
ROSTA

C)

20
15
10
5

7
0
SHAM

6
DOCA

7
ROSTA

Razão Colágeno I/III

40

Colágeno III (% por área)

Colágeno I (% por área)

A)

ROSTA

4

*

3

#

2
1
0

7

6

7

SHAM

DOCA

ROSTA

O painel superior ilustra as imagens representativas e os painéis inferiores mostram as quantificações da porcentagem de colágeno tipo I (A) e colágeno tipo
III (B) normalizadas pela área na parede vascular, bem como a razão entre as duas fibras (C), analisadas nas artérias mesentéricas de resistência de ratos
dos grupos SHAM (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de veículo e ingeriram água pura), DOCA (uninefrectomizados,
que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e KCl 0,2% e foram tratados com
gavagem diária de veículo) e ROSTA (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de deoxicorticosterona e ingeriram
água com NaCl 1% e KCl 0,2% e foram co-tratados com gavagem diária de rostafuroxina 1mg/kg/dia). Os resultados são expressos como média ± EPM. O
número de animais usado em cada grupo está indicado dentro das barras. ANOVA (uma via): p<0,05 * vs. SHAM; # vs. DOCA. Escala: 50 µm.
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Figura 6 - Avaliação da expressão proteica de colágenos tipo I e tipo III em AMR de animais dos grupos SHAM, DOCA e ROSTA

A)

B)

Painel superior demonstra as bandas (blots) representativas da expressão proteica de colágeno tipo I (A) e tipo III (B) em artérias mesentéricas de resistência
de ratos dos grupos SHAM (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de veículo e ingeriram água pura), DOCA
(uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e KCl 0,2% e
foram tratados com gavagem diária de veículo) e ROSTA (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de
deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e KCl 0,2% e foram co-tratados com gavagem diária de rostafuroxina 1mg/kg/dia). Os gráficos representam
a análise densitométrica de expressão do colágeno tipo I (A) ou tipo III (B) normalizada pelo Pounceau S. Em ambas as análises, os valores dos grupos DOCA
e ROSTA são indicados como porcentagem em relação ao grupo SHAM. Os resultados são expressos como média ± EPM. O número de animais usado em
cada grupo está indicado dentro das barras. ANOVA (uma via): p<0,05 * vs. SHAM; # vs. DOCA.
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Figura 7- Avaliação da expressão proteica de TGFβ1 e CTGF em AMR de animais dos grupos SHAM, DOCA e ROSTA

A)

B)

Painel superior demonstra as bandas (blots) representativas da expressão proteica de CTGF (A) e TGFβ1 (B) em artérias mesentéricas de resistência de ratos
dos grupos SHAM (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de veículo e ingeriram água pura), DOCA (uninefrectomizados,
que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e KCl 0,2% e foram tratados com
gavagem diária de veículo) e ROSTA (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de deoxicorticosterona e ingeriram
água com NaCl 1% e KCl 0,2% e foram co-tratados com gavagem diária de rostafuroxina 1mg/kg/dia). Os gráficos representam a análise densitométrica de
expressão do CTGF (A) e do TGFβ1 (B) normalizada pelo Pounceau S. Em ambas as análises, os valores dos grupos DOCA e ROSTA são indicados como
porcentagem em relação ao grupo SHAM. Os resultados são expressos como média ± EPM. O número de animais usado em cada grupo está indicado dentro
das barras. ANOVA (uma via): p<0,05 * vs. SHAM; # vs. DOCA.
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Uma das proteínas que está associada aos eventos de crescimento e
proliferação celular é a ET-1. A expressão proteica da ET-1 e seus receptores é
apresentada na figura 8. Como demonstrado, a expressão de ET-1 nas AMR do grupo
DOCA estava aumentada em relação às AMR do grupo SHAM, efeito que não foi
modificado após o tratamento com rostafuroxina (figura 8A). Por sua vez, a expressão
do receptor ETA estava reduzida nas AMR tanto do grupo DOCA quanto do ROSTA
quando comparados ao SHAM (figura 8B). Já, o receptor ETB estava mais expresso
nas AMR do grupo DOCA quando comparado ao SHAM, efeito que foi revertido no
grupo ROSTA (figura 8C).
A ativação das proteínas da via da MAPK pela OUA depende da fosforilação
da Src no resíduo tirosina418. Como demonstrado na figura 9A, a expressão de c-Src
Tyr418 estava aumentada nas AMR do grupo DOCA quando comparadas às do SHAM
e o tratamento com rostafuroxina foi eficaz em reverter esta alteração.
O EGFR é um receptor classicamente envolvido nas respostas de proliferação
celular e aumento da produção de componentes da MEC, seja por meio da ativação
direta, quando interage com seu ligante, seja por meio da transativação mediada por
enzimas intracelulares. Como visto na figura 9B, a expressão do EGFR foi maior nas
AMR do grupo DOCA quando comparado ao SHAM e o tratamento com rostafuroxina
normalizou tal expressão àquilo que foi observado no grupo SHAM.
Tanto o EGFR quanto a c-Src ativam enzimas da via da MAPK. A fim de avaliar
se a expressão destas proteínas estava alterada nas AMR dos animais DOCA-sal,
podendo, assim, contribuir para o remodelamento observado nessas artérias, as
proteínas c-RAF, ERK 1/2, tanto na forma total quanto fosforilada, bem como a p38
MAPK foram avaliadas. O padrão de expressão das mesmas se repetiu entre os três
grupos: c-RAF (figura 10A), ERK 1/2 total (figura 10B), p-ERK 1/2 (figura 10C) e p38
MAPK (figura 10D) estavam mais expressas nas AMR do grupo DOCA quando
comparado ao SHAM, e, o tratamento com rostafuroxina restaurou a expressão das
vias avaliadas.
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Figura 8 - Expressão proteica da endotelina-1 e dos receptores ETA e ETB na AMR dos animais dos grupos SHAM, DOCA e
ROSTA

A)

B)

C)

Painel superior demonstra as bandas (blots) representativas da expressão proteica de endotelina-1 (A), receptor ETA (B) e receptor ETB (C) em artérias
mesentéricas de resistência de ratos dos grupos SHAM (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de veículo e ingeriram água
pura), DOCA (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e
KCl 0,2% e foram tratados com gavagem diária de veículo) e ROSTA (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de
deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e KCl 0,2% e foram co-tratados com gavagem diária de rostafuroxina 1mg/kg/dia). Os gráficos representam
a análise densitométrica de expressão da endotelina-1 (A), do receptor ETA (B) e do receptor ETB (C) normalizada pelo Pounceau S. Nas análises, os valores
dos grupos DOCA e ROSTA são indicados como porcentagem em relação ao grupo SHAM. Os resultados são expressos como média ± EPM. O número de
animais usado em cada grupo está indicado dentro das barras. ANOVA (uma via): p<0,05 * vs. SHAM; # vs. DOCA.
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Figura 9 - Expressão proteica da c-SrcTyr418 e do EGFR na AMR de animais dos grupos SHAM, DOCA e ROSTA

A)

B)

Painel superior demonstra as bandas (blots) representativas da expressão proteica de p-SrcTyr418 (A) e EGFR (B) em artérias mesentéricas de resistência de
ratos dos grupos SHAM (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de veículo e ingeriram água pura), DOCA
(uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e KCl 0,2% e
foram tratados com gavagem diária de veículo) e ROSTA (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de
deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e KCl 0,2% e foram co-tratados com gavagem diária de rostafuroxina 1mg/kg/dia). Os gráficos representam
a análise densitométrica de expressão da p-SrcTyr418 (A) e do EGFR (B) normalizada pelo Pounceau S. Em ambas as análises, os valores dos grupos DOCA e
ROSTA são indicados como porcentagem em relação ao grupo SHAM. Os resultados são expressos como média ± EPM. O número de animais usado em
cada grupo está indicado dentro das barras. ANOVA (uma via): p<0,05 * vs. SHAM; # vs. DOCA.
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Figura 10 - Expressão proteica dos componentes da via da MAPK na AMR de animais dos grupos SHAM, DOCA e ROSTA
A)

B)

C)

D)

Painel superior demonstra as bandas (blots) representativas da expressão proteica de c-RAF (A), ERK 1/2 (B), p-ERK 1/2 (C) e p38MAPK (D) em artérias
mesentéricas de resistência de ratos dos grupos SHAM (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de veículo e ingeriram água
pura), DOCA (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e
KCl 0,2% e foram tratados com gavagem diária de veículo) e ROSTA (uninefrectomizados, que receberam semanalmente injeções subcutâneas de acetato de
deoxicorticosterona e ingeriram água com NaCl 1% e KCl 0,2% e foram co-tratados com gavagem diária de rostafuroxina 1mg/kg/dia). Os gráficos representam
a análise densitométrica de expressão de c-RAF (A), ERK 1/2 (B), p-ERK 1/2 (C) e p38MAPK (D) normalizada pelo Pounceau S. Nas análises, os valores dos
grupos DOCA e ROSTA são indicados como porcentagem em relação ao grupo SHAM. Os resultados são expressos como média ± EPM. O número de animais
usado em cada grupo está indicado dentro das barras. ANOVA (uma via): p<0,05 * vs. SHAM; # vs. DOCA.
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4

DISCUSSÃO

A HA, principal doença do aparelho circulatório e primeira causa de morte no
Brasil, tem origem multifatorial (BRASIL, 2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA, 2016). Embora suas causas não sejam completamente conhecidas,
sabe-se que o aumento da concentração plasmática de inibidores da Na+/K+ ATPase,
como a OUA, estão relacionados à sua gênese/manutenção (DOSTANIC-LARSON et
al., 2005; HAMLYN, 1989; MASUGI et al., 1986; NAKAMURA et al., 1987; POSTON
et al., 1981; ROSSI et al., 1995; ROSSONI et al., 2002a, 2002b; YUAN et al., 1993;
MANUNTA et al., 1994). Quando a HA decorre do aumento de volume, como no caso
do modelo DOCA-sal, classicamente, observa-se aumento da concentração
plasmática de OUA, que contribui de forma adicional para que os níveis pressóricos
mantenham-se elevados (KOJIMA, 1984; NAKAMURA et al., 1987). Nesta
perspectiva, um grupo de cientistas desenvolveu a rostafuroxina, molécula que
antagoniza a OUA, ocupando seu sítio de ligação na Na+/K+ ATPase e impedindo,
assim, que esse glicosídeo atue e eleve a PA (FERRARI et al., 1998). A rostafuroxina
tem se mostrado uma eficiente ferramenta terapêutica em diferentes modelos de HA
(FERRANDI et al., 2002; FERRARI et al., 1998; WENCESLAU; ROSSONI, 2014).
Os presentes resultados mostram que a uninefrectomia associada à
administração de acetato de deoxicorticosterona e água com NaCl 1% e KCl 0,2%
elevou a PAC dos animais, corroborando com o que é demonstrado na literatura
(CALLERA et al., 2003; CARNEIRO, 2011; LANGE; HAYWOOD; HINOJOSALABORDE, 1998; LARIVIÈRE; THIBAULT; SCHIFFRIN, 1993; LI; LARIVIÈRE;
SCHIFFRIN, 1994; NAKAMURA et al., 1987; WENCESLAU; ROSSONI, 2014;
WHITESCARVER et al., 1991). A rostafuroxina, por sua vez, reduziu parcialmente a
PAC dos animais do grupo DOCA, resultado que vai de encontro ao estudo
previamente publicado pelo laboratório (WENCESLAU; ROSSONI, 2014). Trabalhos
mostram que a rostafuroxina reduz a PA em animais onde a HA já está estabilizada,
como os ratos hipertensos pelo tratamento crônico com OUA e os DOCA-sal
(FERRARI et al., 1998; WENCESLAU; ROSSONI, 2014), assim como atenua sua
elevação em animais geneticamente pré-dispostos ao desenvolvimento da doença,
caso dos ratos MHS (FERRANDI et al., 2002). Por outro lado, em modelos animais
onde a OUA plasmática não está elevada, como nos SHR, a rostafuroxina não tem
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efeitos anti-hipertensivos (FERRANDI et al., 2002). Também é importante ressaltar
que em animais normotensos a rostafuroxina não promove alteração alguma nos
valores de PA (FERRARI et al., 1998).
Já foi descrito que a rostafuroxina reduz a PA por mecanismos que independem
de efeitos bradicárdicos (FERRANDI et al., 2002; FERRARI et al., 1998, 1999) ou
diuréticos (FERRANDI et al., 2002). Além disso, não interage com receptores
classicamente envolvidos no controle da PA, como os receptores muscarínicos e
adrenérgicos (FERRARI et al., 1998). Por outro lado, em ratos DOCA-sal, a
rostafuroxina melhora a vasodilatação das AMR à acetilcolina via diminuição da
produção de ROS derivadas da COX-2 e da NADPH oxidase e aumento da expressão
proteica da eNOS e, consequentemente, da biodisponibilidade de NO (WENCESLAU;
ROSSONI, 2014). É importante salientar que todos estes efeitos acontecem sem que
haja modificação da atividade da Na+/K+ ATPase nas AMR dos animais tratados;
porém, observa-se redução da fosforilação da c-SrcTyr418 (WENCESLAU; ROSSONI,
2014).
Como demonstrado nos presentes resultados, não houve diferença no ganho
de peso corporal entre os três grupos estudados. A literatura é controversa sobre as
modificações no peso corporal induzidas pelo tratamento com DOCA-sal: alguns
resultados mostram que animais controles normotensos e animais DOCA-sal têm
ganho de peso semelhante (LANGE; HAYWOOD; HINOJOSA-LABORDE, 1998);
outros trabalhos mostram que os animais hipertensos ganham menos peso quando
comparados aos normotensos (LARIVIÈRE; THIBAULT; SCHIFFRIN, 1993;
WENCESLAU, 2012). Em relação ao tratamento com rostafuroxina, alguns resultados
indicam que esse fármaco não altera o ganho de peso corporal em ratos (FERRARI
et al., 1999). Por outro lado, nosso grupo já demonstrou que os animais DOCA-sal
apresentam uma redução no ganho de peso corporal quando comparado aos animais
controle e que os animais co-tratados com rostafuroxina ainda ganham menos peso
do que os animais controle, embora este seja maior que o observado nos animais
DOCA-sal (WENCESLAU, 2012).
As alterações estruturais e mecânicas dos vasos sanguíneos, comumente
observadas na HA

(BAUMBACH et al., 1988; BAUMBACH; HEISTAD, 1989;

DOBRIN, 1978; FOLKOW, 1982; FOLKOW; GRIYBY; THULESIUS., 1958;
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HEAGERTY et al., 1993; INTENGAN et al., 1999a, 1999b; INTENGAN; SCHIFFRIN,
2000; KORSGAARD; MULVANY, 1988; LI; TURGEON; SCHIFFRIN, 1998; LI;
LARIVIÈRE; SCHIFFRIN, 1994; MULVANY, 1999; SCHIFFRIN et al., 1996),
contribuem para o desenvolvimento e manutenção da doença (MULVANY, 1999),
principalmente por meio das mudanças do diâmetro interno, da espessura da parede
e da razão parede/luz, bem como da distensibilidade e rigidez vascular, as quais
modulam a RVP e, por conseguinte, a PA.
A elastina e o colágeno são os principais componentes da MEC dos vasos
sanguíneos e são os responsáveis pela propriedade de distensibilidade vascular
(DOBRIN, 1978). O aumento na deposição de colágeno na parede vascular contribui
significativamente para o aumento da rigidez. Os presentes resultados demonstram
que por meio da normalização da razão de fibras de colágeno I/III a rostafuroxina é
capaz de reverter o aumento da rigidez das AMR dos ratos DOCA-sal, o qual havia
sido previamente descrito por meio da técnica de artérias pressurizadas (ISHIKAWA
et al., 2017). A maior deposição de colágeno nas AMR dos ratos hipertensos,
observada tanto pela análise da expressão proteica quanto pela avaliação histológica,
está de acordo com o que é descrito na literatura, mostrando que animais com HA
DOCA-sal, bem como com HA dependente de OUA, têm aumento na deposição de
colágeno na parede arterial (BRIONES et al., 2006; DE-FRANÇA-NETO, 2016;
FUKUMOTO et al., 1984; IWATSUKI et al., 1977; OOSHIMA; MIDORIKAWA, 1977;
PU; TOUYZ; SCHIFFRIN, 2002; RATHEE et al., 2016). Até o momento, não há na
literatura trabalhos que mostrem o efeito da rostafuroxina sobre a deposição de
colágeno tecidual, o que torna os resultados da presente dissertação inéditos.
A síntese de colágeno é estimulada por fatores de crescimento como o TGFβ1
e o CTGF, os quais são mais expressos na HA (FAVERO et al., 2018; KHUMAN et
al., 2016; WANG; WANG, 2011). Nas AMR dos ratos DOCA-sal, o aumento na razão
de fibras de colágeno I/III foi acompanhado da maior expressão do TGFβ1 e do CTGF
e de proteínas da MAPK, sendo tais alterações normalizadas após tratamento com
rostafuroxina. A via canônica de indução de fibrose estimulada pelo TGFβ1 é mediada
por proteínas da família Smad (RUIZ-ORTEGA et al., 2007). No entanto, trabalhos
mostram que proteínas tirosina quinase e da MAPK agem sinergicamente com as
proteínas Smad, a fim de potencializar a resposta fibrótica (HAYASHIDA;
DECAESTECKER; SCHNAPER, 2003; KHUMAN et al., 2016). Na presente
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dissertação, a expressão das Smad não foi analisada. Portanto, até o momento, não
é possível saber se estas proteínas estão envolvidas na fibrose das AMR dos animais
DOCA-sal. Juntos os presentes resultados mostram que a OUA aumenta a expressão
de TGFβ1 e CTGF em AMR dos animais DOCA-sal, o que está associado à fibrose
vascular, a qual pode ser mediada, em parte, por proteínas da MAPK.
Além do efeito fibrótico mediado pelo TGFβ1 e pelo CTGF, a OUA pode, de
forma direta, aumentar a deposição de colágeno do tipo I (DRUMMOND et al., 2016).
Ratos com doença renal crônica têm fibrose cardíaca, a qual é mediada pela ativação
do complexo Na+/K+ ATPase – cSrc, o que leva à redução da expressão de miR-29b3p, um micro RNA envolvido na modulação negativa da síntese de colágeno
(DRUMMOND et al., 2016). Como consequência, há aumento da deposição de
colágeno e fibrose tecidual (DRUMMOND et al., 2016). De forma muito interessante,
quando a fosforilação da c-Src é inibida, todas estas respostas são revertidas, o que
sugere que a fibrose mediada de maneira direta pela OUA depende da funcionalidade
do complexo Na+/K+ ATPase – cSrc (DRUMMOND et al., 2016).
Não há trabalhos na literatura que mostrem o efeito da rostafuroxina sobre a
expressão de componentes da MEC, como o colágeno. O que se sabe é que a
rostafuroxina reduz a expressão da ERK 1/2 em cavéolas na membrana plasmática
de células renais de ratos com HA dependente do tratamento com OUA (FERRANDI
et al., 2004); porém, nada se sabe sobre a influência da molécula na atividade, por
exemplo, das proteínas Smad. Considerando a contribuição sinérgica da ERK 1/2 na
síntese do colágeno (HAYASHIDA; DECAESTECKER; SCHNAPER, 2003; KHUMAN
et al., 2016), é possível inferir que, ao reduzir a expressão dessa proteína, tanto na
forma total quanto fosforilada, a rostafuroxina contribui para normalizar a síntese de
colágeno e, consequentemente, a rigidez vascular. Outro mecanismo pelo qual a
rostafuroxina reverte o aumento da densidade de colágeno é por meio da
normalização da expressão dos fatores pró-fibróticos TGFβ1 e CTGF. Em suma,
reduzindo a expressão de agentes pró-fibróticos e das enzimas envolvidas na
transdução de sinal que conduz à fibrose, a rostafuroxina normaliza a razão das fibras
I/III e reverte a rigidez vascular observada nas AMR ratos DOCA-sal.
Além da maior síntese, outro fator que contribui para o aumento da deposição
de colágeno é a diminuição da sua degradação. A degradação do colágeno é mediada
pelas MMP (JACOB et al., 2001; WOJTOWICZ-PRAGA; DICKSON; HAWKINS,
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1997), responsáveis pela degradação da proteína tanto em sua forma estrutural
quanto fibrilar (EISEN; JEFFREY; GROSS, 1968). A atividade das MMP é modulada
pelas TIMP, as quais inibem a atividade enzimática e, consequentemente, diminuem
a degradação do colágeno (WOOLLEY; ROBERTS; EVANSON, 1975; STRICKLIN;
WELGUS, 1983 HOPPS; PRESTI; CAIMI, 2017). No modelo de hipertensão DOCAsal, a concentração plasmática de MMP-2 e TIMP-1 é maior do que a observada nos
ratos controle e se correlaciona positivamente com a redução da contratilidade
ventricular e com a hipertrofia cardíaca (KRAMER et al., 2008). Na aorta destes
animais, a expressão e atividade da MMP-2 e a expressão da TIMP-1 também estão
aumentadas quando comparadas aos animais normotensos (WATTS et al., 2007). Por
sua vez, nas artérias basilares de camundongos DOCA-sal há aumento da expressão
tanto da MMP-2 quanto da TIMP-2, enquanto a MMP-9 é indetectável nesse tecido
(ZHENG et al., 2013).
No presente trabalho foram apresentadas a expressão dos fatores fibróticos
TGFβ1 e CTGF e a expressão e deposição das fibras de colágeno per se, mas não a
atividade das MMP e das TIMP. Sendo assim, não se pode descartar a hipótese de
que o tratamento com DOCA-sal module tanto a atividade das MMP quanto das TIMP,
sendo esta uma das causas do aumento da deposição do colágeno nas AMR dos
animais do grupo DOCA. Da mesma forma, não se sabe se a capacidade que a
rostafuroxina tem de reverter as alterações na deposição de colágeno possui alguma
associação com sua capacidade de modular MMP e TIMP.
No presente estudo, observou-se que a espessura da LEI também foi maior
nas AMR do grupo DOCA, e a rostafuroxina reverteu tal alteração. Sabe-se que a
elastina tem papel fundamental na mecânica vascular, conferindo distensibilidade aos
vasos sanguíneos (DOBRIN, 1978). Contudo, ao contrário do que seria de se esperar,
o aumento da espessura da LEI não significa, necessariamente, que a distensibilidade
do vaso será maior (BRIONES et al., 2003). De fato, as AMR dos animais DOCA-sal
têm distensibilidade reduzida quando comparadas às AMR dos animais SHAM
(ISHIKAWA et al., 2017), a despeito da maior espessura da LEI. A redução da
distensibilidade é uma alteração mecânica comumente encontrada em artérias de
diferentes modelos de HA, como nas AMR de SHR (AVENDAÑO et al., 2016;
BRIONES et al., 2003; INTENGAN et al., 1999b) e nas AMR de camundongos
cronicamente tratados com angiotensina II (AVENDAÑO et al., 2016).
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A LEI contém fenestras que comunicam a elastina com o MLV, e a camada
íntima e com a média (SANDOW; GZIK; LEE, 2009). Modificações na geometria e no
número de fenestras são vistas na HA, tanto em vasos de condutância quanto de
resistência (BRIONES et al., 2003; ROQUE et al., 2013; SANDOW; GZIK; LEE, 2009).
Em um estudo pioneiro e muito elegante, o grupo da professora Mercedes Salaices
mostrou que mais importante do que o volume de elastina na parede vascular, são a
qualidade e o arranjo estrutural das fenestras que determinam a distensibilidade
vascular (BRIONES et al., 2003). Os resultados do trabalho deste grupo mostram que
as AMR dos SHR, embora tenham mais elastina do que a dos WKY, são menos
distensíveis, e isso se deve ao fato de que, nesses, as fenestras são menores
(BRIONES et al., 2003). A redução do tamanho das fenestras limita a interação da
elastina com os outros componentes da parede vascular, contribuindo para a menor
distensibilidade e, consequentemente, maior rigidez. As AMR de animais
cronicamente tratados com OUA, ao contrário dos SHR, não apresentam
modificações nem na espessura da LEI nem no número ou tamanho das fenestras da
elastina (BRIONES et al., 2006). Considerando que as AMR dos SHR, os quais não
apresentam aumento plasmático das concentrações de OUA, sofrem remodelamento
da LEI, enquanto que em animais tratados cronicamente com OUA, essa modificação
não é observada, é possível inferir que a OUA não seja a responsável direta pelas
modificações estruturais da LEI nas AMR dos animais DOCA-sal.
Quanto a presente dissertação, cabe ressaltar que apenas com a coloração de
Weigerth não é possível avaliar se houve alteração do tamanho e/ou do número de
fenestras nas AMR dos grupos estudados. Embora a coloração seja específica para
fibras de elastina, ela não permite a análise de microestruturas, como as fenestras,
por exemplo, sendo necessário, para tal, a utilização de AMR pressurizadas e fixadas
e do uso da microscopia confocal. Assim, não é possível, no presente estudo, afirmar,
por limitações metodológicas, se o aumento da espessura da LEI reflete aumento da
deposição de elastina ou o rearranjo estrutural dessa camada. Futuros experimentos
serão necessários para responder a esta pergunta. Além do mais, assim como para o
colágeno, não há, até o momento, trabalhos que demonstrem o efeito da rostafuroxina
sobre o metabolismo e estrutura geométrica da elastina. Portanto, esta é a primeira
vez que o efeito do antagonismo da OUA endógena sobre o remodelamento da LEI é
descrito.
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Além da função mecânica, a elastina contribui para a manutenção da estrutura
dos vasos de resistência. No mesmo trabalho citado acima, Briones e colaboradores,
utilizando a técnica de artérias pressurizadas, mostraram que a degradação in vitro
da elastina pela elastase em AMR alterou completamente a geometria vascular,
aumentando significativamente o diâmetro interno mesmo à baixas pressões
intravasculares (BRIONES et al., 2003). Fazendo uma extrapolação para os dados
aqui apresentados, o aumento da espessura da LEI nas AMR dos animais DOCA-sal
pode estar associado à diminuição do diâmetro interno observada nesses vasos. Ao
antagonizar os efeitos da OUA, a rostafuroxina normaliza a espessura da LEI, o que
pode contribuir para restaurar o diâmetro interno das AMR dos animais hipertensos.
Além da redução do diâmetro interno, as AMR dos animais DOCA-sal
apresentaram aumento da AST (ISHIKAWA et al., 2017), o que, de acordo com os
resultados, pode ser devido à hipertrofia e não à hiperplasia, uma vez que não houve
diferença no número de células na camada média das AMR dos grupos estudados. O
aumento da AST (ISHIKAWA et al., 2017) foi parcialmente reduzido pelo tratamento
com rostafuroxina. A habilidade da OUA em induzir hipertrofia já foi observada em
órgãos como coração e rins (AYDEMIR-KOKSOY; ABRAMOWITZ; ALLEN, 2001;
FERRANDI et al., 2004). Nos rins, a hipertrofia foi associada a maior expressão
proteica da Na+/K+ ATPase, da c-SrcTyr418, do EGFR e ativação simultânea da ERK1/2
no microdomínio das cavéolas (FERRANDI et al., 2004).

Nas AMR dos ratos

cronicamente tratados com OUA, por outro lado, o que se observa é a diminuição no
número de células do MLV, caracterizando hipoplasia (BRIONES et al., 2006; DEFRANÇA-NETO, 2016). Como demonstrado na presente dissertação, o tratamento
com DOCA-sal aumentou a expressão das proteínas c-SrcTyr418, EGFR, c-Raf, ERK
1/2, p-ERK 1/2 e p38 MAPK nas AMR. De forma interessante, o tratamento com
rostafuroxina

diminuiu

a

expressão

de

todas

as

proteínas

supracitadas,

restabelecendo o padrão observado nas AMR dos animais SHAM.
A capacidade da rostafuroxina normalizar a expressão de algumas das
proteínas avaliadas neste trabalho já foi demonstrada por outros autores. Nas
cavéolas da membrana plasmática de células renais de ratos com HA dependente de
OUA, o tratamento com rostafuroxina normaliza a aumentada expressão da cSrcTyr418, do EGFR e da ERK 1/2 total e fosforilada (FERRANDI et al., 2004). Nas AMR
de ratos hipertensos DOCA-sal, da mesma forma, o tratamento com rostafuroxina
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normalizou a expressão da c-SrcTyr418 (WENCESLAU; ROSSONI, 2014). Com base
na presente dissertação, é possível afirmar que, nas AMR do modelo DOCA-sal, a
OUA, ao interagir com a Na+/K+ ATPase, ativa a c-Src e o EGFR, o que culmina na
ativação da via da MAPK, que, em última análise, promove a expressão de genes
associados à hipertrofia celular.
Embora tenha ocorrido normalização da expressão proteica de componentes
da via de crescimento celular após o tratamento com rostafuroxina, os ajustes da AST
foram apenas parcialmente recuperados, enquanto o aumento da rigidez arterial foi
restaurado. Estes achados levam à hipótese de que a OUA contribui mais para o
remodelamento mecânico do que para o estrutural, afirmação embasada também por
outros dados da literatura, que mostram que ratos com aumento da concentração
plasmática de OUA têm em comum a maior deposição de colágeno e a rigidez
vascular, enquanto a AST difere a depender da fonte da OUA: em animais com
aumento de OUA endógena, o remodelamento é hipertrófico para dentro, enquanto
animais tratados com OUA exógena têm remodelamento hipotrófico para dentro
(BRIONES et al., 2006; DE-FRANÇA-NETO, 2016; LI; TURGEON; SCHIFFRIN, 1998;
LI; LARIVIÈRE; SCHIFFRIN, 1994; LI; SCHURCH; SCHIFFRIN, 1996; OOSHIMA et
al., 1974; OOSHIMA A, 1975; SCHIFFRIN et al., 1996; ZHANG et al., 2009).
Resultados do laboratório mostram que o antagonismo da OUA endógena, como
descrito na introdução desta dissertação, normaliza o aumento da rigidez e o
remodelamento para dentro, e, parcialmente aumenta a distensibilidade e reduz o
remodelamento hipertrófico nas AMR dos animais DOCA-sal (ISHIKAWA et al., 2017).
Assim, observa-se que, no modelo DOCA-sal, outros mediadores além da OUA
podem estar envolvidos nos ajustes estruturais vasculares.
Animais hipertensos DOCA-sal têm aumento da síntese de ET-1 em diferentes
tecidos, como nas artérias aorta e carótida, no leito mesentérico (BERTHON et al.,
2003; LARIVIÈRE; THIBAULT; SCHIFFRIN, 1993; LI et al., 2003; SCHIFFRIN et al.,
1996), nos rins e no ventrículo esquerdo (BERTHON et al., 2003). Ainda, o tratamento
crônico com OUA aumenta a expressão de mRNA para pré-pró-endotelina na aorta
(XAVIER et al., 2004b) da mesma forma que a incubação com o glicosídeo aumenta
a liberação de ET-1 em células endoteliais em cultura (YAMADA et al., 1990). Os
dados aqui apresentados corroboram todos os descritos acima, uma vez que a
expressão de ET-1 foi maior nas AMR dos animais DOCA-sal.
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A influência da rostafuroxina sobre a síntese de ET-1 não foi relatada
previamente em nenhum trabalho. De acordo com os achados desta dissertação, é
possível inferir que esta droga não tenha efeitos na síntese do peptídeo, considerando
que não houve diferença na expressão proteica de ET-1 nas AMR dos animais dos
grupos DOCA e ROSTA.
A avaliação do receptor ETA mostra que sua expressão é menor nas AMR dos
animais DOCA-sal. A diminuição da expressão de receptores ETA já foi observada em
cardiomiócitos (FAREH et al., 2000) e na região cortical dos rins (TOSTES et al., 2002)
deste modelo. Já nas artérias aorta e mesentérica de ratos DOCA-sal, a expressão
de ETA não muda quando comparada aos animais controle (DAVID et al., 2002), o que
pode ser uma resposta contrarregulatória ao aumento da expressão do ligante, a ET1 (DAVID et al., 2002). Na aorta de ratos cronicamente tratados com OUA, por outro
lado, o que se observou foi o aumento da expressão de mRNA para o receptor ETA
(XAVIER et al., 2004b). Por sua vez, o tratamento com rostafuroxina não modificou a
reduzida expressão dos receptores ETA nas AMR dos animais avaliados. Assim como
para a ET-1, o efeito da rostafuroxina sobre os receptores ET A não foi relatado até o
momento, e o único resultado já descrito é que a rostafuroxina não interage com o
receptor ETA (FERRARI et al., 1998).
Com relação ao receptor ETB, ao contrário do ETA, sua expressão está
aumentada nas AMR dos animais DOCA-sal. Este dado corrobora um trabalho
previamente publicado, que mostra que as artérias aorta e mesentérica animais
DOCA-sal expressam mais receptores ETB do que a dos animais controles
normotensos (DAVID et al., 2002). E, assim como para os receptores ETA, a única
informação que se tem é que a rostafuroxina não interage com o receptor ETB
(FERRARI et al., 1998), mas nada se sabe sobre sua influência na expressão proteica
desse receptor.
Embora a maioria dos trabalhos atribua os efeitos proliferativos da ET-1 a sua
ação em receptores ETA, os receptores ETB também têm importante papel na indução
do crescimento celular. Resultados mostram que, em células MLV provenientes da
aorta de ratos WKY e SHR (LU et al., 2006), assim como de veias umbilicais de
humanos (DONG et al., 2005), a ET-1 induz proliferação celular via receptor ETB e o
antagonismo desse receptor reduz em aproximadamente 90% a síntese de DNA nas
células em cultura (LU et al., 2006). O receptor ETB ativa o complexo NADPH oxidase,
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levando ao aumento da produção de ROS (DONG et al., 2005), as quais podem ativar
genes relacionados aos eventos de proliferação.
As AMR dos animais DOCA-sal têm aumento da geração de ROS, em especial
o ânion superóxido derivado da NADPH oxidase e da COX-2, as quais estão mais
expressas nesse tecido (WENCESLAU; ROSSONI, 2014). É interessante notar que o
tratamento com rostafuroxina restaura a geração de ROS na AMR dos animais
hipertensos (WENCESLAU; ROSSONI, 2014). Fundamentado nos trabalhos acima
citados, não se sabe se existe relação entre o antagonismo dos receptores ETB e o
aumento na produção do ânion superóxido neste modelo. Contudo, não se pode
descartar a hipótese de que este também seja um dos mecanismos associados à
hipertrofia das AMR dos animais DOCA-sal e por meio do qual o antagonismo da OUA
endógena pode agir.
Além de estimular a síntese de ROS, os receptores para ET-1 ativam a via da
MAPK (WHELCHEL; EVANS; POSADA, 1997; YAMBOLIEV; HRUBY; GERTHO,
1998; YOGI et al., 2007). Para que a isto aconteça, a transativação do EGFR é
obrigatória (VOISIN et al., 2002). Sendo assim, é possível inferir que a ET-1, via
receptor ETB, aumenta a produção de ROS, bem como transativa o EGFR e,
consequentemente, a via da MAPK nas AMR dos animais DOCA-sal, levando à
hipertrofia vascular.
A rostafuroxina não interage com o receptor ETB, mas diminui sua expressão.
Contudo, isto não resulta na completa correção da AST das AMR. Uma das
justificativas plausíveis para esse fato é que, embora haja redução da expressão do
ETB, a expressão do seu ligante, a ET-1, permanece aumentada mesmo após o
tratamento com rostafuroxina. O aumento da expressão do ligante pode resultar na
sua maior interação com o receptor, o que, consequentemente, levaria à maior
transativação do EGFR (VOISIN et al., 2002) e ativação de proteínas da MAPK. Vale
ressaltar que a expressão do EGFR e da p38MAPK, um dos mediadores finais da via
da MAPK, foram quantificados apenas em suas formas totais, mas não fosforiladas
em seus resíduos de ativação. Desta maneira, não é possível afirmar, baseado nos
presentes resultados, se, a despeito da normalização da expressão total, estes
componentes estão mais ou menos ativados após o tratamento com rostafuroxina. O
que deixa em aberto, outra lacuna a ser respondida dentro do estudo.
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5 CONCLUSÃO

As AMR dos ratos hipertensos DOCA-sal apresentam remodelamento
estrutural e mecânico, que pode ser atribuído tanto à ação direta da OUA endógena
quanto à possível ação indireta, mediada pela ET-1. De forma direta, a OUA via
fosforilação da c-SrcTyr418 e transativação do EGFR modula a via fibrótica do TGFβ1 e
CTGF, bem como a distribuição das fibras de colágeno na parede vascular,
contribuindo para o aumento da rigidez. Além disso, o antagonismo da OUA endógena
modifica a espessura da LEI, interferindo tanto no diâmetro interno quanto na
distensibilidade das AMR dos ratos DOCA-sal. Já a ET-1, via receptor ETB e
transativação do EGFR ativa a via da MAPK, a qual está associada tanto aos eventos
de proliferação celular quanto aos eventos fibróticos, os quais potencializam os efeitos
da OUA endógena.
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