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RESUMO 

  

DAVEL, A.P.C. Alterações vasculares induzidas pelo tratamento crônico com 

isoproterenol: Investigação dos subtipos de receptores -adrenérgicos envolvidos 
e da possível geração de um processo inflamatório local. 2008. 152 f. Tese 
(Doutorado em Fisiologia Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

Este estudo investigou: 1) os subtipos de receptores -adrenérgicos envolvidos no 

aumento da contração à fenilefrina induzido pelo tratamento crônico com isoproterenol e, 

2) os efeitos da hiperativação dos receptores -adrenérgicos sobre a expressão gênica e 

protéica de mediadores pró-inflamatórios na vasculatura e sua associação com a 

hiperreatividade vascular. Camundongos nocaute para os receptores 1- (1KO) ou 2-

adrenérgicos (2KO) e seus respectivos selvagens foram tratados por 7 dias com 

isoproterenol (15 mg/kg/dia, sc) ou veículo. Em anéis de aorta de animais 1KO, 

observou-se uma redução significativa das respostas vasodilatadoras ao isoproterenol e à 

acetilcolina e, uma não modificação da resposta contrátil à fenilefrina. Já as aortas dos 

2KO também apresentaram redução do relaxamento induzido pelo isoproterenol, mas 

não foram observadas modificações na vasodilatação à acetilcolina. Porém, nas aortas 

dos 2KO houve aumento da resposta contrátil à fenilefrina, associada à redução da 

biodisponibilidade do óxido nítrico (NO). Na aorta de camundongos não houve 

participação funcional significativa do receptor 3-adrenérgico na reatividade vascular, 

porém, via técnica de imunohistoquímica, foi possível detectar os três subtipos de 

receptores -adrenérgicos, tanto nas células endoteliais como nas musculares lisas. O 

tratamento por 7 dias com  isoproterenol reduziu a vasodilatação induzida agudamente 

pelo isoproterenol, mas não mudou o padrão de distribuição dos receptores -

adrenérgicos nas aortas isoladas. A hiperativação dos receptores -adrenérgicos 

aumentou a contração induzida pela fenilefrina nas aortas de camundongos selvagens via 

uma menor modulação nitrérgica associada a um maior papel do ânion superóxido. 

Efeitos similares foram demonstrados na aorta dos 1KO, mas, os anéis provenientes dos 

2KO não apresentaram aumento da contração à fenilefrina após o tratamento com 

isoproterenol. Em sequência, demonstrou-se que o tratamento com isoproterenol em ratos 

(0,3 mg/kg/dia, por 7 dias, sc), aumentou a expressão gênica e protéica das interleucinas 

pró-inflamatórias 1 e 6 e, induziu maior ativação do fator de transcrição NF-B em aorta. 



 
 
 

 
 

O co-tratamento de ratos com isoproterenol e talidomida (inibidor do NF-B) reduziu a 

hiperreatividade à fenilefrina demonstrada em aorta de ratos tratados com isoproterenol. 

Em conclusão, os dados demonstram que: os receptores 1-, 2- e 3-adrenérgicos estão 

presentes em aorta de camundongos, sendo que tanto o subtipo 1 como o 2 modulam a 

vasodilatação ao  isoproterenol; o subtipo 1 é mais importante em mecanismos de 

vasodilatação, enquanto o 2 modula negativamente a contração vascular de maneira 

dependente do endotélio; a hiperativação dos receptores -adrenérgicos induz alterações 

de reatividade vascular aumentando a vasoconstrição à fenilefrina via desequilíbrio NO/ 

ânion superóxido e; o receptor 2-adrenérgico parece estar envolvido no 

desencadeamento destes efeitos. Além de alterar a via do NO e gerar estresse oxidativo, 

os dados também sugerem que a ativação crônica dos receptores -adrenérgicos 

aumenta a síntese de fatores pró-inflamatórios e causa maior ativação do NF-B no tecido 

vascular, efeitos que também parecem estar associados ao aumento da reatividade 

vascular à fenilefrina. 

 

Palavras-chave: Receptores -adrenérgicos. Isoproterenol. Aorta. Citocinas pró-

inflamatórias. Reatividade vascular. 

 



 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 

DAVEL, A.P.C. Vascular alterations induced by chronic isoproterenol-treatment: -
adrenoceptor subtypes involved and possible local proinflammatory process 
generation. 2008. 152 f. Doctoral Thesis (Human Physiology) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 

 

In this study, it was investigated: 1) the -adrenoceptor subtypes involved in the 

hyperreactivity to phenylephrine induced by chronic isoproterenol-treatment and, 2) the 

effects of overactivation of -adrenoceptors on gene and protein expression of vascular 

inflammatory mediators and its association with altered vascular reactivity. 1- (1KO) or 

2-adrenoceptor knock-out (2KO) mice and respective wild-types were treated for 7 days 

with isoproterenol (15 mg/kg/day, sc) or with vehicle. In aortic rings from 1KO mice, a 

significant reduction of isoproterenol- and acetylcholine-induced relaxation was observed, 

while the vasoconstrictor response to phenylephrine did not change. Aortas from 2KO 

also showed reduced vasodilatation to isoproterenol, however, the acetylcholine-induced 

relaxation was similar to wild-type. On the other hand, aortic rings from 2KO showed 

increased vasoconstrictor response to phenylephrine, related to an impairment of nitric 

oxide (NO) availability caused by an increased role for anion superoxide.  It was not 

observed functional participation of 3-adrenoceptors on vascular reactivity from murine 

aortic rings, however, by immunohistochemistry, the three subtypes of -adrenoceptors 

were detected in endothelial and smooth muscle cells. Chronic isoproterenol-treatment 

reduces the vasodilator response to isoproterenol but did not modify the pattern of 

distribution of -adrenoceptors in mice aorta. Overactivation of -adrenoceptors enhanced 

the vasoconstrictor response to phenylephrine in wild-type aortic rings, associated with 

impaired nitrergic modulation and higher role for superoxide anion in this vasoconstrictor 

response.  Similar effects for isoproterenol-treatment were observed in aortic rings from 

1KO, however, aortas from 2KO did not develop the alterations on vasoconstrictor 

response to phenylephrine after 7-day isoproterenol-treatment. In addition, 7-day 

isoproterenol-treatment in rats (0.3 mg/kg/day, sc) enhanced aortic mRNA and protein 

expression of interleukin-1 and -6  and induced higher nuclear activation of nuclear factor 

NF-B. Co-treatment with isoproterenol and thalidomide (a NF-B inhibitor), reduced the 

hyperreactivity to phenylephrine showed in aortas from isoproterenol-treated rats. In 

conclusion, the data suggest that: 1-, 2- and 3-adrenoceptors are expressed in mice 



 
 
 

 
 

aorta, and both 1 and 2 subtypes are involved in the isoproterenol-induced 

vasodilatation; 1-adrenoceptor subtype is more important mediating vasodilator 

mechanisms while the 2-adrenoceptor down regulates mice vascular contraction in an 

endothelium-dependent manner; overactivation of -adrenoceptors altered vascular 

reactivity, increasing vasoconstrictor response to phenylephrine by NO/ superoxide anion 

unbalance, and; 2-adrenoceptor seems to be involved in the triggering of these chronic 

isoproterenol-effects on vascular tissue. Besides the alterations on NO pathway and 

oxidative stress generation, the results suggest that chronic activation of -adrenoceptors 

enhance the synthesis of proinflammatory factors and induces higher NF-B activation on 

vascular tissue, and these effects seem to be related to hiperreactivity to phenylephrine 

induced by chronic isoproterenol. 

 

Key words: -Adrenoceptors. Isoproterenol. Aorta. Inflammatory cytokines; Vascular 

reactivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aumento da atividade nervosa simpática e o conseqüente aumento dos níveis 

circulantes e teciduais de catecolaminas estão envolvidos com a gênese e a 

manutenção de estados patológicos que acometem o sistema cardiovascular, incluindo a 

hipertensão essencial, a hipertrofia cardíaca e sua progressão para a insuficiência 

cardíaca (ESLER e KAYE, 2000). Nestas situações, a estimulação crônica dos 

receptores β-adrenérgicos é responsável pela piora da função cardíaca (BRISTOW, 

2000). Entretanto, ainda não estão elucidados os efeitos da estimulação a longo prazo 

de receptores β-adrenérgicos na vasculatura. 

A estimulação aguda dos receptores β-adrenérgicos em vasos sanguíneos causa 

relaxamento. Os receptores -adrenérgicos são receptores acoplados à proteína G, e o 

mecanismo de transdução predominante é dependente do acoplamento destes 

receptores à proteína Gs. Uma vez ativada pela ligação do agonista ao receptor 

adrenérgico, a proteína Gs induz ativação da adenilato ciclase, aumentando a 

conversão de trifosfato de adenosina (ATP) em 3´,5´ monofosfato de adenosina cíclico 

(AMPc). O AMPc, ativa a proteína kinase depedente de AMPc (PKA), ao se ligar em sua 

subunidade regulatória, causando dissociação e ativação da subunidade catalítica da 

PKA. A PKA é uma serina/ treonina kinase que tem várias proteínas-alvo nas células e 

consequentemente, inúmeras respostas celulares (TANAKA et al., 2005; FERRO, 2006). 

No músculo liso vascular, a ativação desta cascata induz: hiperpolarização, 

principalmente por ativação de canais para potássio ativados por cálcio de alta 

condutância (BKCa); redução da sensibilidade das proteínas contráteis ao cálcio; 

aumento da captação de cálcio para o retículo sarcoplasmático e; diminuição do influxo 

de cálcio pelo sarcolema nas células musculares lisas (Figura 1) (REMBOLD e CHEN, 

1998; WERSTIUK e LEE, 2000; TANAKA et al., 2005).  

Cronicamente, a administração diária de doses subcutâneas de isoproterenol, um 

agonista dos receptores β-adrenérgicos não-seletivo, é capaz de causar redução da 

vasodilatação induzida agudamente pela estimulação de receptores β–adrenérgicos 

(HAYES et al., 1986), efeito este relacionado à dessensibilização e regulação para baixo 

(down-regulation) destes receptores, que ocorrem durante estimulação prolongada. É 

interessante notar que esta reduzida capacidade vasodilatadora induzida pela ativação 

aguda dos receptores β-adrenérgicos também é observada em artérias de ratos com 
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insuficiência cardíaca após infarto do miocárdio (GABALLA et al., 2001), em modelos de 

hipertensão arterial (ASANO et al., 1988; CALLERA et al., 2004) e animais diabéticos 

(NAKAZAWA et al., 2008). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Mecanismos dependentes de AMPc envolvidos no relaxamento vascular induzido por 
agonistas de receptores β-adrenérgicos. β-AR: receptor β-adrenérgico; AC: adenilato 
ciclase; PKA: proteína kinase A; PKG: proteína kinase G; MLCK: kinase da cadeia leve 
da miosina; BKCa: canais para potássio ativados por cálcio de alta condutância; RS: 
retículo sarcoplasmático. 

 

Além do mais, Davel et al. (2006) demonstraram, pela primeira vez, que o 

tratamento crônico com isoproterenol aumenta a resposta contrátil ao agonista α1-

adrenérgico fenilefrina em aorta de ratos. Estes dados são corroborados por outros 

autores que demonstraram um aumento do efeito pressórico da fenilefrina, “in vivo”, em 

ratos e camundongos tratados em longo prazo com isoproterenol (TRINDADE et al., 

1992; GAVA et al., 2004), e, recentemente, por dados da literatura, que também 

observaram aumento da vasoconstrição induzida por fenilefrina em aorta de ratos 

tratados cronicamente com isoproterenol (FUKUDA et al., 2008; LUO et al., 2008; XU et 

al., 2008). Assim, um incremento da contratilidade em resposta às catecolaminas 

circulantes poderia contribuir para um grau inapropriado de vasoconstrição, indicando 

um papel fisiopatológico para a estimulação crônica dos receptores β-adrenérgicos 

vasculares. 
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A hiperreatividade à fenilefrina observada nas aortas dos ratos tratados com 

isoproterenol foi associada a uma alterada modulação endotelial, mais especificamente, 

devido a um incremento na produção de uma espécie reativa derivada do oxigênio 

(ERDO), o ânion superóxido, nesta artéria. Ao mesmo tempo, este tratamento também 

induziu um aumento na produção do fator vasodilatador óxido nítrico (NO), via aumento 

da atividade e expressão protéica das isoformas neuronal e endotelial da sintase de 

óxido nítrico (nNOS e eNOS), que tende a contrabalancear o aumento da resposta 

contrátil da fenilefrina, mas tem sua biodisponibilidade diminuída ao ser degradado pelo 

ânion superóxido (DAVEL et al., 2006). Corroborando estes resultados, Krenek et al. 

(2006) observaram um aumento da expressão da eNOS em aorta de ratos tratados por 7 

dias com isoproterenol, e Xu et al. (2008) demonstraram que em anéis de aorta de ratos 

tratados por 10 dias com isoproterenol há redução da biodisponibilidade do NO, 

concomitante com o aumento da expressão gênica das subunidades p22phox e p47phox 

da enzima NADPH oxidase, fonte importante de geração de ânion superóxido no tecido 

vascular em enfermidades cardiovasculares como a hipertensão arterial (PARAVICINI e 

TOUYZ, 2006).  

No mesmo sentido dos achados em aorta de ratos tratados com isoproterenol, há 

trabalhos que correlacionam disfunção endotelial a um incremento da geração de 

ERDOs no tecido vascular em animais com insuficiência cardíaca, apesar de um 

concomitante aumento da expressão protéica da eNOS (BOULOUMIÉ et al., 1997; 

BAUERSACHS et al., 1999). Uma redução da biodisponibilidade do NO conseqüente a 

um prejuízo na sua síntese ou via aumento de degradação pelo ânion superóxido é um 

dos principais mecanismos associado à disfunção endotelial em várias doenças 

cardiovasculares (BAUERSACHS et al., 1999; D'USCIO et al., 2001; BROSNAN et al., 

2002). Assim, os efeitos induzidos pela hiperativação dos receptores -adrenérgicos na 

vasculatura se assemelham aos encontrados em modelos experimentais mais 

complexos que mimetizam patologias cardiovasculares de grande incidência mundial, 

como é o caso da hipertensão arterial e da insuficiência cardíaca subseqüente ao infarto 

do miocárdio, indicando uma via fisiopatológica comum entre estes modelos 

experimentais. 

Atualmente, alguns trabalhos têm postulado que, em conjunto com as alterações 

na geração de ERDOs e de NO, um aumento na produção de citocinas e outros 

mediadores inflamatórios podem estar associados ao desenvolvimento de alterações 
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vasculares na aterosclerose (ROSS, 1999; OUBIÑA et al., 2003), hipertensão (SANZ-

ROSA  et al., 2005) e insuficiência cardíaca (ADAMOPOULOS et al., 2002).  

As interleucinas-1β (IL-1β) e -6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral-α (TNF-) são 

citocinas pró-inflamatórias e são postuladas como marcadores inflamatórios vasculares 

(BLAKE e RIDKER, 2001). Estas citocinas atuam principalmente via ativação do fator de 

transcrição nuclear (NF)-κB, que uma vez ativo em células vasculares, estimula a 

transcrição de vários genes-alvo envolvidos no processo inflamatório e que podem 

modular a função vascular, incluindo as enzimas ciclooxigenase-2 e a isoforma induzível 

da NOS (iNOS), moléculas de adesão como selectina-E e molécula de adesão de 

células vasculares (VCAM)-1 e citocinas como IL-1 e IL-6 (DE MARTIN et al., 2000).  

No coração, a estimulação crônica de receptores -adrenérgicos ativa a síntese 

gênica e protéica de IL-1β, IL-6 e TNF-α em miocárdio de ratos, como demonstrado por 

Murray et al. (2000). Corroborando estes resultados, Chandresakar et al. (2004) 

demonstraram que o tratamento crônico com isoproterenol induz ativação do NF-B, em 

miocárdio de camundongos. Entretanto, apesar dos dados em coração, ainda não se 

sabe se a ativação crônica dos receptores β-adrenérgicos com isoproterenol é capaz de 

modular a síntese vascular de citocinas pró-inflamatórias e do NF-B. Assim, como 

previamente demonstrado por Davel et al. (2006) que a ativação β-adrenérgica crônica 

em ratos é capaz de aumentar a geração de ânion superóxido e induzir um aumento da 

contração à fenilefrina em anéis de aorta, seria interessante verificar se 

concomitantemente também ocorre a estimulação da síntese de fatores pró-inflamatórios 

locais, que poderiam contribuir para a disfunção vascular neste modelo. 

A despeito dos efeitos induzidos pela ativação crônica dos receptores -

adrenérgicos no sistema cardiovascular, ainda permanece controverso, principalmente 

em vasos sanguíneos, qual(is) o(s) subtipo(s) de receptor(es) β-adrenérgico(s) 

envolvido(s) no desencadeamento destes efeitos. Sugere-se que a maioria das 

alterações cardíacas induzidas pelo tratamento em longo prazo com isoproterenol, em 

ratos, incluindo hipertrofia ventricular, síntese de colágeno e disfunção sistólica, parecem 

dever-se em grande parte à sinalização celular via receptores 1-adrenérgicos 

(MORISCO et al., 2001; KITAGAWA et al., 2004). Estes estudos sugerem a participação 

seletiva dos subtipos de receptores -adrenérgicos através da utilização farmacológica 

de -bloqueadores. Porém, sabe-se que alguns destes fármacos podem apresentar 

efeitos benéficos mediados por: propriedades antioxidantes, via vasodilatação 
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dependente da liberação de NO e/ ou via bloqueio do influxo de cálcio, ou ainda por ser 

um agonista parcial dos receptores 2- e/ou 3-adrenérgicos (LU et al., 1989; 

SZAJERSKI et al., 2006; PRIVIERO et al., 2006). Sendo assim, é importante a avaliação 

da participação seletiva dos subtipos de receptores -adrenérgicos através da utilização 

de outras ferramentas experimentais, como o uso de camundongos com deleção ou 

super-expressão dos diferentes subtipos de receptores -adrenérgicos. Patterson et al. 

(2004) demonstraram que camundongos com deleção dos receptores 1-adrenérgicos 

são resistentes à indução de hipertrofia cardíaca pelo tratamento crônico com 

isoproterenol, indo ao encontro dos trabalhos sugerindo a participação dos receptores 

1-adrenérgicos mediando efeitos hipertróficos do isoproterenol. Entretanto, em vasos 

sanguíneos ainda não se sabe quais os subtipos de receptores -adrenérgicos estariam 

envolvidos nos efeitos vasculares da estimulação crônica destes receptores. 

Classicamente, Lands et al. (1967) subdividiram os receptores -adrenérgicos em 

2 subtipos e classificaram o subtipo vasodilatador como β2-adrenérgico. Porém, desde 

então, subseqüentes estudos vêm demonstrando um papel importante tanto para o 

subtipo 1 como para o subtipo 3 mediando relaxamento de vasos sanguíneos, variando 

de acordo com a espécie animal e/ou tipo de leito vascular avaliados (GUIMARÃES e 

MOURA, 2001). Em aorta de ratos, por exemplo, em somatória com o papel dos 

receptores 2-adrenérgicos, sugere-se que os subtipos β1-, β3- e o β-atípico (estado de 

baixa afinidade do 1), também estejam presentes e desencadeiem efeitos 

vasodilatadores quando estimulados agudamente (BRAWLEY et al., 2000a; 

RAUTUREAU et al., 2002). Já em camundongos, Chruscinski et al. (2001), 

demonstraram que o subtipo 1 parece ser o principal subtipo de receptor -adrenérgico 

envolvido na vasodilatação mediada por agonistas -adrenérgicos na maioria dos vasos 

sanguíneos desta espécie animal.  

Os três subtipos, β1-, β2-, e β3, de receptores -adrenérgicos, são acoplados a 

proteína Gs e causam relaxamento vascular quando ativados, via ativação da cascata 

adenilato ciclase/ AMPc/ PKA no músculo liso vascular (FERRO, 2006).  Além disso, os 

receptores β1-, β2-, e β3-adrenérgicos também podem induzir seus efeitos 

vasodilatadores parcialmente via estimulação da síntese e liberação de NO nas células 

endoteliais (BRAWLEY et al., 2000b; RAUTUREAU et al., 2002; FERRO et al., 2004).  

Assim, é possível que durante uma ativação crônica, estas vias possam ser 

moduladas de forma distinta, de acordo, por exemplo, com a expressão tecidual de cada 
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subtipo do receptor -adrenérgico e com a sensibilidade de cada subtipo à fosforilação 

por kinases que sinalizam a dessensibilização e internalização do receptor. Ao encontro 

desta hipótese, na insuficiência cardíaca observa-se uma redução da expressão do 

subtipo 1, uma ausência de modificação dos níveis do 2, e uma regulação positiva do 

subtipo 3-adrenérgico no coração (BRODDE, 1991; MONIOTTE et al., 2001). Já em 

camundongos duplo nocaute para os receptores 1- e 2-adrenérgicos, há um aumento 

da resposta hipotensora ao agonista seletivo dos receptores 3-adrenérgicos CL-316243, 

o que pode ser explicado por uma regulação positiva deste subtipo no leito vascular 

(ROHRER et al., 1999). 

Em conjunto, estes dados indicam que a estimulação prolongada de um subtipo 

de receptor -adrenérgico, pode levar a uma resposta compensatória de outros subtipos. 

Estes efeitos podem desencadear diferentes cascatas de sinalização intracelular, e 

estes mecanismos podem estar envolvidos no desenvolvimento de disfunções 

vasculares durante a estimulação crônica dos receptores -adrenérgicos. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

Dentre os fatores envolvidos com a gênese e a manutenção de estados 

patológicos que acometem o sistema cardiovascular, podemos citar o aumento da 

atividade nervosa simpática (ESLER e KAYE, 2000).  

Santos et al. (2005) demonstraram que pacientes com insuficiência cardíaca 

apresentam um aumento da atividade simpática, a qual pode ser responsável pelo 

prejuízo na vasodilatação dependente do endotélio presente em territórios vasculares 

periféricos. Assim, torna-se importante o estudo dos mecanismos vasculares associados 

aos efeitos da hiperatividade simpática. Sabe-se que os níveis elevados de 

catecolaminas circulantes e teciduais, conseqüentes a uma maior atividade nervosa 

simpática, entre outros, causam hiperativação dos receptores -adrenérgicos. 

 Existem crescentes evidências indicando que a atividade dos receptores -

adrenérgicos modula o tônus vascular, e assim, estes receptores participam do controle 

do fluxo sanguíneo para os diferentes tecidos. Alguns trabalhos têm demonstrado que 

em modelos experimentais de hipertensão (ASANO et al., 1988; CALLERA et al., 2004),  

na insuficiência cardíaca (GABALLA et al., 2001), no diabetes (NAKAZAWA et al., 2008) 

e no envelhecimento (ARRIBAS et al., 1994; KANG et al., 2007), o relaxamento 
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dependente da ativação -adrenérgica está prejudicado, o que pode contribuir para o 

quadro de disfunção vascular instalado nestes casos.  

O eixo estresse oxidativo-inflamação-disfunção endotelial está envolvido no cerne 

da fisiopatologia de várias doenças que acometem o sistema cardiovascular de alta 

prevalência e responsáveis por altas taxas de mortalidade mundial, incluindo a 

insuficiência cardíaca (LOPÉZ FARRÉ e CASADO, 2001), a aterosclerose (RUIZ-

ORTEGA et al., 2001) e a hipertensão (SUEMATSU et al., 2002). Entretanto, pouco se 

sabe sobre uma possível participação de alterações sinalizadas por uma via -

adrenérgica modificada conseqüente à crônica ativação induzida por níveis elevados de 

catecolaminas.  

O modelo da estimulação crônica de receptores -adrenérgicos com o uso de 

doses subcutâneas diárias de isoproterenol é constantemente referido na literatura e as 

alterações cardíacas induzidas por este tratamento, assim como os seus mecanismos 

celulares, assemelham-se aos encontrados em diversas situações de hiperatividade 

nervosa simpática. Considerando-se ainda que a utilização de fármacos antagonistas 

dos receptores -adrenérgicos possui amplo espectro de uso clínico para o tratamento 

da hipertensão arterial e da insuficiência cardíaca, e que os mecanismos responsáveis 

por esta ação terapêutica ainda não estão totalmente esclarecidos, torna-se relevante o 

estudo dos efeitos vasculares da estimulação crônica dos receptores -adrenérgicos.  

Efeitos cardiovasculares adicionais aos antagonistas β-adrenérgicos de 1ª 

geração (não-seletivos), são atribuídos aos antagonistas seletivos para os receptores 1-

adrenérgicos (2ª geração) e aos de 3ª geração, como o nebivolol (IGNARRO, 2008). 

Este último, tem sua ação benéfica associada a uma importante capacidade de estimular 

a síntese do fator vasodilatador NO, embora por uma via ainda não esclarecida, onde 

resultados controversos sugerem um papel para a estimulação dos receptores 2-

adrenérgicos e/ou dos β3-adrenérgicos endoteliais (BROEDERS et al., 2000; DE 

GROOT et al., 2003). O progresso na tecnologia de manipulação gênica permitiu que 

fossem desenvolvidos camundongos nocaute para os receptores β1-, β2-, e para ambos 

β1-/β2-adrenérgicos, o que tem permitido novos avanços sobre o conhecimento do papel 

de cada subtipo de receptor β-adrenérgico na fisiologia cardiovascular (ROHRER et al., 

1996; ROHRER et al., 1998; CHRUSCINSKI et al., 1999). Estes camundongos nocaute 

não apresentam modificações significativas nos parâmetros cardiovasculares basais in 

vivo, incluindo os valores de pressão arterial e de freqüência cardíaca. Entretanto, 

quando submetidos a diferentes manobras experimentais in vivo, como infusão com 
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isoproterenol ou durante exercício, estes animais apresentam diferentes respostas 

cardiovasculares, indicando o diferente papel dos subtipos de receptores -adrenérgicos 

na homeostasia cardiovascular (ROHRER et al., 1996; ROHRER et al., 1998; 

CHRUSCINSKI et al., 1999). Assim, estas observações indicam que os subtipos de 

receptores -adrenérgicos podem ser modulados de maneira diferenciada, justificando a 

necessidade de esclarecimento da função de cada um dos subtipos de receptores β-

adrenérgicos na homeostasia vascular e as possíveis alterações e suas vias de ação 

durante ativação crônica dos mesmos. 

Assim, presente ao exposto, o primeiro objetivo deste estudo foi investigar a 

contribuição relativa dos subtipos de receptores -adrenérgicos envolvidos no aumento 

da resposta contrátil à fenilefrina, induzido pela hiperativação dos receptores -

adrenérgicos, assim como nos mecanismos modulatórios associados a este efeito. Para 

tal, foram utilizados camundongos nocaute para os receptores 1- ou 2-adrenérgicos e 

seus respectivos selvagens, tratados ou não por 7 dias com o agonista não-seletivo dos 

receptores -adrenérgicos, isoproterenol. E dentre os objetivos específicos desta 

primeira parte do estudo, buscou-se avaliar, na aorta destes camundongos, os seguintes 

parâmetros: 

 Reatividade vascular a agentes vasodilatadores e vasoconstritores; 

 Função endotelial; 

 Participação funcional do ânion superóxido e do NO sobre a resposta contrátil à 

fenilefrina e; 

 Localização dos subtipos de receptores 1-, 2- e 3-adrenérgicos. 

Como segundo objetivo, visou-se estudar os efeitos da estimulação crônica 

dos receptores -adrenérgicos sobre a expressão de mediadores inflamatórios 

vasculares e uma possível associação destes fatores pró-inflamatórios com a alterada 

reatividade vascular à fenilefrina observada após a hiperativação dos receptores -

adrenérgicos. Para tal, foram utilizados ratos tratados ou não por 7 dias com 

isoproterenol, e na aorta destes animais, especificamente, avaliou-se: 

 A expressão gênica e protéica das citocinas pró-inflamatórias TNF, IL-1 e IL-6; 

 Translocação nuclear e ativação do NF-B e;  

 O papel do NF-B na hiperratividade à fenilefrina induzida pela ativação crônica dos 

receptores -adrenérgicos em aorta.  
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2 CONCLUSÕES 

 

Em conclusão, os dados do presente trabalho sugerem que os receptores 1-, 2- 

e 3-adrenérgicos estão presentes em aorta de camundongos, sendo que o subtipo 1 

parece ser o mais importante em mecanismos de vasodilatação, enquanto o 2 modula 

negativamente a contração vascular, de maneira dependente do endotélio. 

Também demonstrou-se neste trabalho que a hiperativação dos receptores -

adrenérgicos com isoproterenol induz alterações de reatividade vascular em aorta de 

camundongos, aumentando a vasoconstrição à fenilefrina, via desequilíbrio NO/ ânion 

superóxido. Sugere-se que o receptor 2-adrenérgico seja o principal subtipo envolvido 

na indução do aumento da contração vascular à fenilefrina, associada à redução da 

biodisponibilidade do NO e aumento dos ânions superóxido, enquanto que o subtipo 1-

adrenérgico parece impedir o aparecimento de alterações do relaxamento à acetilcolina 

quando hiperativados. Assim, ambos subtipos de receptores -adrenérgicos, 1 e 2, 

parecem mediar efeitos na reatividade vascular quando hiperativados pelo tratamento 

crônico com isoproterenol. 

Além de alterar a via do NO e gerar estresse oxidativo, os dados também 

sugerem que a ativação crônica dos receptores -adrenérgicos aumenta a síntese de 

citocinas pró-inflamatórias e ativa o NF-B no tecido vascular, efeitos que também 

parecem estar associados ao aumento da reatividade vascular à fenilefrina. 
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