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RESUMO 

DARDI, Patrizia. Participação da microbiota intestinal no estabelecimento da 

hipertensão arterial e no remodelamento de artérias de resistência. 2019. 119f. 

Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

Alterações estruturais e/ou mecânicas das artérias de resistência (AR), 

denominadas remodelamento vascular, são estudadas em pacientes e modelos de 

hipertensão arterial (HA), como os ratos espontaneamente hipertensos (SHR). No 

entanto, a literatura não apresenta consenso sobre o tipo de remodelamento ou os 

fenômenos biológicos envolvidos. Adicionalmente, a disbiose intestinal (DI) - 

caracterizada como um estado de desequilíbrio no qual a microbiota intestinal 

endógena gera danos ao seu hospedeiro, desencadeando mudanças no ambiente 

intestinal - foi adicionada ao panorama da HA. Assim, o objetivo do presente 

trabalho foi comparar as alterações na estrutura e mecânica, além da expressão 

gênica dos receptores para ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), presentes nas 

artérias mesentéricas de resistência (AMRs) dos SHR em uma fase da vida sem DI 

(6 semanas, jovens), com a fase pós-DI (6 meses, adultos), de forma a correlacionar 

as mudanças no ambiente intestinal e a expressão gênica dos receptores com as 

alterações vasculares e a HA. Ratos Wistar e SHR, jovens e adultos, foram 

submetidos a pletismografia de cauda - para avaliação da pressão arterial caudal 

(PAC); as AMRs foram montadas no miógrafo de pressão – para avaliação do 

remodelamento estrutural e mecânico – e a expressão dos receptores foi 

caracterizada por PCR; já as alterações intestinais foram estudadas indiretamente, 

tanto pela concentração de zonulina no soro (biomarcador de permeabilidade 

intestinal), quanto pela concentração de AGCC (acetato, propionato e butirato) no 

conteúdo intestinal desses animais. Na fase jovem, os SHR apresentam elevação da 

PAC (7%) quando comparado aos Wistar, porém ainda são considerados 

normotensos. A concentração de zonulina e de AGCC não estava alterada nos ratos 

jovens. Por sua vez, as AMRs dos SHR apresentam remodelamento eutrófico para 

dentro, com elevada razão parede/lúmen (P/L, 39% em 120 mmHg), rigidez arterial e 

expressão gênica dos receptores para AGCC semelhante a encontrada nos Wistar. 

No entanto, os SHR adultos, hipertensos (184±2,40 mmHg), apresentam 

remodelamento mais severo das AMRs quando comparado aos Wistar de mesma 

idade, classificando-o como hipertrófico para dentro, com aumento adicional da 

razão P/L (58% em 120 mmHg), rigidez arterial, acompanhado de redução 

significativa na expressão gênica dos receptores para AGCC (GPR41: 83%, GPR43: 

85% e GPR109a: 93%). Os SHR adultos apresentam altas concentrações 

plasmáticas de zonulina, que se correlacionam positivamente com os valores de PA 

e com a razão P/L das AMRs – demonstrando pela primeira vez que a 

permeabilidade intestinal estaria relacionada ao remodelamento estrutural das AR 

na HA. Adicionalmente, esses animais apresentam redução significativa na 

concentração de butirato (32%) no conteúdo luminal, a qual somente se correlaciona 



 
 

negativamente aos valores de PA. Em conclusão, este trabalho demonstra que 

mudanças no ambiente intestinal estão envolvidas com a HA. Porém, enquanto a 

permeabilidade intestinal se correlaciona tanto com o remodelamento estrutural das 

AMRs, como com os valores de PA; a redução na concentração de butirato no 

conteúdo intestinal se correlaciona apenas a PA. Junto a isso, a menor expressão 

dos receptores para AGCC observada nas AMRs dos SHR adultos, possivelmente, 

favorece o remodelamento hipertrófico observado.  

Palavras chave: Microbiota Intestinal. Hipertensão arterial. Ácidos graxos de cadeia 

curta. Permeabilidade Intestinal. Remodelamento vascular.  



 
 

ABSTRACT 

DARDI, Patrizia. The gut microbiota involvement in the establishment of 

hypertension and in the remodeling of resistance arteries. 2019.119P. 

Dissertation (Master’s thesis in Human Physiology) – Institute of Biomedical 

Sciences, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2020. 

Structural and/or mechanical changes in the resistance arteries (RA), known as 

vascular remodeling, are assessed in hypertensive patients and animal models of 

hypertension, as spontaneously hypertensive rats (SHR). However, there hasn't been 

established in the literature neither the type of remodeling found nor the biological 

process involved in this vascular change. Additionally, intestinal dysbiosis (ID) – an 

imbalance state in which the gut microbiota promotes damage to the host, 

compromising the intestinal environment – has also been described in hypertension. 

Therefore, the aim of this study was to evaluate and compare the structural and 

mechanical changes, as well as the gene expression of short chain fatty acids 

(SCFAs) receptors, found in mesenteric resistance arteries (MRA) from SHR, in 

absence of ID (6 weeks of age, young) and after the ID establishment (6 months of 

age, adult), in an attempt to correlate the intestinal environment changes and the 

receptors gene expression with the vascular changes and the hypertension. Male, 

SHR and Wistar rats, young and adult, were evaluated by tail cuff plethysmography 

for measurement of blood pressure (BP); the MRA were mounted in a pressure 

myography – to determine the structural and mechanical remodeling – and the 

SCFAs receptors expression was assessed by PCR. The intestinal changes were 

evaluated indirectly, by plasmatic zonulin quantification (a gut epithelial permeability 

biomarker), and by SCFAs levels in stool (acetate, propionate and butyrate), 

collected from the cecum of all groups of animals. At 6 weeks of age, SHR had 7% of 

increase in BP values when compared to Wistar, but they were still considered 

normotensive. The zonulin plasma levels and SCFAs availability were unchanged in 

young rats. However, the MRAs of SHR showed eutrophic inward remodeling, 

increased wall/lumen ratio (W/L, 39% evaluated in 120 mmHg), stiffness and similar 

SCFAs receptor gene expression as compared to Wistar. Nevertheless, 6 months old 

SHR, with high BP (184±2.40 mmHg), showed a more severe remodeling in MRAs, 

described as hypertrophic inward remodeling. This structural alteration was 

associated with bigger W/L ratio (58% evaluated in 120 mmH), stiffness and reduced 

SCFA receptor gene expression (GPR41: 83%, GPR43: 85% and GPR109a: 93%) 

when compared with their respective control. Those adult SHR also presented higher 

zonulin plasma levels, which was positively correlated with BP values and with the 

W/L ratio found in MRAs - showing for the first time that gut epithelial permeability is 

positively correlated with the structural remodeling in RA during hypertension. 

Additionally, reduced availability of butyrate was found in stool (32%) of SHR, 

showing a negative correlation with BP values. In conclusion, this study 

demonstrates that intestinal environment changes are related with hypertension. 

However, the gut epithelial permeability is correlated to the structural remodeling in 



 
 

MRAs, as much as to the BP values; while the reduced butyrate concentration in 

SHR stool is only correlated with BP values. Moreover, the smaller SCFA receptor 

gene expression found in MRA from adult SHR, possibly, support the hypertrophic 

inward remodeling described.   

Keywords: Gut microbiota. Arterial hypertension. Short chain fatty acids. Intestinal 

epithelial permeability. Vascular remodeling.  
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1 Introdução 

1.1 Microbiota - de inimiga à aliada  

Durante o século XIX, as descobertas realizadas no campo da microbiologia, 

com o auxílio dos postulados de Koch, levaram não apenas à descoberta de 

diversos microrganismos causadores de doenças, como também permitiram a 

valorização da higiene e o desenvolvimento de medicamentos e vacinas para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas (DETHLEFSEN; MCFALL-NGAI; 

RELMAN, 2007; HORNEF, 2015). No entanto, apesar do reconhecido papel dos 

microrganismos como agentes etiológicos de diversas doenças desde essa época, 

seu relacionamento com os humanos e outros mamíferos hoje já é descrito na 

literatura de uma forma diferente (DETHLEFSEN et al., 2006; DETHLEFSEN; 

MCFALL-NGAI; RELMAN, 2007). Com o surgimento de novas tecnologias que 

permitem o estudo dos microrganismos sem a necessidade de seu cultivo 

(DETHLEFSEN; MCFALL-NGAI; RELMAN, 2007; ELOE-FADROSH; RASKO, 2013; 

DUNLOP et al., 2015), foi descoberto que o agora chamado “hospedeiro” é 

extremamente dependente das interações com sua população exclusiva de 

microrganismos - denominada ‘microbiota’ - composta por simbiontes e patobiontes 

(microrganismos que não causam danos ao hospedeiro ou que causam doenças 

apenas em algumas condições, respectivamente) (TURNBAUGH et al., 2007; 

GERRITSEN et al., 2011; HORNEF, 2015).  

Graças a uma íntima associação construída por meio de um processo de 

coevolução e estruturada em interações ecológicas como o mutualismo e o 

comensalismo  (DETHLEFSEN; MCFALL-NGAI; RELMAN, 2007; MORRIS et al., 

2013), os microrganismos simbiontes são considerados indispensáveis para o 

equilíbrio do organismo hospedeiro, auxiliando em funções metabólicas, nutricionais 

e mesmo imunológicas (HOOPER et al., 2001; LEE; MAZMANIAN, 2010; 

ROWLAND et al., 2018), influenciando inclusive na arquitetura e na função dos 

tecidos em que estão presentes (THOMPSON; TREXLER, 1971; LEE; MAZMANIAN, 

2010).  

Sendo então o portador de uma microbiota composta por fungos, vírus, 

protozoários, parasitas multicelulares e principalmente por bactérias, o hospedeiro 

humano passa agora a ser caracterizado pela literatura como sendo um “holobionte” 
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– um conjunto de diferentes espécies que constroem juntas um ecossistema 

complexo (BARTOLOMAEUS et al., 2019b) - formado pelo homem e pelos 

microrganismos que já o colonizam antes mesmo de seu nascimento (SLEATOR, 

2010).  

Nesse ecossistema vivo, as bactérias são consideradas um dos componentes 

de maior abundância na microbiota, existindo em um indivíduo de 70 kg em um 

número estimado de 3,8x1013 células (SENDER; FUCHS; MILO, 2016)). Essa 

microbiota bacteriana citada forma comunidades biogeograficamente distribuídas por 

praticamente toda a superfície do organismo (COSTELLO et al., 2009), estando 

presente na cavidade oral, nas vias respiratórias, na pele, no trato urogenital e, 

principalmente, no trato gastrointestinal – local mais intensamente colonizado por 

esses microrganismos (GERRITSEN et al., 2011; SENDER; FUCHS; MILO, 2016). 

Ao longo desse seguimento, as comunidades bacterianas estão mais ricamente 

presentes no intestino grosso - local de melhores condições à predominância do 

metabolismo bacteriano (GUARNER; MALAGELADA, 2003; GERRITSEN et al., 

2011) – em que uma grande diversidade de filos constrói comunidades baseadas no 

favorecimento entre espécies, criando nichos interdependentes que contribuem tanto 

para a sobrevivência microbiana quanto para a saúde do organismo hospedeiro 

(MORRIS et al., 2013).  

Trabalhos apontam que apenas a microbiota intestinal humana apresenta em 

seu genoma aproximadamente 9.000.000 genes (YANG et al., 2009). Estes, 

somados ao genoma humano, composto por 25.000 genes codificantes de proteínas 

(INTERNATIONAL HUMAN GENOME SEQUENCING CONSORTIUM, 2004), 

ajudam a mensurar as vantagens evolutivas obtidas pelo holobionte ao longo do 

tempo nessa intrínseca convivência. Dessa forma, foi permitido ao hospedeiro obter 

características e funções extremamente importantes para o seu desenvolvimento e 

metabolismo, sem que fosse necessário desenvolver tais traços por si só 

(TURNBAUGH et al., 2007). Em troca, o organismo vertebrado precisa apenas 

fornecer alimento e um ambiente seguro para a estabilização de comunidades 

microbianas específicas e não patológicas (LEE; MAZMANIAN, 2010). 

Além de dificultar o crescimento de organismos patogênicos por competição, a 

microbiota intestinal endógena consegue não só ter uma importante participação no 
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desenvolvimento do sistema gastrointestinal (THOMPSON; TREXLER, 1971), como 

também facilita processos nutricionais e metabólicos, portando vias geradoras de 

energia e metabólitos exclusivos à microbiota bacteriana (GERRITSEN et al., 2011). 

Junto a isso, a presença de bactérias no trato gastrointestinal também é responsável 

pelo desenvolvimento de um sistema imune robusto, composto por um arsenal de 

moléculas e células melhor equipadas para garantir a sobrevivência do hospedeiro, 

impedindo a entrada de patógenos pela mucosa intestinal e dando forma à 

imunidade sistêmica (LEE; MAZMANIAN, 2010).  

Com esses exemplos, que caracterizam apenas algumas das atividades 

desempenhadas com o auxílio das comunidades bacterianas, fica fácil compreender 

porque alterações que comprometam a interação entre o hospedeiro e sua 

microbiota, perturbando o estado de equilíbrio existente (HOLZAPFEL et al., 1998), 

comprometem também a fisiologia do organismo mamífero e, consequentemente, 

sua saúde (CARDING et al., 2015). 

1.2 Estabelecimento da microbiota bacteriana endógena  

Durante muito tempo o dogma da esterilidade do ambiente intrauterino foi 

defendido na literatura, atestando que o primeiro inóculo bacteriano do recém-

nascido aconteceria no momento do parto (PALMER et al., 2007). Entretanto, 

trabalhos mais atuais defendem que até mesmo a composição microbiana do trato 

urogenital dos pais poderia ter influência sobre a fertilidade e o processo de 

fecundação, encontrando evidências da participação da microbiota em períodos 

anteriores à concepção até os primeiros 1000 dias de vida da criança (SELMA-

ROYO et al., 2019). Durante a gestação, por exemplo, estruturas antes 

consideradas estéreis estão registradas agora na literatura com a presença de 

bactérias, como é o caso do líquido amniótico, do sangue do cordão umbilical 

(JIMÉNEZ et al., 2005), da placenta (AAGAARD et al., 2014) e do mecônio do 

recém-nascido (JIMÉNEZ et al., 2008). Isso indica, portanto, a existência de um 

fenômeno de transferência microbiana vertical (FUNKHOUSER; BORDENSTEIN, 

2013).  

Apesar das poucas informações disponíveis sobre os mecanismos de 

transmissão microbiana da mãe para o feto, a literatura já defende a possibilidade de 

troca de componentes da microbiota de locais específicos, como o intestino ou a 
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cavidade oral, em uma comunicação sangue-placenta (SELMA-ROYO et al., 2019). 

Dessa maneira, a qualidade da microbiota da mãe passa a ter relevância para a 

constituição da microbiota da criança e pode ser influenciada por fatores como: o 

uso de antibióticos, a qualidade da nutrição materna, seu perfil genético ou mesmo 

pela presença de doenças (SELMA-ROYO et al., 2019). Tais fatores poderiam 

provocar modificações na qualidade e quantidade das bactérias fornecidas ao feto, 

influenciando no seu desenvolvimento e no surgimento de doenças ao longo do 

crescimento e da vida adulta deste indivíduo (WALKER et al., 2017).  

Outro fator de grande importância para o estabelecimento da microbiota, agindo 

após o nascimento, seria a alimentação da criança pela amamentação. O leite 

materno fornece microrganismos para a colonização intestinal - os chamados 

probióticos (SOLÍS et al., 2010) – e também é um alimento rico em prebióticos 

(MOOSSAVI et al., 2018). Essas moléculas são capazes de atingir o intestino 

grosso, sofrendo pouca digestão pelas enzimas do organismo hospedeiro ao longo 

do trato gastrointestinal e beneficiam às comunidades bacterianas ali presentes pelo 

fornecimento de energia - facilitando o crescimento e a atividade dos filos 

bacterianos simbiontes (SCHREZENMEIR; DE VRESE, 2001).  

Os prebióticos presentes no leite materno têm grande variabilidade, mas são 

basicamente carboidratos formados por monossacarídeos e lactose. O fornecimento 

destes primeiros pré e probióticos à criança vão ajudar na construção e na 

estabilização da microbiota no trato gastrointestinal, exercendo uma pressão seletiva 

que favorece a colonização e garante diversidade (MOOSSAVI et al., 2018). 

Trabalhos demonstram que a alimentação exclusiva de crianças pelos primeiros 

seis meses de vida com leite materno é capaz de garantir a resiliência da 

comunidade microbiana intestinal, permitindo que haja a recuperação da 

composição original da microbiota após a ação de fenômenos que comprometeriam 

sua estabilidade (CARVALHO-RAMOS et al., 2018). Essa resiliência pode contribuir 

para a perpetuação de um estado de equilíbrio na interação microbiota-hospedeiro 

ao longo do crescimento da criança, reduzindo o surgimento de respostas intestinais 

pró-inflamatórias e aumentando as chances de um desenvolvimento saudável 

(CARVALHO-RAMOS et al., 2018).  
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A partir dessa primeira colonização, a microbiota aumenta em diversidade, 

atingindo, no período entre o terceiro e o quinto ano de vida, um perfil muito 

semelhante à microbiota encontrada em adultos (RODRÍGUEZ et al., 2015). Mas, de 

forma concomitante a essa maturação, a microbiota vai sempre sofrendo influência 

de fatores próprios do hospedeiro, assim como fatores estocásticos, que vão ao 

acaso modulando a constituição microbiana (DETHLEFSEN; MCFALL-NGAI; 

RELMAN, 2007; RODRÍGUEZ et al., 2015). Estudos realizados com adultos 

saudáveis demonstram que a microbiota de cada um possui características únicas, 

sendo sua composição e variabilidade formadas de maneiras tão específicas, que 

foram comparadas às digitais de cada indivíduo (IEBBA et al., 2016).  

Com toda essa variabilidade descoberta, tem se tornado cada vez mais difícil e 

complexa a tarefa de determinar aqueles que seriam os componentes de uma 

microbiota considerada normal (GERRITSEN et al., 2011). No entanto, a 

caracterização de perfis microbianos tidos como saudáveis poderia auxiliar na 

descoberta de fatores relacionados ao desenvolvimento de doenças, à aplicação de 

tratamentos personalizados dependendo do perfil microbiano que o paciente 

apresenta, assim como com a implementação de novas terapias envolvendo o uso 

de antibióticos e a suplementação com probióticos e prebióticos (ARUMUGAM et al., 

2011).  

Contudo, antes de conseguir identificar quais as comunidades microbianas 

seriam mais adequadas para o benefício da homeostase do hospedeiro, o que já foi 

caracterizado na literatura são mudanças no equilíbrio que mantêm viável o 

relacionamento entre o organismo mamífero e sua microbiota – mudanças estas que 

já foram encontradas e descritas tanto em doenças intestinais como extraintestinais 

(CARDING et al., 2015). 

1.3 Disbiose  

A manutenção de um ambiente de equilíbrio entre a microbiota e o hospedeiro 

(condição conhecida como eubiose), foi possível no organismo vertebrado, ao longo 

da evolução, por meio de mecanismos imunológicos que favoreceram a colonização 

e a permanência de bactérias no trato gastrointestinal (CERF-BENSUSSAN; 

GABORIAU-ROUTHIAU, 2010). Esses mecanismos permitem o contínuo aumento 

de complexidade, diversidade, estabilidade e mesmo a resiliência de comunidades 
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bacterianas simbióticas, ao mesmo tempo em que são capazes de reconhecer e 

impedir o estabelecimento de patógenos (CERF-BENSUSSAN; GABORIAU-

ROUTHIAU, 2010; LEVY et al., 2017).  

Para tanto, o organismo hospedeiro conta com a presença de um sistema 

imunológico. Esse sistema possibilita a constante vigilância e controle das bactérias 

presentes em sua microbiota - evitando um aumento exacerbado e a entrada de 

bactérias pela mucosa intestinal -, assim como a ativação de mecanismos de 

tolerância, capazes de identificar o grau de perigo fornecido pelos microrganismos 

presentes e controlar a intensidade das respostas pró-inflamatórias, garantindo um 

ambiente de equilíbrio (IEBBA et al., 2016). 

No entanto, fatores fisiológicos ou ambientais que interfiram significativamente 

com o organismo hospedeiro (como idade, genética, estresse, uso de 

medicamentos, condições socioeconômicas, presença constante de patógenos, 

dieta e mesmo o histórico de colonização bacteriana) podem influenciar em pontos-

chave da digestão (pH, disponibilidade de substrato, tempo de trânsito alimentar, 

fluxo de secreções entéricas) e mesmo com as respostas imunológicas 

desenvolvidas, permitindo que ocorram alterações na composição, diversidade e 

resiliência da microbiota (HOLZAPFEL et al., 1998; LEVY et al., 2017). Dessa forma, 

pode ocorrer a redução da população de bactérias benéficas (MACHIELS et al., 

2014), o aumento da quantidade de bactérias potencialmente patogênicas (SCHER 

et al., 2013) e, possivelmente, a produção diferencial de metabolitos (perda de 

diversidade) (HOLZAPFEL et al., 1998). Tudo isso levaria a um estado de 

desequilíbrio no qual a microbiota pode produzir efeitos danosos ao hospedeiro, 

promovendo uma condição denominada de “disbiose” (HOLZAPFEL et al., 1998).  

Uma vez em desequilíbrio, diversas mudanças vão ocorrer no ambiente 

intestinal, favorecendo inclusive a redução da expressão de proteínas de junção 

celular no epitélio (MACIA et al., 2012; CASTOLDI et al., 2015). Isso pode gerar um 

ambiente aeróbio do lúmen intestinal (KIM et al., 2018), facilitando o crescimento de 

bactérias que se desenvolvem na presença de oxigênio (IEBBA et al., 2016), além 

de promover também um aumento da permeabilidade intestinal – fenômeno 

fortemente associado à disbiose (BARTOLOMAEUS et al., 2019b). Essa mudança 

na imunidade de barreira intestinal permite um maior contato do organismo 
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mamífero com os metabólitos e produtos produzidos pela microbiota (IEBBA et al., 

2016), assim como com as próprias bactérias, que podem realizar um processo de 

translocação bacteriana para a circulação (BERG, 1999). Com isso, o contato 

excessivo do hospedeiro com sua microbiota compromete os mecanismos de 

tolerância da imunidade local (IEBBA et al., 2016), resultando em modificações do 

perfil imunológico e na geração de um estado inflamatório prejudicial ao hospedeiro 

(MACIA et al., 2012). Esse estado de inflamação exacerbada gera um feedback 

positivo em que tanto a microbiota em disbiose favorece o ambiente inflamatório do 

hospedeiro, como o próprio ambiente favorece a permanência do estado de disbiose 

(LEVY et al., 2017). 

Com isso, a literatura vem sendo preenchida nas últimas décadas com diversas 

associações entre doenças intestinais e extraintestinais com o surgimento da 

disbiose (CARDING et al., 2015). Entre elas estão o câncer de cólon (RASKOV; 

BURCHARTH; POMMERGAARD, 2017), a asma (CARDING et al., 2015), o diabetes 

tipo 1 (WEN et al., 2008), a obesidade (KIM, 2015), os transtornos do espectro do 

autismo (HSIAO et al., 2013), a doença de Crohn (LAHARIE et al., 2009), a doença 

inflamatória intestinal, (IBD) (MACHIELS et al., 2014) e até mesmo as doenças 

cardiovasculares (BROWN; HAZEN, 2018) – foco de estudo do presente trabalho. 

 No entanto, apesar de a disbiose já ter sido observada em associação com 

tantas doenças diferentes, ainda não foi esclarecido se essa condição de 

desequilíbrio seria causa ou consequência das doenças com as quais se relaciona 

(CARDING et al., 2015). 

1.4 Doenças Cardiovasculares e a Hipertensão Arterial  

Sob o termo genérico de “doenças cardiovasculares” (DCVs), a literatura engloba 

uma gama de complicações do sistema cardiovascular que foram responsáveis por 

aproximadamente 17,6 milhões de mortes no ano de 2016 em todo o mundo e que, 

de acordo com estatísticas realizadas em 2014, podem causar 23,6 milhões de 

mortes até 2030 (BENJAMIN et al., 2019).  

De acordo com estudos de coorte, o desenvolvimento de DCVs de origem 

coronariana, que incluem angina e infarto do miocárdio, tem como principais causas 

aspectos ambientais, contando com apenas 20% de influência de fatores genéticos 
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(RIPATTI et al., 2010). Entre os fatores de risco para o desenvolvimento destas 

complicações citadas, a hipertensão arterial (HA) é considerada um componente de 

relevância, uma vez que o aumento de 20 mmHg nos valores de pressão arterial 

sistólica é responsável por dobrar as chances de desenvolvimento de DCVs 

(STEWART; MANMATHAN; WILKINSON, 2017). 

 A HA, doença que afeta aproximadamente 1,13 bilhões de pessoas em todo o 

mundo (WHO, 2016), é definida como uma doença multifatorial, sendo o resultado 

de alterações neurais, hemodinâmicas, endócrinas e comportamentais, tendo 

inclusive influência de fatores genéticos (HARRISON, 2013). Estes, de forma 

semelhante ao que é observado para as DCVs, têm uma participação parcial no 

desenvolvimento da HA (apenas 30% (BIINO et al., 2013)), quando comparado aos 

outros fatores, os quais recebem em conjunto a denominação de fatores ambientais 

(BROWN; HAZEN, 2018).  

A HA é uma condição caracterizada pelo aumento crônico das cifras de pressão 

arterial (PA) (CARRETERO; OPARIL, 2000), podendo ser classificada 

etiologicamente em HA primária ou secundária - de acordo com a identificação dos 

mecanismos que promovem as alterações de PA. Enquanto a presença de tumores 

adrenais, hipertensão renovascular, insuficiência renal ou mesmo 

hiperaldosteronismo classifica a HA como sendo uma doença secundária 

(CARRETERO; OPARIL, 2000; MULVANY, 2012), a falta de identificação de um 

motivo específico, causador do aumento pressórico, classifica a doença como HA 

primária. Esta última, denominada de HA primária ou essencial, corresponde a cerca 

de 90 a 95% dos casos de HA identificados (MULVANY, 2012) e, apesar de ser 

classificada como tendo uma origem desconhecida, tem um grande repertório de 

fatores capazes de levar ao aumento da PA (OPARIL; ZAMAN; CALHOUN, 2003). 

Como a PA, fisiologicamente, corresponde ao produto do débito cardíaco com a 

resistência vascular periférica (RVP), mecanismos que regulem ou interfiram com 

estes dois fatores podem promover o aumento da PA na doença (LIFTON; 

GHARAVI; GELLER, 2001). Uma vez que neste trabalho foram avaliados alguns 

mecanismos que modulam a RVP, cabe ressaltar que esta variável é controlada 

principalmente por alterações no calibre vascular. Com isso, o comprometimento da 

função vascular ou as alterações que acometem os componentes estruturais e 
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mecânicos das artérias conseguem contribuir para o aumento da resistência, 

influenciando o fluxo sanguíneo e a PA (MULVANY, 1999).  

Levando em consideração todo o leito vascular, a RVP é principalmente regulada 

pelo calibre das artérias de resistência, que são as artérias com diâmetro interno 

inferior a 300 µm (MULVANY, 1999). Entre as diferentes circulações regionais 

existentes, a literatura indica que as artérias de resistência do leito esplâncnico – 

preferencialmente as artérias mesentéricas (CHRISTENSEN; MULVANY, 1993) – 

são as que exercem maior influência sobre o controle da RVP, uma vez que esse 

leito sozinho recebe aproximadamente 25% do débito cardíaco (MEININGER et al., 

1986). Nesse contexto, modificações estruturais, mecânicas e funcionais que 

acometam as artérias mesentéricas de resistência (AMRs) vão modular diretamente 

a PA (CHRISTENSEN; MULVANY, 1993) - o que justifica esse leito vascular ser o 

escolhido para análise no presente trabalho.  

Apesar do reconhecido papel do endotélio vascular como importante órgão 

endócrino multifuncional, capaz de responder a estímulos neurais, mecânicos e 

humorais para promover a regulação das mais diversas funções vasculares (como o 

controle do tônus (BEHRENDT; GANZ, 2002; DEANFIELD; HALCOX; RABELINK, 

2007)), a avaliação das modificações funcionais das AMRs não faz parte do escopo 

deste trabalho. Mesmo com a literatura apontando que a disfunção endotelial pode 

contribuir tanto para o desenvolvimento (FU-XIANG et al., 1992) quanto para a 

manutenção da HA (KONISHI; SU, 1983; RIZZONI et al., 2000) e com trabalhos 

demonstrando a presença da disfunção em artérias de resistência (TESFAMARIAM; 

HALPERN, 1988) e condutância (RODRIGO et al., 1997) de animais e pacientes 

hipertensos (TADDEI et al., 1993), o foco deste projeto se manteve no estudo das 

alterações estruturais e mecânicas - as quais serão exemplificadas a seguir. 

1.5 Remodelamento e alterações mecânicas em artérias de resistência 

 

Em 1989, Baumbach e Heistad observaram que em ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR), artérias cerebrais de resistência sofriam redução do diâmetro 

interno e aumento da razão parede/lúmen (P/L). No entanto, não apresentavam 

diferenças na área de secção transversa (AST), indicando uma modificação 

estrutural, não acompanhada de alterações de volume do tecido presente na parede 
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vascular, ou seja, sem hipertrofia das células musculares lisas (BAUMBACH; 

HEISTAD, 1989). Esse tipo de alteração vascular observada foi denominado pelos 

autores de “remodelamento” – mas esse nome não se manteve exclusivo a esse tipo 

de alteração por muito tempo. Graças às descobertas que acompanharam a 

publicação deste trabalho, foi possível encontrar diferentes tipos de alterações 

vasculares, relacionadas tanto com a HA quanto com outras DCVs, que foram 

invariavelmente chamadas também de remodelamento – o que inclusive desagradou 

muitos pesquisadores (MULVANY, 1999). 

Com o tempo, foi proposto que o termo “remodelamento” não mais classificasse 

apenas um tipo de alteração estrutural encontrada nos vasos, mas sim seis tipos 

diferentes de alterações, de forma a permitir uma descrição mais detalhada dos 

fenômenos que eram observados (MULVANY, 1999). 

 Dessa forma, primeiramente, o remodelamento vascular passou a ser 

classificado de acordo com o diâmetro interno do vaso estudado, o qual pode estar 

não alterado, aumentado ou reduzido (MULVANY, 1999). Depois, o remodelamento 

vascular pode ser classificado em relação à AST, indicando de maneira indireta a 

quantidade de material presente na parede vascular. Com esse parâmetro é 

possível obter indícios dos processos biológicos pelos quais aquele vaso passou, 

indicando, por exemplo, se houve aumento ou redução da sua estrutura. Esse pode 

ser o resultado de processos associados à doença, que incluem apoptose, 

hipertrofia, inflamação e mesmo fibrose – que no caso da HA seria o resultado das 

modificações hemodinâmicas, locais, neurais e mesmo humorais sobre a 

vasculatura (INTENGAN; SCHIFFRIN, 2001; RENNA; DE LAS HERAS; MIATELLO, 

2013). Diversos trabalhos já demonstram, por exemplo, um importante papel do 

endotélio e do tecido adiposo perivascular na modulação parácrina das células de 

músculo liso vascular (INAGAMI; NARUSE; HOOVER, 1995; MIAO; LI, 2012). Esses 

dois órgãos endócrinos componentes da vasculatura, liberam fatores que não 

apenas controlam o tônus vascular, mas também conseguem controlar o 

crescimento e a migração celular – principalmente em condições patológicas, em 

que a disfunção desses dois componentes favorece o remodelamento, como já foi 

demonstrado em humanos e modelos animais de HA (INAGAMI; NARUSE; 

HOOVER, 1995; MIAO; LI, 2012; MASI et al., 2019).  
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Assim, baseado nos valores de AST, o remodelamento pode ser classificado 

como: hipertrófico, eutrófico ou hipotrófico, em que ocorre o aumento, a 

reorganização ou a redução dos componentes da parede vascular, respectivamente, 

como demonstrado na figura 1 (MULVANY, 1999).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra modificação citada e que também influencia no diâmetro vascular, assim 

como na RVP, são as alterações mecânicas (INTENGAN; SCHIFFRIN, 2000). Como 

revisado por Dobrin, em 1978, as propriedades mecânicas dos vasos sanguíneos 

são determinadas tanto por componentes ativos, como por componentes passivos 

presentes no vaso. Os componentes ativos – que correspondem ao endotélio, às 

células musculares lisas, às fibras nervosas e aos fibroblastos disponíveis na parede 

do vaso – apresentam pequena parcela na modulação da mecânica vascular, 

enquanto esse papel é desempenhado de forma significativa pelos componentes 

passivos. Estes compreendem as fibras de colágeno e a elastina - componentes do 

tecido conectivo vascular - que influenciam de maneira direta a rigidez e a 

Figura 1 – Classificação dos tipos de remodelamento vascular. Esquema modificado de 

Mulvany, 1999.  Demostra de forma aproximada como seriam as seis possíveis 

modificações estruturais observadas em artérias de resistência. Primeiramente, a 

artéria desenhada no ponto central representa o vaso sem nenhuma alteração. Vasos 

desenhados acima desse, nas três colunas, representam vasos com redução do 

diâmetro interno, que receberiam a denominação de “artérias com remodelamento 

para dentro”. Os vasos abaixo do ponto central, por sua vez, representam um 

aumento do diâmetro interno e receberiam a denominação de “artérias com 

remodelamento para fora”. Porém, essa figura permite um segundo tipo de 

interpretação, indicando as alterações na AST das artérias. De acordo com as colunas 

observadas à direita, à esquerda e ao centro, pode-se classificar o tipo de 

remodelamento em: hipertrófico, hipotrófico e eutrófico – em que ocorre o aumento, a 

diminuição ou a não alteração da AST, respectivamente (MULVANY, 1999). 
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distensibilidade do vaso, respectivamente (DOBRIN, 1978). Estudos realizados com 

artérias de modelos animais de HA já demonstraram, por exemplo, que uma 

organização diferencial da elastina na camada elástica interna de AMRs, não 

apenas torna o vaso mais rígido, como também limita o diâmetro interno (Di) 

vascular. Tal fato foi demonstrado por meio de um tratamento in vitro desses vasos 

com elastase, em que foi possível observar que as artérias dos animais hipertensos 

passaram a ter um Di semelhante ao encontrado nas artérias dos animais 

normotensos, quando da degradação da elastina (BRIONES et al., 2003). 

Na literatura, diversos modelos animais de HA já foram empregados no estudo 

das alterações estruturais e mecânicas nas artérias de resistência, uma vez que tais 

modificações também são observadas em pacientes hipertensos (KORSGAARD et 

al., 1993; BRUNO et al., 2017). Entre os modelos mais comumente empregados 

para o estudo do desenvolvimento da HA estão os SHR - linhagem de animais que 

desenvolvem uma forma genética da doença, de evolução muito semelhante à 

observada em humanos com HA primária (TRIPPODO; FROHLICH, 1981).  

Criados originalmente em 1963 pelo cruzamento sequencial de ratos da linhagem 

Wistar-Kyoto (WKY) com PA elevada (OKAMOTO; AOKI, 1963), os SHR jovens têm 

função endotelial inalterada nas AMRs (RIZZONI et al., 1994), concentração de 

renina circulante semelhante à encontrada nos animais normotensos (BAGBY; 

MCDONALD; MASS, 1979) e PA considerada normal até aproximadamente a 6ª 

semana de vida (RIZZONI et al., 1994; INTENGAN et al., 1999).  

Mesmo sem apresentar alterações nas cifras pressóricas quando jovens, a 

literatura aponta que modificações estruturais e mecânicas já estariam presentes 

nas artérias destes animais desde antes do seu nascimento, de forma que outros 

fatores poderiam surgir ao longo do crescimento do animal, provocando o aumento 

da RVP e, consequentemente, da PA (ECCLESTON-JOYNER; GRAY, 1988; 

RIZZONI et al., 1994). Porém, os trabalhos disponíveis na literatura apresentam 

ainda dados divergentes, muito possivelmente devido à variação genética entre as 

linhagens desses animais distribuídos pelos diferentes centros de pesquisa (LOUIS; 

HOWES, 1990). 

  O que já se sabe, no entanto, é que, ao longo do seu crescimento, esses 

animais passam a apresentar além do remodelamento nas AMRs, um aumento 
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significativo das cifras de PA - que já começa a ser detectado com 8 semanas de 

vida e vai promover, até a idade adulta, vários ajustes no sistema cardiovascular 

(RIZZONI et al., 1994). Dentre estes pode-se citar: a hipertrofia cardíaca (ADAMS; 

BOBIK; KORNER, 1989; ÁLVAREZ et al., 2008), o aumento das concentrações 

circulantes de renina (BAGBY; MCDONALD; MASS, 1979), a disfunção endotelial 

nas AMRs (RIZZONI et al., 1994) acompanhada de estresse oxidativo (SUZUKI et 

al., 1995; JEUKEN; ROSSONI, 2014) e uma maior rigidez arterial (QIU et al., 1995; 

INTENGAN et al., 1999), contribuindo, dessa forma, para uma maior RVP e para o 

estabelecimento da HA (TRIPPODO; FROHLICH, 1981).  

Juntamente a essas modificações, trabalhos que avaliaram a população 

bacteriana intestinal de SHR jovens e adultos (YANG et al., 2015; SANTISTEBAN et 

al., 2017) demonstraram diferenças na microbiota destes grupos de animais, que 

surgem ao longo do crescimento do animal hipertenso e poderiam estar associadas 

à HA (YANG et al., 2015). Enquanto os SHR jovens não tinham diferença da razão 

Firmicutes/Bacteroidetes (F/B) quando comparados aos controles normotensos WKY 

de idade semelhante (indicando um equilíbrio da microbiota intestinal e a ausência 

da disbiose (SANTISTEBAN et al., 2017)); o SHR adulto não só apresentava uma 

razão F/B 5 vezes maior do que a encontrada no controle normotenso de mesma 

idade, como também apresentava uma redução nos gêneros bacterianos produtores 

de ácidos graxos de cadeia curta (AGCCs) (SANTISTEBAN et al., 2017). Essas 

moléculas, como será discutido adiante, são consideradas fundamentais para a 

manutenção do ambiente intestinal e preservação da integridade do epitélio, além de 

desempenharem diversos papéis na manutenção da homeostase do organismo 

hospedeiro (WANG et al., 2012; KOH et al., 2016).    

Dessa maneira, como a disbiose também já foi encontrada em pacientes com HA 

primária (LI et al., 2017), o emprego dos SHR em um estudo que vise correlacionar o 

surgimento da disbiose com as modificações estruturais e mecânicas das artérias de 

resistência (observadas na HA) se justifica, tratando-se do objetivo deste trabalho.    

1.6 Hipertensão arterial e Disbiose 

Em 2015, diversos trabalhos foram publicados apresentando dados que 

apontavam uma correlação entre a composição da microbiota de modelos animais e 

pacientes com o desenvolvimento da HA.  
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Mell e colaboradores (2015) foram os primeiros a demonstrar que a composição 

da microbiota intestinal de ratos Dahl salt resistentes (R) e suscetíveis (S) à HA era 

diferente e que alterações dessa microbiota poderiam influenciar no perfil pressórico 

dos animais (MELL et al., 2015). Junto a esses dados, Qi e colaboradores (2015) 

apresentaram um estudo de caso relatando a experiência de um paciente que 

utilizava mais de 4 medicamentos de ações diferentes para o combate da HA - em 

uma doença denominada de HA resistente - e que foi submetido a um tratamento 

com antibióticos. Após esse tratamento, esse paciente pôde reduzir o número de 

anti-hipertensivos necessários para o controle da PA, apresentando uma melhora no 

prognóstico (QI et al., 2015). 

Ainda no mesmo ano, Gómez-Guzman e colaboradores realizaram o tratamento 

de SHR com 12 semanas de vida e que já tinham a PA elevada, com probióticos 

durante 5 semanas. Ao final do processo, eles observaram modificações na PA 

sistólica destes animais, assim como melhorias na função endotelial da artéria aorta 

- agora com uma melhor resposta vasodilatadora à acetilcolina e uma menor 

produção de espécies reativas de oxigênio (GÓMEZ-GUZMÁN et al., 2015).  

Juntos, tais trabalhos não demonstraram apenas a influência da microbiota 

intestinal para o desenvolvimento e manutenção da HA, mas também abriram o 

caminho para novas perspectivas de tratamento, uma vez que grandes modificações 

no perfil microbiano desempenhado pelo uso de antibióticos, ou mesmo pela adição 

de novas espécies bacterianas consideradas saudáveis (probióticos), seriam 

capazes de alterar os níveis pressóricos, colaborando para o controle da doença.   

Com o tempo, no entanto, foi demonstrado que não apenas o perfil microbiano 

seria importante para alterar a PA, mas também que a quantidade e a qualidade dos 

metabolitos produzidos por essa microbiota intestinal teriam também influência sobre 

a doença (YANG et al., 2015; LI et al., 2017; KIM et al., 2018). Esses produtos do 

metabolismo bacteriano têm ação sobre os mais variados tecidos humanos, 

modulando o sistema imune (LE POUL et al., 2003), fornecendo energia 

(MORRISON; PRESTON, 2016), ou mesmo desempenhando funções a partir de sua 

interação com receptores específicos, acoplados à proteína G (GE et al., 2008; 

KIMURA et al., 2011; PLUZNICK, 2014; TANG et al., 2015).  
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Apesar de suas funções ainda não terem sido completamente definidas, já se 

sabe que as ações químicas destes metabolitos interferem com o intestino, o fígado 

e o sistema nervoso central, permitindo que ocorra comunicação entre as células do 

hospedeiro e as mais diferentes espécies microbianas por ele apresentadas 

(NICHOLSON et al., 2012). Porém, além de influenciar de forma positiva, fornecendo 

metabólitos muitas vezes produzidos exclusivamente pelo metabolismo bacteriano, 

os microrganismos também podem favorecer o surgimento de doenças 

(NICHOLSON et al., 2012), aumentando a disponibilidade de produtos que 

comprometem a saúde do hospedeiro (WANG et al., 2011).  

Entre esses produtos citados estão incluídos o TMAO (N-óxido de trimetilamina) 

(VELASQUEZ et al., 2016) e os AGCCs (MORRISON; PRESTON, 2016). Enquanto 

o primeiro é considerado um biomarcador plasmático de doenças cardiovasculares 

(BROWN; HAZEN, 2018), os AGCCs, produzidos pela fermentação bacteriana de 

carboidratos não digeríveis (MORRISON; PRESTON, 2016), aparecem na maioria 

dos trabalhos como agentes protetores contra DCVs, apresentando um potencial 

terapêutico (BROWN; HAZEN, 2018). Dentro desse grupo de moléculas, os 

principais AGCCs produzidos pelo metabolismo fermentativo de bactérias 

anaeróbias (MORRISON; PRESTON, 2016) são formados por 2, 3 e 4 carbonos – 

acetato, propionato e butirato, respectivamente (RÍOS-COVIÁN et al., 2016) - e são 

considerados o principal fluxo de carbono fornecido pela microbiota para o 

hospedeiro, sendo relacionados a dietas ricas em fibras e carnes, com baixo 

consumo de gorduras (MORRISON; PRESTON, 2016).  

Yang e colaboradores (2015), avaliando a composição da microbiota intestinal de 

SHR, demonstraram que a diversidade e a uniformidade dos filos bacterianos 

intestinais destes animais tinham uma significativa redução quando comparado aos 

animais normotensos. Os hipertensos tinham também a redução da presença de 

certos gêneros bacterianos, associados à produção de acetato e butirato – o que 

permitiu a correlação da disbiose e uma possível menor produção de metabolitos 

bacterianos com o desenvolvimento da HA (YANG et al., 2015). 

De forma semelhante, Kim e colaboradores (2018), utilizando uma coorte de 

normotensos e pacientes hipertensos, demonstraram não apenas a presença de 

modificações taxonômicas e funcionais na comunidade microbiana intestinal dos 
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indivíduos com HA, mas também encontraram uma reduzida população bacteriana 

capaz de realizar a produção de butirato no intestino e menores concentrações 

desse ácido graxo no plasma dos hipertensos. Dessa forma, este foi o primeiro 

estudo publicado com humanos a demonstrar que a disponibilidade de AGCC seria 

um diferencial entre os normotensos e os pacientes com HA (KIM et al., 2018). 

Para completar o trabalho, Kim e colaboradores (2018) também realizaram o co-

tratamento de camundongos hipertensos por administração de angiotensina II (Angio 

II), com butirato por 28 dias. A adição deste AGCC foi capaz de modificar a 

microbiota intestinal destes animais, melhorando a integridade da barreira intestinal 

e reduzindo a inflamação. De maneira semelhante, esse tratamento também foi o 

responsável pela diminuição dos valores de PA sistólica, pela redução do tônus 

simpático nos animais hipertensos tratados e pela melhoria da função endotelial de 

vasos de condutância - que apresentaram uma melhor resposta vasodilatadora à 

acetilcolina, uma reduzida produção de espécies reativas de oxigênio e melhora da 

inflamação (KIM et al., 2018). Contudo, o real papel desse AGCC, apresentando 

melhoras no modelo animal utilizado por Kim e colaboradores, permanece sem 

muitos esclarecimentos na literatura.  

O que mais vem sendo discutido nos últimos anos, no entanto,                                                  

seria a ação dos AGCCs a partir de sua interação com receptores específicos, 

acoplados a proteínas G (GPCRs) (DEN BESTEN et al., 2013; MORRISON; 

PRESTON, 2016). Apesar da quantidade desse grupo de receptores já descritos no 

genoma humano, aproximadamente 260 foram estudados e tiveram seu ligante 

definido. Desses, quatro foram identificados como sendo responsivos aos AGCCs 

até o momento (KIMURA et al., 2019) e grande parte disso se deve ao trabalho de 

Brown e colaboradores, publicado em 2003. Graças a esse trabalho os receptores 

GPR41 e GPR43 (conhecidos também como FFA3 e FFA2, respectivamente) 

passaram a ser os principais sensores de AGCC estudados na literatura, sendo 

caracterizados como os responsáveis por executar diversas ações, estimuladas por 

essas moléculas no hospedeiro mamífero (KIMURA et al., 2019). 

 Outros trabalhos mostram que esses receptores são expressos em uma 

grande variedade de tecidos, incluindo células imunes (LE POUL et al., 2003), 

células da mucosa intestinal (TAZOE et al., 2009), células pancreáticas (TANG et al., 
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2015), neurônios (KIMURA et al., 2011), células glomo (ZHOU et al., 2016), 

adipócitos (GE et al., 2008) e em células do endotélio vascular (NATARAJAN et al., 

2016). O receptor GPR41, por exemplo, foi caracterizado no endotélio apenas em 

2016, mas trabalhos realizados antes dessa data, pelo mesmo grupo de pesquisa, já 

demonstravam uma correlação dos GPCRs com a PA (PLUZNICK et al., 2013; 

NATARAJAN et al., 2016). 

Em 2016, Natarajan e colaboradores utilizaram camundongos nocaute para o 

gene do receptor GPR41 (Gpr41-/-). Estes animais desenvolveram HA ao longo do 

seu crescimento, de forma que foi possível correlacionar as ações deste receptor 

com o controle do tônus vascular e com modificações funcionais associadas à HA. 

No entanto, em 2013, utilizando uma concentração de propionato (10 mM) que 

induzia resposta vasodilatadora máxima nas artérias de animais controle em 

experimentos ex vivo, esses mesmos animais nocaute apresentavam um pequeno 

aumento na PA média (aproximadamente 4,5 mmHg) quando recebiam o AGCC, 

enquanto os animais heterozigotos (Gpr41+/-) apresentavam efeito hipotensivo de 

pequena magnitude (2,5 mmHg) (PLUZNICK et al., 2013).  

Neste modelo de animais nocaute para o GPR41 também foi observado um 

aumento da espessura da artéria aorta, com maior fração de área de colágeno e 

elastina – indicando a presença de modificações no vaso que poderiam estar 

associadas a um processo de remodelamento vascular (NATARAJAN et al., 2016). 

Mas, apesar desses resultados, trabalhos que correlacionem às alterações nas 

concentrações de AGCC existentes na disbiose, com a ação desses receptores em 

modificações funcionais, mecânicas e estruturais em artérias de resistência – 

principal local de controle da RVP e, consequentemente, importante leito regulador 

da PA (CHRISTENSEN; MULVANY, 1993) – de animais ou pacientes hipertensos, 

ainda não estão presentes na literatura. 

Dessa forma, a hipótese do presente estudo é que mudanças na microbiota 

ou no ambiente intestinal estão correlacionadas ao desenvolvimento da HA e ao 

remodelamento estrutural e mecânico encontrado nas AMR dos SHR. Junto a essa 

hipótese, uma expressão diferencial dos receptores para AGCC nas AMRs está 

associada ao remodelamento arterial, favorecendo o aumento da RVP e 

contribuindo para o surgimento e/ou manutenção da HA.
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2 Objetivo 

 

Comparar as alterações na estrutura e mecânica das artérias mesentéricas de 

resistência dos SHR em uma fase da vida na qual a microbiota intestinal não 

apresenta disbiose (6 semanas), com as alterações vasculares encontradas após o 

surgimento da disbiose (6 meses) – correlacionando, assim, as mudanças na 

microbiota e no ambiente intestinal, o remodelamento em artérias de resistência e a 

expressão dos receptores para AGCC nessas artérias com a gênese e/ou 

manutenção da HA. 
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3 Materiais e Métodos 

3.1 Animais experimentais 

 Foram utilizados animais da linhagem Wistar e SHR, nas idades de 6 semanas e 

6 meses de vida, adquiridos no Biotério de Produção de Ratos do Instituto de 

Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP). Esses animais 

foram mantidos no biotério do Departamento de Fisiologia e Biofísica do ICB/USP, 

em uma condição controle de temperatura e ciclo claro-escuro de 12 horas, com 

livre acesso à água e à alimentação (ração Nuvilab para animais de laboratório, 

contendo 220g/kg de proteína e 70g/kg de fibra). Os protocolos para uso de animais 

em experimentação descritos a seguir foram aprovados pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais (CEUA) do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, sendo 

registrados sob o número 1946260318 e em acordo com as normas estabelecidas 

pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA).  

3.2 Medida da pressão arterial  

A pressão arterial caudal (PAC) dos animais foi aferida pelo método indireto 

utilizando um pletismógrafo de cauda (LE 5001, Panlabs.I. Barcelona, Espanha). 

Como previamente descrito em outros trabalhos do grupo de pesquisa 

(WENCESLAU et al., 2011), os animais foram colocados individualmente em uma 

contenção de acrílico transparente, de dimensões adequadas para o tamanho dos 

animais. Com seus movimentos agora parcialmente limitados, os animais foram 

submetidos a um aquecimento prévio em um calentador elétrico, adaptado para 

pequenos roedores (Panlab, Barcelona, LE5610 (76-0178), de modo a promover a 

vasodilatação da artéria caudal. Em seguida, um manguito de borracha foi colocado 

na porção proximal da cauda e inflado até pressões de 200-250 mmHg, para a 

realização da medida de PA. Após completa oclusão da artéria caudal, o manguito 

foi desinsuflado gradualmente, até o momento em que a pressão intra-arterial 

conseguiu sobrepor a pressão imposta pelo manguito. Nesse momento, com a 

artéria não mais obstruída, a perfusão é retomada, permitindo o reaparecimento do 

pulso pressórico. Com isso, o valor de pressão registrado é considerado o valor de 

pressão arterial caudal – valores muito próximos a PA sistólica real dos animais.    
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Antes de realizar a medida definitiva, os animais passaram por períodos de 

adaptação ao sistema de medida de pressão, a fim de minimizar o estresse ao qual 

são submetidos e melhorar a confiabilidade da aferição. Em um mesmo dia eram 

obtidas aproximadamente 20 medidas de cada animal, sendo a média desses 

valores considerada a pressão final. 

Após 24 horas da última medida de PA, os animais foram anestesiados para 

coletas dos fluidos e tecidos. Todos os animais utilizados foram anestesiados com 

ketamina e xilasina (90 e 10mg/kg respectivamente, i.p.) e, após a confirmação da 

ausência dos reflexos podais, foram mortos por secção da medula espinal e 

exsanguinação. 

Coletados o soro e as fezes da região cecal do intestino desses animais, 

posteriormente foi realizada a dissecção das AMRs.  

3.3 Avaliação da estrutura e mecânica das AMRs 

Para avaliação das alterações estruturais e mecânicas das AMRs, as artérias 

foram estudadas em miógrafo de pressão, seguindo o protocolo descrito a seguir. 

 Após a remoção do leito mesentérico e com o auxílio de uma lupa (Leica S6 E, 

Wetzlar, DE), um segmento de terceiro ramo (aproximadamente 4 mm de 

comprimento) foi isolado do tecido adiposo perivascular e transferido para a cuba do 

miógrafo de pressão (DMT, modelo115 FP, Aarhus, Dinamarca), a qual estava 

preenchida com solução nutridora de Krebs-Henseleit (em mM: NaCl 118; KCl 4,7; 

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

11), a 37ºC, continuamente gaseificada com mistura carbogênica e com pH 7,4. 

Cada uma das extremidades do vaso foi conectada e presa com fios de sutura de 

nylon (DMT, Dinamarca) a uma pipeta de vidro, acoplada ao sistema de 

pressurização do miógrafo. Na sequência, esse segmento arterial foi submetido a 

uma pressão intraluminal de 140 mmHg, sendo neste momento avaliada a 

integridade estrutural da artéria na preparação (ausência de vazamentos). Após 

essa avaliação, o vaso foi estirado até o comprimento ideal, como é observado na 

figura 2. 
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Após essa etapa de montagem, a pressão intraluminal foi reduzida para 70 

mmHg e o segmento arterial foi estabilizado por 30 minutos. Ao final desse período, 

foi avaliada a viabilidade da maquinaria contrátil do vaso. Para isso, 120 mM de KCl 

foram adicionados na cuba, sendo esse procedimento realizado duas vezes nesse 

protocolo, intercalados por intervalos de 15 minutos de estabilização entres os 

estímulos, como exemplificado na figura 3.  

Com isso, a solução nutridora pôde ser substituída por uma solução de Krebs-

Henseleit sem cálcio e com a adição de 10 mM de EGTA, como uma manobra para 

avaliar as propriedades passivas do vaso em questão. Depois de 15 minutos de 

estabilização nessa nova condição, o segmento arterial foi submetido a uma pressão 

intraluminal de 3 mmHg para início da curva de pressão. Nesse protocolo, a cada 5 

minutos houve um incremento pressórico, passando primeiramente pelos valores de 

10 e 20 mmHg. Sequencialmente, houve um aumento de 20 em 20 mmHg, até o 

alcance da pressão máxima de 140 mmHg.   

Para cada valor da pressão intraluminal, os diâmetros interno (Di) e externo (De) 

do vaso eram registrados em uma preparação mantida sempre com Krebs zero Ca
2+

 

(0Ca)  (figura 3). 

 

Figura 2 – Artéria mesentérica de resistência montada na cuba do miógrafo 

de pressão. Imagem da artéria estirada em seu comprimento ideal vista no 

microscópio invertido no aumento de 10x.  
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Com os valores de Di e De obtidos, foi possível avaliar os parâmetros estruturais 

como: espessura da parede (EP): EP = (De0ca-Di0Ca)/2; área de secção 

transversal (AST): AST = (/4) x (De0ca-Di0Ca) e a razão parede/lúmen (P/L): P/L 

= (De0ca-Di0Ca)/(2x Di0Ca).  

Em relação aos parâmetros mecânicos foram avaliados: a distensibilidade, o 

strain, o stress () e a rigidez arterial. A distensibilidade, definida pela fórmula 

(Di0Ca)/(Di0CaxP) x 100, representa o percentual de variação do Di para cada valor 

de pressão intraluminal. O strain () representa a variação da deformação sofrida 

pelo vaso e é avaliado pela equação  = (Di0Ca– D00Ca)/ D00Ca, no qual D00Ca é 

sempre o Di observado em 3 mmHg e Di0Ca é o Di observado para qualquer outro valor 

de pressão intraluminal presente na curva, na ausência de cálcio.  

Já o stress () é fornecido pela equação  = P∙Di0Ca/ 2EP, na qual P é a 

pressão intraluminal (1 mmHg = 133,4 N/m2) e EP é a espessura da parede arterial 

para cada valor de pressão intraluminal. Esse parâmetro é definido como a tensão 

produzida na parede arterial frente às alterações da pressão intraluminal, do Di e da 

EP.  

Em relação à rigidez arterial, esse valor é determinado pelo módulo elástico de 

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

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

um comportamento curvilíneo, de forma que é mais apropriado calcular a relação 

tangencial ou a incremental do módulo elástico - a qual pode ser determinada pela 

Figura 3 – Esquema representativo do protocolo realizado com as artérias 

mesentéricas de resistência. Período de estabilização totalizando 1 hora, seguido 

de incrementos de pressão até o valor máximo de 140 mmHg. 
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inclinação () da curva stress/strain. Dessa forma, um aumento no valor de  

implica diretamente em um aumento da rigidez (DOBRIN, 1978). 

Por último, utilizando os valores de Di, De e AST médios para cada grupo de 

animais (obtidos sempre em 80 mmHg na curva de pressão intraluminal na ausência 

de cálcio), foi possível calcular os chamados índice de remodelamento (IR) e índice 

de crescimento (IC). Esses cálculos foram formulados pela primeira vez por 

Baumbach e Heistad, em 1989, com o objetivo de diferenciar processos de 

remodelamento que envolvessem o crescimento das células musculares lisas 

(hipertrofia), daqueles que tivessem apenas a reorganização do conteúdo da 

camada média vascular, promovendo a redução do Di (remodelamento eutrófico) 

(BAUMBACH; HEISTAD, 1989).  

Com os cálculos apresentados abaixo, quanto mais próximo de 100% for o IR, 

maior a probabilidade de o processo observado ser um remodelamento eutrófico. 

Contrariamente, quanto maior for o IC, maior a probabilidade de um processo 

hipertrófico ser encontrado, apontando para um “componente de crescimento” 

(HEAGERTY et al., 1993).  

Cálculo do IR: 

Primeiramente é necessário realizar o cálculo do (Di)remodelamento, que 

permite calcular a mudança no valor de Di que teria ocorrido nas artérias dos SHR, 

caso não houvesse nenhuma modificação na AST nas AMRs em questão. Tal 

cálculo é realizado utilizando a seguinte formula: [(De)h2-(4*ASTn/π)]0,5; onde (De)h 

é o valor médio de De das AMRs dos SHR, e ASTn equivale ao valor médio da AST 

das AMRs dos animais controle. 

Com o (Di)remodelamento, é possível então calcular o IR seguindo a fórmula 

apresentada a seguir: IR = 100*[(Di)n – (Di)remodelamento]/[(Di)n-(Di)h]; em que 

(Di)n é a média do Di das AMRs dos animal controle e (Di)h representa a média do 

Di das AMRS dos SHR. 

Cálculo do IC: 

Para o cálculo do IC, a fórmula empregada é: (ASTh–ASTn)/ASTn, em que 

ASTn corresponde ao valor médio desse parâmetro estrutural obtido com as AMRs 
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dos animais normotensos e ASTh corresponde ao valor médio da AST das artérias 

dos animais hipertensos. 

3.4 Avaliação da expressão de proteínas nas AMRs  

Para a avaliação da expressão de proteínas ou para detecção de alterações pós-

traducionais, foi realizado o experimento de Western Blot, como descrito a seguir. 

AMRs de 3º e 4º ramos foram dissecadas, coletadas e armazenadas em freezer -

80ºC até o momento do experimento. A homogeneização foi realizada com tampão 

de lise RIPA (Merck Milipore, Billerica, MA, EUA), com a adição de inibidores de 

protease (Ortovanadato de Sódio - Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA; PMSF - 

Amresco, Solon, OH, USA; e PIC - Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA) e 

fosfatases (Fluoreto de Sódio - Synth, São Paulo, Brasil; e Pirofosfato de Sódio - 

Synth, São Paulo, Brasil).  

Os homogenatos foram centrifugados a 4000 rpm, durante 15 minutos, a 4ºC e o 

sobrenadante obtido foi coletado e armazenado a -80ºC. A quantificação de 

proteínas foi realizada pelo método BCA (Thermo Scientific™ Pierce™, Illinois, EUA) 

e concentrações diferentes de proteínas foram utilizadas para separação por 

eletroforeses em gel de poliacrilamida (Bio-Rad; Hercules, CA, USA) – 10 µg em gel 

de 15% e 30 µg em gel de 7,5%. Posteriormente, as proteínas foram transferidas 

para membranas de PVDF (Amersham-GE Healthcare, Little Chalfont, UK) durante 

toda a noite, a 4ºC, em um sistema de transferência úmida, Mini Trans-Blot Cell 

system (Bio-Rad, Hercules, CA, USA).   

Na sequência, as membranas foram bloqueadas com albumina 5% e, 

posteriormente, foram incubadas com os anticorpos primários de interesse. Foram 

utilizados: anti-H3K14ac (Cell Signaling, 7627), anti-H3K9ac (Cell Signaling, 9671), 

anti-histona H3 total (Cell Signaling, 9715), anti-TGFβ1 (SC-146) e anti-α-actina 

(Sigma, A2547) por 12 horas, a 4ºC. Ao final desse período de incubação, as 

membranas foram lavadas e incubadas com os anticorpos secundários específicos 

anti-coelho (para detecção de anti-H3K14ac, anti-H3K9ac, anti-histona H3 total e 

anti-TGFβ1) e anti-mouse (para detecção de anti-α-actina), conjugados com 

peroxidase (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). 
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Por fim, as membranas foram lavadas e incubadas com um sistema de detecção 

de imunocomplexos por quimioluminescência (ECLplus; Thermo Scientific, Rockford, 

Il, USA), sendo posteriormente expostas a um filme radiográfico (Kodak BioMax MR 

film, Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA). Os resultados obtidos foram 

quantificados usando o programa ImageJ (National Institutes of Health, USA) e 

foram normalizados pelos seus respectivos controles internos.  

3.5 Quantificação de Zonulina  

 Para quantificação da concentração de zonulina no soro dos animais, um 

biomarcador de permeabilidade intestinal (CICCIA et al., 2017), amostras de sangue 

foram coletadas durante a exsanguinação, sendo centrifugadas a 3000 rpm, a 4ºC, 

por 15 minutos - sem a adição de heparina ou anticoagulantes. O soro obtido foi 

armazenado em freezer -80ºC até a realização do kit de Elisa (Rat Zonulin Elisa Kit, 

MBS753035 - MyBiosource, San Diego, USA). 

Segundo as informações do fabricante, as amostras foram avaliadas por um 

imunoensaio colorimétrico de competição, utilizando um anticorpo policlonal anti-Zon 

e uma zonulina sintética conjugada (Zon-HRP). A intensidade da cor (O.D.) foi 

medida por espectrofotometria, em um comprimento de onda de 450 nm e os 

resultados são apresentados em ng/mL, como 100% do valor obtido com os animais 

controle. 

3.6 Quantificação dos AGCC no conteúdo luminal 

Em colaboração com o Prof. Dr. Marco Aurelio Vinolo e seus alunos, amostras 

de conteúdo cecal foram utilizadas para a quantificação dos AGCC produzidos pela 

microbiota intestinal. Amostras de fezes previamente coletadas e armazenadas em 

freezer -80ºC foram pesadas e homogeneizadas em 100 µL de água destilada. A 

esse homogenato foram adicionadas 40 mg de NaCl, 20 mg de ácido cítrico, 40 µL 

de solução 1M de ácido hidroclórico e 200 µL de butanol.  Em tubos eppendorf, 

essas amostras foram centrifugadas a 18.000 g durante 15 minutos. O sobrenadante 

obtido foi coletado e 1 µL foi utilizado para análise em cromatografia gasosa, 

avaliada pelo sistema Agilent 6850 (Agilent Technologies, CA, US).  

Para a quantificação dos AGCC, curvas padrão de 0,015 até 1 mg/mL foram 

construídas e as análises comparativas foram feitas segundo protocolo padronizado 
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pelo grupo e já publicado (FELLOWS et al., 2018). Resultados são apresentados em 

µmol/g de conteúdo fecal analisado. 

3.7 PCR convencional e tempo real 

Para determinar a expressão de mRNA dos receptores acoplados à proteína G 

presentes nas artérias de resistência, foram utilizadas tanto a técnica de PCR 

convencional como a técnica de PCR em tempo real (qRT-PCR). Para isso, 

primeiramente o RNA total de amostras de AMRs de 3º e 4º ramos foi extraído de 

acordo com as especificações do fabricante do reagente Trizol (Invitrogen, Carlsbad, 

California, EUA). A qualidade da extração foi avaliada por meio da razão entre as 

absorbâncias de λ=260 nm e λ=280 nm, obtidas durante a leitura de concentração 

de RNA total das amostras, com o auxílio de um espectrofotômetro de alta 

sensibilidade (Thermo Scientific™ NanoDrop 2000, Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, MA, USA). 

A reação de transcrição reversa para síntese do cDNA foi realizada utilizando-se 

5 μg de RNA total, com o kit High Capacity cDNA Reverse Transcription (Thermo 

Fisher, Waltham, MA, USA) e primers randômicos.  

Para o protocolo de PCR convencional foram utilizados os primers apresentados 

na tabela abaixo e a enzima AmpliTaq Gold™ 360 Master Mix (Thermo Fisher, 

Waltham, MA, USA). A amplificação das sequências desejadas foi realizada em um 

protocolo com 8 minutos a 95ºC; 40 ciclos de: 95ºC por 30 segundos, 60ºC por 30 

segundos e 72ºC por 1 minuto e 30 segundos, seguidos por uma última etapa de 7 

minutos a 72ºC. No caso da β-actina, utilizada como controle interno, a quantidade 

de ciclos foi reduzida para 32, para evitar saturação da reação. O resultado desse 

processo de amplificação foi avaliado por eletroforese, em um gel de agarose de 

1%. A intensidade das bandas encontradas foi quantificada com o programa Image 

Lab (Bio-Rad, Hercules, CA, USA) e normalizadas pelos valores obtidos com o 

controle interno. 

Para o protocolo de qRT-PCR, os primers apresentados na tabela abaixo foram 

utilizados em reações com Fast SYBR™ Green Master Mix (Thermo Fisher 

Scientific), seguindo as instruções do fabricante e sendo realizadas no termociclador 

Rotor-Gene Q (QIAGEN, Germany). Curvas padrão para os primers foram realizadas 
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para a determinação de sua eficiência de amplificação e os níveis de cDNA foram 

determinados por meio do cálculo 2- ΔΔCt, em que   ΔCt = (Ct gene interesse – Ct β-

atina) e ΔΔCt = (ΔCt SHR Jovem ou SHR Adulto ou Wistar Adulto – ΔCt Wistar 

Jovem). Os resultados são apresentados com o valor obtido com os animais controle 

representado o máximo de expressão. 

 Os primers para GPR41 (FFAR 3), GPR43 (FFAR 2), GPR109a (Niacr1), Olfr78 

(OR51E2) e β-atina foram desenhados com auxílio do programa online Blastn 

(NCBI,Bethesda MD,USA), confeccionados pela Exxtend (Paulínia, SP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Apresentação dos dados e análise estatística 

Todos os valores são expressos com média e erro padrão da média, sendo 

analisados com o software GraphPad Prisma 8.0 (GraphPad Software Copr., La 

Jolla, CA, USA), usando ANOVA duas vias ou ANOVA uma via (com pós-teste 

de Bonferroni), ou Student’s t-test - dependendo da necessidade, mas sempre 

com diferenças significativas para p<0,05. Essas são representadas com: ‘*’ vs. 

dados do Wistar Jovem; ‘#’ vs. Wistar Adulto, ‘&’ vs. SHR Jovem e ‘$’ vs. Wistar.  

  

Tabela 1 – Sequências de primers utilizados nos dois protocolos de PCR 
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4 Resultados  

 

4.1 Avaliação da pressão arterial por pletismografia de cauda 

 

A aferição da PA foi realizada em dois grupos distintos de animais, utilizando 

como metodologia a pletismografia de cauda.  

O primeiro grupo, que compreende os animais utilizados desde o início desse 

projeto de pesquisa, passou por dois dias de adaptação ao sistema antes de serem 

realizadas as 20 medidas de PA oficiais. Com os valores obtidos foi calculada a 

média de pressão de cada animal e, com isso, a média pressórica das duas 

diferentes linhagens, nas duas idades, como apresentado a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos últimos anos, baseadas em novos estudos de meta-análise realizados 

(RAM, 2018), as diferentes diretrizes mundiais para o controle da PA vêm 

Figura 4 – Valores de pressão arterial caudal (PAC). Médias obtidas por método 
indireto de pletismografia de cauda. ANOVA duas vias, com pós-teste de Bonferroni. ‘*’ 
p<0,05 vs. Wistar Jovem; ‘#’ p<0,05 vs. Wistar Adulto e ‘&’ p<0,05 vs. SHR Jovem. O 
número (n) de animais utilizados em cada grupo é apresentado na legenda.  
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apresentando modelos diferentes de classificação sobre quais valores poderiam ou 

não ser considerados HA. A American Heart Association, por exemplo, passou a 

considerar indivíduos com pressão entre 130-139 mmHg como já sendo pacientes 

hipertensos (BENJAMIN et al., 2019), enquanto as diretrizes europeias e até mesmo 

a brasileira considera a HA apenas em valores superiores a 140 mmHg 

(MALACHIAS et al., 2016; WILLIAMS et al., 2018).  

Essa redução nas cifras de PA, apresentada na diretriz americana, acaba por 

aumentar a prevalência da HA, incluindo agora nos registros oficiais uma maior 

quantidade de pessoas que anteriormente eram consideradas apenas como pré-

hipertensas – e que podiam ou não receber como sugestão médica alterações na 

alimentação ou no estilo de vida como forma de melhorar o prognóstico da doença 

(RAM, 2018; BENJAMIN et al., 2019). Com essa nova classificação, no entanto, os 

pacientes passam a ser considerados hipertensos muito mais cedo, o que ajuda a 

reduzir os possíveis danos, já que pequenos aumentos nos valores pressóricos 

contribuem muito para o desenvolvimento de complicações nos órgãos alvo, 

aumentando o risco de surgimento de outras DCVs (RAM, 2018; BENJAMIN et al., 

2019). Baseados nessas informações, os dados apresentados na figura 4 podem ser 

interpretados da seguinte maneira: apesar de a média da PAC dos animais SHR 

jovens já apresentar diferença estatística significativa quando comparada à PAC dos 

animais controle de mesma idade (Wistar jovem: 116,8 ± 1,01 mmHg vs. SHR 

jovem: 125 ± 0,93 mmHg *), os valores encontrados ainda não podem ser 

considerados como elevados por nenhuma das diretrizes anteriormente citadas. 

Com valores próximos de 125 mmHg (aumento de 7% frente a PAC do Wistar 

jovem), os SHR de 6 semanas seriam classificados como indivíduos com PA normal, 

ficando fora, inclusive, do grupo de pré-hipertensos (WILLIAMS et al., 2018; 

BENJAMIN et al., 2019). 

Na comparação entre os animais adultos, a figura 4 demonstra que a PAC dos 

animais SHR com 6 meses de idade é muito superior aos valores pressóricos 

obtidos nos animais controle de mesma idade (Wistar adulto: 120,8 ± 1,7 mmHg vs. 

SHR adulto: 184 ± 2,4 mmHg #), classificando-os como “hipertensos nível 3” na 

diretriz europeia, ou “nível 2” na diretriz americana (WILLIAMS et al., 2018; 

BENJAMIN et al., 2019). Em comparação com os SHR jovens, a PAC dos SHR 

adultos também é significativamente diferente, demonstrando, dessa forma, a 
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evolução pressórica que acomete esses animais ao longo de seu crescimento e que 

permite que sejam considerados como um modelo de HA primária, de progressão 

semelhante ao que é encontrado em humanos (figura 4). Por fim, como é observado 

para os animais Wistar utilizados, não existe diferença entre a PAC desses animais 

controle nas duas diferentes idades avaliadas (figura 4).  

Uma vez que a literatura não apresenta um consenso sobre o momento em que 

ocorre o aumento pressórico nos SHR - com trabalhos apresentando grande 

variação de PA até mesmo em animais com 6 semanas de vida (INTENGAN et al., 

1999; HONG; LOH; YEN, 2000) - um segundo grupo de animais foi preparado com o 

objetivo de caracterizar a linhagem de SHR utilizada neste trabalho. Com isso, 6 

animais Wistar e 6 SHR foram obtidos com 4 semanas de vida e tiveram a PAC 

aferida semanalmente, até a 13º semana. Depois de estabelecida a PAC em valores 

próximos a 180 mmHg (o que aconteceu da 11º até a 13º semana), a medida de 

pressão foi realizada a cada 15 dias, até atingir a 23º semana de vida desses 

animais - momento em que foram utilizados para experimentos em miógrafo de 

pressão.   

Como observado na figura 5, as pressões obtidas com os SHR desde a primeira 

semana avaliada apresentam diferença estatística significativa quando comparados 

aos valores obtidos com os animais controle na idade equivalente. Essa diferença 

está presente inclusive na primeira medida realizada, na 4º semana de vida, quando 

os animais ainda não estavam totalmente adaptados à medida de pressão no 

pletismografo. 

Apesar disso, de acordo com a American Heart Association, os SHR só poderiam 

ser considerados hipertensos a partir da 8º semana, quando a PAC atingiu valores 

superiores a 130 mmHg (8º semana: Wistar 116,03 ± 1,2 mmHg vs. SHR 139,56 ± 

1,1 mmHg; $$$ p<0,0001 vs. Wistar), ou, de acordo com a sociedade Europeia de 

Hipertensão, seriam considerados hipertensos apenas a partir da 9º semana (9º 

semana: Wistar 117,89 ± 0,93 mmHg vs. SHR 144,15  ± 0,59 mmHg; $$$ p<0,0001 

vs. Wistar) (WILLIAMS et al., 2018; BENJAMIN et al., 2019).    
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Junto a isso, é possível observar que a partir da 8º semana de acompanhamento, 

os SHR da linhagem empregada apresentaram uma progressão bem rápida de PAC. 

Com valores próximos a 145 mmHg na 9º semana, atingem valores de 180 mmHg já 

na 11º semana – momento a partir do qual a PAC se estabiliza, se mantendo nessas 

cifras até o tempo final de acompanhamento.  

Esse aumento abrupto de pressão também já foi encontrado em outras linhagens 

de SHR, como registrado na literatura (HONG; LOH; YEN, 2000; NABHA et al., 

2005). Porém, esse perfil é comumente encontrado em protocolos que utilizaram a 

medida de pressão por pletismografia de cauda, o que poderia justificar o perfil tão 

agressivo de aumento pressórico. Como a pletismografia é um método de medida 

indireta, é possível que não apresente a sensibilidade necessária para detectar 

mudanças mais sutis – o que poderia ser detectado por métodos de medida direta, 

como a telemetria (HUSSEN et al., 2010).  

Apesar disso, o método empregado foi eficiente o bastante para identificar o 

momento de estabelecimento da HA, indicando que alterações que ocorram por 

Figura 5 – Acompanhamento do perfil pressórico. Ratos Wistar e SHR foram 

obtidos com 4 semanas de vida e tiveram a pressão arterial caudal (PAC) aferida 

até a 23º semana. A análise estatística foi realizada com ANOVA duas vias, com 

pós-teste Bonferroni. ‘$’ p<0,02; ‘$$’ p<0,01; ‘$$$’ p<0,0001 vs. Wistar. 
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volta da 8º e 9º semanas de vida nos SHR poderiam ser responsáveis pelo 

surgimento da doença e sua manutenção.   

4.2    Avaliação das modificações estruturais e mecânicas de artérias 

mesentéricas de resistência em miógrafo de pressão 

 

Parâmetros estruturais e mecânicos das AMRs de terceiro ramo foram avaliados 

em miógrafo de pressão, na presença de Krebs zero Ca2+, para estudo dos 

componentes passivos responsáveis pelo processo de remodelamento. 

Na figura 6 são apresentados os dados obtidos com as artérias dos animais de 6 

semanas e 6 meses, frente a um aumento de pressão intraluminal progressivo. São 

demonstradas as variações de Di e AST, dois parâmetros estruturais com os quais é 

possível classificar os tipos de remodelamento vascular encontrados nessas 

artérias, nos animais nas duas diferentes idades. 

No gráfico 6 A podem ser observadas as modificações do Di das artérias dos 

animais Wistar e SHR de 6 semanas. De acordo com o protocolo experimental 

realizado na ausência de Ca2+ e pelas características viscoelásticas dos 

componentes arteriais, as artérias apresentam um aumento dos valores de Di, em 

resposta aos aumentos progressivos de pressão empregados no experimento. No 

entanto, as artérias dos SHR têm modificações de Di de menor magnitude, quando 

comparadas às modificações provocadas nos Di das AMRs dos animais Wistar.  

De maneira semelhante, o gráfico 6 B apresenta as variações de Di dos animais 

de 6 meses das duas linhagens, em que novamente as AMRs dos SHR apresentam 

valores reduzidos de Di ao longo da curva de pressão. Assim, o remodelamento 

observado nesse leito vascular, nas duas diferentes idades, se apresenta como 

sendo “para dentro”, ou seja, as AMRs dos SHR têm remodelamento com redução 

do Di.  

Já no gráfico 6 C são apresentadas as variações dos valores de AST das artérias 

dos animais de 6 semanas. Como pode ser observado, apesar de existir uma 

variação desse parâmetro ao longo da curva de pressão, não existem diferenças 

entre as AMRs dos SHR e dos animais controles. Tal resultado, em associação ao 

gráfico A, indica que as AMRs dos SHR jovens apresentam um remodelamento 

eutrófico para dentro (reduzido Di e não alteração da AST). Por outro lado, o gráfico 
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D apresenta a AST das artérias dos animais de 6 meses que, de forma diferente ao 

que é observado no gráfico C, apresentam um aumento da AST ao longo de toda a 

curva de pressão. Tal resultado indica que as artérias desses animais apresentam 

agora um remodelamento hipertrófico para dentro, isto é, apresentam um Di 

reduzido e um aumento da AST. Dessa maneira, é possível concluir que existem 

diferenças no tipo de remodelamento encontrado nas AMRs dos SHR nas duas 

idades utilizadas no estudo. 

 

  

Figura 6 – Avaliação dos parâmetros estruturas das artérias mesentéricas de 

resistência de ratos Wistar e SHR. Comparação dos valores de diâmetro interno (Di) 

das artérias dos animais de 6 semanas (A) e 6 meses (B); área de secção transversa 

(AST) das artérias dos animais de 6 semanas (C) e 6 meses (D). ANOVA duas vias 

(p<0,05). Número (n) de animais utilizados apresentado na legenda. 



53 
 

Corroborando para esses dados, foram calculados também o IR e o IC para as 

artérias dos SHR em relação aos Wistar em cada uma das idades. O IR e o IC são 

cálculos desenvolvidos por Baumbach e Heistad (1989) para avaliar o quanto um 

processo de remodelamento está relacionado à reorganização do material da 

camada média vascular ao redor de um menor Di (IR) e quanto desse processo se 

deve ao crescimento das células musculares lisas (IC) (HEAGERTY et al., 1993). 

Com isso, consegue-se indicar quando o remodelamento observado seria eutrófico e 

quando seria hipertrófico. Usando esses cálculos para comparar as artérias dos 

Wistar jovens com as AMRs dos SHR jovens, foram encontrados IR de 94,14% e um 

IC de 0,065%. Apesar do valor de IR não chegar a 100%, o valor muito baixo do IC 

indica um processo de remodelamento eutrófico.   

Por outro lado, quando foi calculado o valor de IR entre as artérias dos animais 

adultos, foi encontrado um IR 93,27% e um IC de 9,5% - indicando agora que nas 

artérias dos animais adultos existe uma parcela do processo de remodelamento 

dependente de crescimento da camada média vascular, ou seja, dependente de um 

processo hipertrófico. 

Ainda analisando as modificações estruturais, a figura 7 apresenta mais um 

parâmetro relacionado às alterações que acometem as artérias no processo de 

remodelamento. Os gráficos 7 A e B demonstram, respectivamente, a razão 

parede/lúmen (razão P/L) encontrada ao longo da curva de pressão nas artérias dos 

animais Wistar e SHR, de 6 semanas e 6 meses de idade. A razão P/L é um 

parâmetro utilizado como indicativo de resistência vascular e se apresenta elevada 

nas AMRs dos dois grupos de SHR estudados.  

Apresentando os valores da diferença da área sob a curva (dAUC) dos gráficos 7 

A e B, a figura 7 C demonstra que existe diferença significativa na dAUC encontrada 

entre os animais jovens e entre os animais adultos. Tal resultado aponta para um 

comprometimento maior da resistência vascular das AMRs nos SHR adultos do que 

nos SHR jovens, o que poderia se relacionar com o histórico de desenvolvimento da 

HA nesses animais. Apesar de as AMRs dos SHR jovens já apresentarem uma 

razão P/L elevada (39,2% maior, em 120 mmHg), esse parâmetro parece não se 

relacionar à HA, uma vez que nessa idade, como apresentado na seção anterior, os 

SHR são ainda animais normotensos. Durante a fase adulta, no entanto, a 
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resistência imposta ao sistema pelas AMRs dos SHR parece ser mais elevada, já 

que a dAUC obtida com o gráfico 7 B é maior (razão P/L dos animais adultos 

apresentada no gráfico B é 58,3% maior que nas AMRs dos Wistar de mesma idade, 

em 120 mmHg). Essa mudança poderia se correlacionar com o desenvolvimento ou 

com a manutenção da HA, já que nesse momento os SHR adultos têm PAC em 

valores próximos a 180 mmHg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos parâmetros mecânicos, foi avaliada primeiramente a 

distensibilidade das AMRs dos animais dos dois grupos, nas duas diferentes idades. 

Como mostrado nos gráficos A e B da figura 8, quanto maior os valores de pressão 

intraluminal empregados no experimento, menor a distensibilidade encontrada nas 

Figura 7 – Avaliação da razão parede/lúmen das artérias mesentéricas de 
resistência de ratos Wistar e SHR. Comparação das artérias dos animais de 6 
semanas (A) e 6 meses (B). ANOVA duas vias (p<0,05). Número (n) de animais 
utilizados é apresentado na legenda. Calculo da porcentagem de diferença da área sob 
a curva (dAUC) dos gráficos A e B (C). Teste t-student,’%’ p<0,05 vs. animais jovens.  
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artérias – característica que fica evidente nas maiores pressões, quando os 

componentes de menor complacência da parede vascular alcançam valores 

máximos de estiramento. Contudo, como pode ser observado nesses dois gráficos, 

as artérias dos animais SHR, tanto jovens como adultos, apresentam reduzida 

distensibilidade quando comparado as artérias dos animais Wistar – diferença 

identificada com maior facilidade principalmente nas menores pressões 

intraluminais. Já nos gráficos C e D são apresentados os valores de stress ao longo 

da curva de pressão. Como demonstrado, quanto maiores os valores de pressão 

intraluminal desenvolvidos, maior os valores de stress encontrados em todas as 

AMRs avaliadas. Porém, esse parâmetro mecânico também é reduzido nas artérias 

dos animais SHR, nas duas idades avaliadas.  

  

Figura 8 – Avaliação dos parâmetros mecânicos das artérias mesentéricas de 
resistência de ratos Wistar e SHR. Comparação dos valores de distensibilidade nos 
animais de 6 semanas (A) e 6 meses (B); Valores de stress nas artérias dos animais de 
6 semanas (C) e 6 meses (D). ANOVA duas vias, com p<0,05. Número (n) de animais 

utilizados apresentados na legenda.   
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Utilizando os valores de stress, apresentados na figura 8, e os valores de 

strain (gráficos não apresentados) obtidos ao longo da curva de pressão, foi 

construído o gráfico “stress-strain”. Devido à composição viscoelástica das artérias, 

esse gráfico gera uma curva que permite a interpretação da rigidez arterial. Isso é 

possível graças ao cálculo da relação tangencial do ângulo formado pelas curvas, 

também chamado de “incremental do módulo elástico de Young”. Dessa forma, 

quanto maior o ângulo  formado (ou quanto maior for a inclinação da curva), maior 

a rigidez arterial. 

Na figura 9 A e B são apresentadas as curvas stress-strain das AMRs dos 

animais controles e SHR, nas duas idades estudadas. Ao lado de cada gráfico, são 

apresentados os valores do ângulo  de cada uma das AMR estudadas, de forma 

que o maior valor médio indica o grupo de animais cujas artérias apresentam maior 

rigidez. No caso dos animais estudados, as artérias dos SHR apresentam um maior 

ângulo e, consequentemente, maior rigidez nas duas idades estudadas, quando 

comparadas às artérias dos animais controle de idade equivalente. 

Além da rigidez, o gráfico stress-strain também permite uma segunda 

interpretação, apontando de maneira indireta quais os componentes passivos, 

presentes na composição arterial, seriam os responsáveis pela rigidez observada. 

Primeiramente, durante pequenas alterações do strain apresentadas no gráfico, o 

que é possível avaliar é a participação do estiramento da elastina. Por ser um 

componente muito complacente e extensível, sua participação no estiramento 

arterial é avaliada em pequenas variações de pressão intraluminal (DOBRIN, 1978). 

Depois, ao longo de valores mais altos de strain e, consequentemente, com a 

influência de valores muito maiores de pressão intraluminal, o que é possível avaliar 

pelo gráfico stress-strain é a influência do colágeno – material muito mais rígido e 

pouco distensível, que colabora significativamente para a rigidez arterial (DOBRIN, 

1978).   

Com essas informações é possível, então, avaliar que tanto nas artérias dos 

SHR jovens quanto nas artérias dos SHR adultos existe um comprometimento do 

estiramento da elastina em baixos valores de strain, além de uma maior rigidez 

fornecida pelo colágeno – o que é demonstrado pelo comportamento da curva 
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stress-strain, em que os ângulos formados aparecem em valores de strain menores 

do que nas curvas das artérias dos animais controle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Avaliação da rigidez arterial. Gráfico stress-strain das artérias dos 
animais de 6 semanas (A) e 6 meses (B). Em cada gráfico também são 

apresentados os valores de ângulo  calculados a partir da relação tangencial do 
modulo elástico de Young. Teste t-Student, ‘*’p<0,05 vs. Wistar jovem e ‘#’ 
p<0,05 vs. Wistar Adulto. Número (n) de animais utilizados apresentado na 
legenda. 
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4.3   Expressão de TGF-β1 nas artérias mesentéricas de resistência 

Entre os fatores que contribuem para o remodelamento vascular na hipertensão, 

o processo de fibrose constantemente aparece em associação ao fator de 

crescimento TGF-β1 (INTENGAN; SCHIFFRIN, 2001; RUIZ-ORTEGA et al., 2007). 

 Nesse processo, ocorre uma maior produção de componentes da matriz 

extracelular (por exemplo, a fibronectina e o colágeno, que são produzidos pelas 

células musculares lisas, células endoteliais e pelos fibroblastos presentes no vaso), 

além da inibição da produção de enzimas responsáveis pela degradação dos 

componentes da matriz, resultando em seu maior acúmulo (RUIZ-ORTEGA et al., 

2007). Dessa forma, sob estímulos como o estiramento (O’CALLAGHAN; 

WILLIAMS, 2000) ou a presença de angiotensina II (RODRÍGUEZ-VITA et al., 2005), 

o TGF-β1 ativado consegue agir sobre seus receptores específicos levando a 

alterações vasculares que, a longo prazo, contribuem para complicações 

relacionadas à HA (INTENGAN; SCHIFFRIN, 2001).   

Assim, com base nos resultados das alterações estruturais e mecânicas 

mostradas no tópico anterior, foi realizada a avaliação da expressão de TGF-β1 por 

western blot nas AMRs dos animais estudados neste trabalho, nas duas diferentes 

idades. Com esse resultado, é possível relacionar o aumento da rigidez arterial com 

uma via que culmina em uma maior produção e/ou menor degradação de 

componentes da matriz extracelular.   

Como é demonstrado na figura 10, a expressão de TGF- β1 já é elevada nos SHR 

de 6 semanas, com um aumento de 28% frente à expressão desse fator de 

crescimento nas artérias dos Wistar de mesma idade. Já entre os animais adultos, 

as artérias dos SHR também apresentam uma expressão maior de TGF-β1, com 

uma diferença de 15% em relação à expressão encontrada nas artérias dos Wistar 

adultos. No entanto, quando a expressão do TGF- β1 é comparada entre os grupos 

de SHR de idades diferentes, é possível perceber que, ao longo do crescimento 

desse animal, a expressão não sofre grandes modificações, indicando que já na fase 

jovem, ainda na ausência da HA, o SHR enfrenta grande influência dessa via, 

gerando estímulos que favorecem a fibrose e o crescimento/proliferação das células 

de músculo liso vascular.  
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4.4  Quantificação de Zonulina 

Em 1991, foi descoberta uma enterotoxina bacteriana (Vibrio cholerae) capaz de 

promover a abertura de junções intracelulares do epitélio intestinal, comprometendo 

a permeabilidade dessa barreira de forma reversível (FASANO, 2011). Com isso, 

buscou-se descobrir algum mecanismo homólogo, existente em primatas e 

humanos, que pudesse justificar a via de ação utilizada pela toxina bacteriana. Com 

isso, foi identificada uma proteína que recebeu o nome de zonulina – secretada 

pelas células da mucosa intestinal frente a estímulos como a presença de glúten ou 

a de bactérias (FASANO, 2011). 

Uma vez liberada no lúmen intestinal, a zonulina vai promover a transativação do 

receptor EGFR por ação no receptor PAR2 – o que é possível graças à sua 

semelhança estrutural com fatores de crescimento. A via ativada por esses 

receptores leva à polimerização dos microfilamentos de actina no citoesqueleto da 

célula epitelial, promovendo a consequente abertura das junções intracelulares, 

reduzindo a resistência transepitelial e aumentando a permeabilidade da via 

paracelular (FASANO, 2011). Com isso, permite a translocação bacteriana e a 

entrada de antígenos, comprometendo a resposta imunológica local e a tolerância.   

Figura 10 – Expressão de TGF- β1 nas artérias mesentéricas de resistência. 
Imagem superior representa os blots típicos da expressão do TGF- β1, nos quatro 
grupos de animais, enquanto a imagem inferior representa a expressão de α-actina, 
como controle interno. WJ = Wistar Jovem, SJ = SHR Jovem, WA = Wistar Adulto e 
SA = SHR Adulto. ANOVA duas vias com pós-teste Bonferroni; ‘*’p<0,05 vs. Wistar 
jovem e ‘#’ p<0,05 vs. Wistar Adulto. Número (n) de animais utilizados apresentados 
nas barras. 
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Apesar de estar presente normalmente no soro dos mamíferos, trabalhos vêm 

mostrando que os níveis de zonulina encontrados no soro de pacientes de doenças 

autoimunes e doenças inflamatórias (intestinais ou extraintestinais) se apresentam 

mais elevados - relacionando o comprometimento da barreira epitelial intestinal com 

o desenvolvimento dessas doenças (FASANO, 2011). Com isso, a zonulina passou 

a ser considerada um biomarcador, sinalizando a presença de permeabilidade 

intestinal em pacientes de doenças inflamatórias e neoplasias (FASANO, 2011). 

 Levando em consideração que um dos estímulos para a liberação de zonulina é 

a presença bacteriana, vem sendo defendido na literatura que a zonulina seria 

também um biomarcador do desequilíbrio da microbiota (CICCIA et al., 2017). No 

envelhecimento, por exemplo, trabalhos demonstraram uma associação de doenças 

inflamatórias crônicas e fragilidade física com a disbiose, correlacionando 

justamente a zonulina elevada no soro de idosos, com biomarcadores inflamatórios 

(QI et al., 2017). Baseado nessas informações, no presente trabalho foi utilizado um 

kit de quantificação de zonulina, com o objetivo de identificar permeabilidade no 

intestino dos animais empregados. Analisando o soro desses animais, os resultados 

obtidos são apresentados na figura 11.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto não existem diferenças significativas na concentração de zonulina 

presente no soro dos animais de 6 semanas, indicando um perfil de integridade da 

Figura 11 – Quantificação da Zonulina. Concentração de zonulina no soro dos 
animais de 6 semanas (A); Concentração de zonulina no soro dos animais de 6 
meses (B). Teste t-Student; ‘#’ p<0,05 vs. Wistar Adulto. Os resultados são 
apresentados em ng/mL, normalizados como 100% do valor obtido com os animais 
controle. Número (n) de animais utilizados apresentado na legenda. 
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barreira epitelial semelhante; os animais SHR adultos apresentam um aumento da 

concentração de zonulina (32%), quando comparados aos animais normotensos de 

mesma idade. Tal resultado demonstra uma alteração na permeabilidade intestinal 

dos animais hipertensos adultos que pode estar relacionada à disbiose.  

 Na tentativa de encontrar correlações entre a alteração da permeabilidade 

intestinal encontrada nos animais adultos com o desenvolvimento da HA - como foi 

realizado com dados obtidos em humanos (KIM et al., 2018) - foram empregadas as 

análises apresentadas abaixo. 

Na figura 12 A é demonstrada a análise realizada entre as concentrações de 

zonulina e a PAC dos animais de 6 semanas. Como apresentado no gráfico, não 

existe correlação entre esses dois parâmetros. No entanto, quando são analisados 

os dados obtidos com os animais de 6 meses, é encontrada uma correlação positiva, 

indicando que quanto maiores os valores de zonulina disponíveis no soro, maiores 

os valores de PAC dos animais. Dessa forma, o biomarcador de permeabilidade 

intestinal empregado se correlaciona aos valores elevados de PAC nos animais 

hipertensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Correlação entre a concentração de Zonulina (ZO) e a pressão 
arterial caudal (PAC). Correlação obtida com os dados dos animais de 6 semanas  
(A) e 6 meses (B), das duas linhagens empregadas. Cálculos realizados pelo 
coeficiente de correlação de Pearson (r). 
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As concentrações de zonulina foram correlacionadas também com parâmetros 

obtidos nos experimentos de reatividade vascular. Para isso, foram escolhidos 

parâmetros relacionados tanto às modificações estruturais (razão P/L) quanto com 

as modificações mecânicas (ângulo β) encontradas nas AMRs dos animais das duas 

linhagens, nas duas idades selecionadas.  

Como demonstrado na figura 13, foi encontrada uma correlação positiva apenas 

na comparação entre zonulina e razão P/L, exclusivamente nos dados dos animais 

adultos, apresentados na figura 13 B. Tal resultado indica que quanto maiores as 

concentrações de zonulina encontradas no soro dos animais adultos, maiores os 

valores de razão P/L encontrados nas AMRs - resultado esse que não se repete com 

os dados dos animais jovens (figura 13 A). Já em relação às modificações 

mecânicas, os gráficos C e D demonstram que essas alterações, nos animais jovens 

e adultos, não se correlacionam com o biomarcador utilizado. Dessa maneira, a 

presente dissertação traz pela primeira vez indícios de que mudanças no ambiente 

intestinal podem estar diretamente relacionadas às modificações vasculares 

estruturais, possivelmente comprometendo a RVP ao longo do desenvolvimento da 

doença. 
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4.5  Quantificação dos AGCC no conteúdo luminal 

Os AGCC são as moléculas mais estudadas hoje quando o assunto é HA e 

microbiota. Agindo tanto sobre a manutenção da barreira epitelial intestinal (PENG et 

al., 2009; WANG et al., 2012) quanto sobre o metabolismo energético, a imunidade e 

até mesmo o desenvolvimento neural, esses ácidos graxos são considerados um 

importante link entre a dieta, a complexidade e diversidade da microbiota e a 

modulação da saúde do organismo hospedeiro (BARTOLOMAEUS et al., 2019b).  

A partir da atividade fermentativa das bactérias presentes no intestino, os AGCC 

são gerados pela metabolização de amidos resistentes, polissacarídeos de parede 

celular de plantas e oligossacarídeos não digeríveis (FLINT et al., 2012). Em 

trabalhos que quantificaram a presença desses ácidos graxos em vítimas de morte 

Figura 13 – Correlação entre a concentração de Zonulina (ZO) e parâmetros 
estruturais e mecânicos das artérias mesentéricas de resistência. Correlação 
entre zonulina e razão P/L obtida com os dados dos animais Wistar e SHR de 6 
semanas (A) e 6 meses (B); Correlação entre zonulina e ângulo β obtidas com os 
dados dos animais Wistar e SHR de 6 semanas (C) e 6 meses (D). Cálculos 
realizados pelo coeficiente de correlação de Pearson (r). 
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súbita, as maiores concentrações destes metabólitos são encontradas no ceco e no 

segmento ascendente do intestino grosso (região proximal) (CUMMINGS et al., 

1987) - locais onde há grande quantidade de bactérias com capacidade fermentativa 

e a maior oferta de substratos (GUARNER; MALAGELADA, 2003; WONG et al., 

2006). Essa produção contrasta com o segmento distal do intestino grosso, que tem 

menor quantidade de substratos e água, quando comparado com a sua região 

proximal (GUARNER; MALAGELADA, 2003). Porém, mesmo com uma elevada 

produção no lúmen intestinal (TOPPING; CLIFTON, 2001), essas moléculas são 

encontradas em gradientes diferentes no intestino e no sangue periférico, estando 

disponíveis na circulação em uma concentração de acetato > propionato > butirato 

(MORRISON; PRESTON, 2016).   

Uma vez produzidas, essas moléculas vão ser captadas na membrana apical das 

células epiteliais. A parte dos AGCC que não é consumida por essas células é 

transportada pela membrana basolateral, ficando disponível no sangue portal para 

passagem pelo fígado (DEN BESTEN et al., 2013). Neste órgão, quantidades 

significativas desses ácidos graxos são utilizadas em processos metabólicos 

(BLOEMEN et al., 2009; DEN BESTEN et al., 2013) e o restante é distribuído para 

os outros sistemas. Com isso, é propagado um gradiente biológico destes 

compostos, de forma que suas funções nos diferentes tecidos e células devem ser 

relacionadas à sua exposição diferencial às concentrações de AGCC ainda 

disponíveis (MORRISON; PRESTON, 2016). Assim, seu conteúdo no sangue 

venoso não representa a concentração original destes metabólitos no sangue portal, 

ou mesmo no lúmen intestinal (TOPPING; CLIFTON, 2001). 

Uma vez que trabalhos demonstraram correlações entre a reduzida abundância 

de bactérias produtoras de AGCC em pacientes e modelos animais de HA, com 

valores elevados de PA (YANG et al., 2015; GOMEZ-ARANGO et al., 2016; KIM et 

al., 2018), na presente dissertação as concentrações desses ácidos graxos foram 

quantificadas no conteúdo cecal dos dois grupos animais estudados, nas duas 

diferentes idades, como é mostrado na figura 14.    

No gráfico A são demonstrados os resultados da quantificação do acetato no 

conteúdo luminal dos animais. Enquanto esse composto se apresenta mais 

disponível no intestino dos SHR jovens (31,44%) comparado ao seu controle de 
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mesma idade, os animais adultos não apresentam diferença significativa desse 

ácido graxo entre os grupos. Em relação ao propionato, apresentado no gráfico B, é 

possível observar que o animal controle apresenta um aumento da concentração 

desse ácido graxo ao longo do crescimento, de forma que o Wistar adulto tem mais 

propionato no conteúdo luminal (37,88%) que o Wistar de 6 semanas. No entanto, 

os SHR jovens e adultos têm disponibilidade de propionato no intestino em 

concentrações semelhantes, quando comparado aos seus controles normotensos.  

Quando avaliado o conteúdo luminal de butirato - a principal molécula reguladora 

da integridade da barreira epitelial e importante regulador de modificações 

epigenéticas - foi observado que apesar de não haver diferença significativa na 

concentração desse AGCC entre os animais jovens, os SHR adultos apresentam 

quantidade reduzida de butirato frente às concentrações desse ácido graxos 

disponíveis no ceco dos animais normotensos de mesma idade, com uma redução 

de 32,19% (figura 14 C).   
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Com os resultados obtidos, foram realizadas correlações entre as concentrações 

de AGCC presentes no lúmen intestinal dos animais com os valores de PAC, uma 

vez que a literatura apresenta dados que correlacionam negativamente a quantidade 

de bactérias produtoras dessas moléculas com valores elevados de PA em humanos 

(GOMEZ-ARANGO et al., 2016).  

Como demonstrado na figura 15, não existe correlação entre as concentrações 

de propionato ou butirato intestinais, com os valores de PAC dos animais jovens 

analisados. Porém, a concentração de acetato apresenta uma correlação positiva 

com os valores de PAC nos animais de 6 semanas. Com um aumento de 31,44% na 

concentração de acetato disponível e com valores de PAC significativamente 

maiores que os encontrados nos animais controles jovens, os SHR de 6 semanas 

Figura 14 – Quantificação dos ácidos graxos de cadeia curta no conteúdo 
luminal dos animais Wistar e SHR. A) Concentrações de Acetato; B) Propionato e 
C) Butirato nas amostras fecais obtidas do ceco dos animais Wistar e SHR, nas duas 

diferentes idades. O número (n) de animais utilizados é apresentado no gráfico. 
Resultados são apresentados em µmol/g de fezes. WJ = Wistar Jovem, SJ = SHR 
Jovem, WA = Wistar Adulto e SA = SHR Adulto. ANOVA duas vias, com pós-teste 
Bonferroni, ‘*’p<0,05 vs. Wistar jovem e ‘#’p<0,05 vs. Wistar adulto.   
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acabam apresentando um perfil distinto. Quando construída a correlação 

apresentada no gráfico 15 A, é demonstrado que quanto maiores às concentrações 

de acetato intestinal, maiores os valores de pressão encontrados nos SHR – apesar 

desses valores ainda estarem dentro dos limites considerados como PA normal. 

Dessa forma, a presente dissertação apresenta o primeiro resultado inédito de 

correlação entre a concentração de um AGCC e os valores de PAC, indicando que 

caso esse dado não seja uma característica exclusiva da microbiota dos animais 

empregados, a concentração de acetato no intestino poderia ser considerada um 

biomarcador para identificação de indivíduos com maior probabilidade de 

desenvolver HA. No entanto, mais experimentos precisariam ser desenvolvidos para 

confirmar essa possibilidade.  

 Em relação aos animais adultos, dos AGCC avaliados, apenas o butirato 

apresentou correlação aos valores de PAC, como apresentado no gráfico 15 F. Em 

acordo com os indícios disponíveis na literatura (GOMEZ-ARANGO et al., 2016), a 

concentração de butirato no intestino dos animais adultos se correlaciona 

negativamente aos valores de PA, ou seja, quanto menor a disponibilidade desse 

ácido graxo, maiores serão os valores de PAC encontrados – dado também 

apresentado pela primeira vez pela presente dissertação.   

Baseado no resultado dessas correlações, uma vez que o butirato foi o único 

AGCC a se correlacionar com a pressão em valores compatíveis com a HA, também 

foram realizadas análises comparando as variações das concentrações desse ácido 

graxo com dados estruturais e mecânicos das AMRs dos animais utilizados. Como 

pode ser observado na figura 16, nenhum dos parâmetros escolhidos tem correlação 

com as concentrações de butirato – demonstrando que a menor disponibilidade 

desse ácido graxo estaria relacionada ao desenvolvimento da HA, mas por um 

mecanismo não dependente de alterações vasculares.  

Como demonstrado na literatura, esse AGCC parece exercer funções em centros 

cardiorreguladores centrais (TORAL et al., 2019; YANG et al., 2019), de forma que a 

reduzida disponibilidade desse composto nos SHR poderia contribuir para o 

desenvolvimento ou manutenção da HA por vias não periféricas. Dessa forma, pela 

primeira vez na literatura é possível dissociar as mudanças na permeabilidade 

intestinal, das modificações na composição da microbiota ali presente: enquanto a 
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primeira influencia no aumento da RVP  – como mostrado pela primeira vez neste 

trabalho - modulando alterações estruturais diretamente nos vasos, a segunda 

favorece a HA por outros mecanismos que incluem, possivelmente, mecanismos 

centrais do controle da PA e/ou do tônus vascular.   
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4.6  Acetilação de histona H3 

Os AGCC produzidos pela microbiota intestinal apresentam diversos papéis 

importantes na regulação da fisiologia do organismo hospedeiro (MORRISON; 

PRESTON, 2016). No entanto, os mecanismos de ação pelo qual esses ácidos 

graxos conseguem regular os diversos processos com que estão envolvidos ainda 

se confundem na literatura. Ao mesmo tempo em que esses ácidos graxos 

conseguem influenciar diretamente a expressão gênica (WALDECKER et al., 2008), 

modulando mecanismos que permitem uma maior acetilação de histonas e a 

Figura 16 – Correlação entre a concentração de butirato do conteúdo luminal 
intestinal com parâmetros estruturais e mecânicos das artérias mesentéricas de 
resistência. Correlação entre butirato e razão P/L obtida com os dados dos animais 
Wistar e SHR de 6 semanas (A) e 6 meses (B); Correlação entre butirato e ângulo β 
obtidas com os dados dos animais Wistar e SHR de 6 semanas (C) 6 meses (D). 

Cálculos realizados pelo coeficiente de correlação de Pearson (r). 
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consequente maior expressão de genes alvos (STRAHL; ALLIS, 2000; MILLER et 

al., 2005; CHRIETT et al., 2019), essas moléculas também agem sobre receptores 

específicos, acoplados à proteína G. Esses receptores, descobertos apenas em 

2003, estão presentes em diversos tecidos e são capazes de responder, com 

sensibilidade diferencial, às moléculas de AGCC nas suas diferentes concentrações 

(BROWN et al., 2003; KIMURA et al., 2019).  

Com isso, torna-se um pouco mais complexa a tarefa de identificar o papel 

dessas moléculas sobre os diferentes tecidos, uma vez que mais de uma via de 

ativação desses AGCC poderia estar sendo modulada de uma só vez (LI et al., 

2018b). Dessa forma, no presente trabalho foram avaliadas as expressões de mRNA 

dos principais receptores para AGCC já descritos, assim como a quantidade de 

acetilação da histona H3 – uma alteração pós-traducional relacionada ao papel de 

regulação gênica dos AGCC. Assim, o presente trabalho avaliou por western blot a 

acetilação nos resíduos de lisina 9 e 14 da histona H3, o que permitu avaliar de 

maneira indireta a ação do butirato sobre a regulação gênica em AMRs. Os dados 

obtidos são apresentados na figura 17. 

Como demonstrado abaixo, a acetilação no resíduo de lisina 14 não apresenta 

diferença significativa entre os grupos de animais nas duas idades avaliadas. No 

entanto, o resíduo 9 apresenta uma redução de 33% na acetilação das artérias dos 

animais controle e uma redução de 38% nas artérias dos SHR adultos, quando 

comparado a quantidade de acetilação encontrada nas AMRs dos animais jovens. 

Com isso, é possível demonstrar uma redução da atividade dos AGCC na regulação 

da expressão gênica nas artérias dos animais adultos – o que pode estar 

relacionado tanto com mudanças na disponibilidade dos ácidos graxos no organismo 

desses animais, quanto à atuação desses AGCC em outras vias de ativação (WU et 

al., 2012).  

Trabalhos já demonstraram que em células epiteliais transfectadas com o gene 

do receptor GPR 41, a ativação desse receptor pelos AGCC promovia a redução da 

acetilação da histona H3 em resíduo de lisina, assim como em resíduos da histona 

H4 (WU et al., 2012). Com isso, a ativação do receptor exerceria um efeito negativo 

sobre as funções desempenhadas pelo butirato por meio das modificações 

epigenéticas, sugerindo um mecanismo regulador (WU et al., 2012). Assim, seria 
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possível que uma maior ativação dos receptores GPR 41 nos vasos dos animais 

Wistar adultos estivesse relacionada à menor acetilação em resíduo de lisina 9, 

como observado na figura 17 B. No entanto, o real relacionamento dessas duas vias 

não pôde ser caracterizado nesse trabalho.  

Em relação as artérias dos SHR adultos, a redução da disponibilidade de butirato 

nesses animais, descrito anteriormente neste trabalho, corrobora para o resultado 

encontrado. Assim, com menos butirato presente, menor a modulação epigenética 

desempenhada por esse ácido graxo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7  Expressão de mRNA dos receptores para AGCC 

Entre os anos de 1980 e 2000, diversos trabalhos foram publicados descrevendo 

respostas vasodilatadoras em artérias de condutância e resistência, sendo 

moduladas pelos AGCC. Porém, os mecanismos de ação descritos nesses trabalhos 

eram muito variáveis (DAUGIRDAS; NAWAB, 1987; AUSTIN; WRAY, 1993; 

Figura 17 – Acetilação da histona H3 em artérias mesentéricas de resistência. 

Quantificação da acetilação em resíduo de lisina 14 (H3K14ac) nas artérias dos 
quatro grupos de animais (A); Quantificação da acetilação em resíduo de lisina 9 
(H3K9ac) nas artérias dos quatro grupos de animais (B). As figuras superiores 
representam os blots típicos para cada acetilação e as figuras inferiores representam 
a expressão total da histona H3, como controle interno. O número de animais 
utilizados no experimento é apresentado nas barras. WJ = Wistar Jovem, SJ = SHR 
Jovem, WA = Wistar Adulto e SA = SHR Adulto. ANOVA duas vias com pós-teste 
Bonferroni, ‘*’p<0,05 vs. Wistar jovem e ‘&’ p<0,05 vs. SHR jovem. 
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AARONSON; MCKINNON; POSTON, 1996; KNOCK et al., 2002). Enquanto uma 

vertente de pesquisadores defendia que a resposta vasodilatadora observada seria 

o resultado de alterações do pH intracelular, provocadas pelos ácidos graxos (que 

são ácidos fracos e conseguem passar facilmente pela membrana celular em estado 

protonado (THOMAS, 1984; AUSTIN; WRAY, 1993)), uma segunda vertente 

defendia que as alterações de pH em nada se relacionavam à resposta 

vasodilatadora. Com trabalhos demonstrando respostas dependentes e 

independentes do endotélio (AARONSON; MCKINNON; POSTON, 1996; KNOCK et 

al., 2002), foram descritas a ativação de diversas vias intracelulares, incluindo desde 

a ativação de PKA pela produção de AMP cíclico (AARONSON; MCKINNON; 

POSTON, 1996) até a liberação do fator hiperpolarizante derivado do endotélio 

(EDHF) (KNOCK et al., 2002). No entanto, apesar de alguns trabalhos apontarem a 

possível existência de receptores específicos para os AGCC (MORTENSEN et al., 

1994), até aquele momento ninguém tinha sido capaz de descrevê-los.  

Como já citado, os primeiros receptores responsivos a essas moléculas foram 

descritos apenas em 2003 (BROWN et al., 2003) e ainda hoje pouco se conhece 

sobre as vias desempenhadas pela ativação desses receptores. Apesar de terem 

sido descritos em regiões centrais cardiorreguladoras, como o núcleo paraventricular 

(PVN) - inclusive com sua expressão alterada na HA ou por protocolos de 

transplante fecal (TORAL et al., 2019; YANG et al., 2019) – a presença desses 

receptores em artérias de condutância foi demonstradas em alguns trabalhos, tendo 

um papel no controle do tônus vascular (NATARAJAN et al., 2016), e também na 

regulação de respostas inflamatórias (BARTOLOMAEUS et al., 2019a). No entanto, 

até o momento, nenhum trabalho publicado demonstrou a expressão desses 

receptores em artérias de resistência (principal leito regulador da RVP), ou mesmo 

avaliou se estariam diferencialmente expressos em um modelo de HA, relacionando-

os com a doença. Na presente dissertação, no entanto, a expressão gênica de 

alguns dos receptores para AGCC foi avaliada em AMRs dos animais Wistar e SHR, 

tanto jovens quanto adultos. Os resultados são apresentados a seguir.  

Na figura 18 está demonstrada a expressão gênica do receptor Olfr78, avaliada 

por qRT-PCR. Como pode ser observado no gráfico, o receptor olfatório encontrado 

nas células musculares lisas (PLUZNICK et al., 2013) e associado à proteína Gs 

(PLUZNICK et al., 2013), tem sua expressão gênica reduzida nas artérias dos 
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animais Wistar adultos, quando comparadas às artérias dos Wistar de 6 semanas - 

indicando que ao longo do crescimento do animal normotenso, seu papel fisiológico 

poderia ser reduzido.  

Em relação às artérias dos animais SHR, a expressão gênica desse receptor 

está reduzida nos animais jovens, quando comparada ao seu controle de mesma 

idade. Na idade adulta, no entanto, a expressão desse receptor se apresenta em 

nível semelhante à encontrada nos Wistar adultos, indicando que qualquer 

comprometimento da função ou remodelamento arterial favorecido pela diminuição 

da expressão desse receptor só poderia ocorrer nos SHR durante a fase jovem - 

ainda na ausência da HA (Figura 18). Contudo, como os níveis de acetato são até 

maiores nos SHR jovens que nos Wistar de mesma idade, e a concentração dos 

outros AGCC se mantém semelhante à encontrada no animal normotenso, é 

provável que mesmo com uma menor expressão do Olfr78, os SHR jovens 

apresentem a ativação desse receptor em níveis fisiológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os outros receptores de interesse, que são o GPR41, GPR43 e o GPR109a 

foram inicialmente avaliados também pela técnica de qRT-PCR. Contudo, a 

avaliação da expressão gênica desses receptores por essa técnica apresentou 

algumas dificuldades metodológicas. Diferente do gene do receptor Olfr78, as 

Figura 18 – Expressão gênica do receptor Olfr78 em artérias mesentéricas de 
resistência por qRT-PCR. A expressão do receptor foi normalizada pela expressão 
da β-actina. Os resultados são apresentados a partir dos valores encontrados nas 
artérias dos Wistar jovens. Número (n) de animais utilizados é apresentado dentro 
das barras. WJ = Wistar Jovem, SJ = SHR Jovem, WA = Wistar Adulto e SA = SHR 
Adulto. ANOVA duas vias com pós-teste Bonferroni, ‘*’p<0,05 vs. Wistar jovem.  
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sequências dos genes dos receptores GPR41, GPR43 e GPR109a são formadas 

com ausência de  íntrons (BOLOGNINI et al., 2016), de forma que a confecção de 

primers específicos foi uma tarefa um pouco mais difícil, além de ter sido necessário 

a realização de vários testes e mudanças de protocolo. Por serem expressos 

preferencialmente em células endoteliais e células imunes (NATARAJAN et al., 

2016; KIMURA et al., 2019), a expressão desses genes era encontrada em valores 

bem reduzidos, de forma que foi necessária a padronização do experimento 

utilizando 5 μg de mRNA.  

Em meio a diversas tentativas e suspeitando que os resultados obtidos com o 

qRT-PCR não estivessem representando a realidade das AMRs - já que as curvas 

obtidas com a amplificação dos primers para esses receptores com cDNA de AMRs 

sempre apresentavam múltiplos picos - foram realizados experimentos de PCR 

convencional, com o objetivo de tentar identificar alterações na expressão desses 

receptores de maneira mais visual. As imagens típicas desse experimento são 

apresentadas na figura 19, em que podem ser observadas as bandas resultantes da 

amplificação por PCR convencional desses três receptores de interesse, assim como 

o controle interno do experimento (β-actina). Já na figura 20, são apresentadas as 

quantificações realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Expressão gênica dos receptores GPR 41, GPR 43, GPR109a e da β-actina 
por PCR convencional. Figura demonstra imagens típicas dos géis realizados, 
apresentando as bandas correspondentes aos fragmentos amplificados para os quatro 
genes. WJ= Wistar Jovem, SJ = SHR Jovem, WA = Wistar Adulto e SA = SHA Adulto, com 6 
animais por grupo. Na tabela são apresentados os tamanhos de fragmentos amplificados 
para cada um dos genes, em pares de base (pb).  
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Como apresentado na figura 20, a expressão gênica dos receptores GPR41, 

GPR43 e GPR109a aumentam com a idade nas AMRs do animal Wistar. Enquanto 

a expressão de GPR41 aumenta aproximadamente 4 vezes no adulto, quando 

comparado a expressão gênica nas AMRs dos Wistar jovens; a expressão gênica 

dos receptores GPR43 e GPR109a na fase adulta dos Wistar torna-se 2,5 e 3 vezes 

maior, respectivamente, quando comparada as AMRs dos jovens.  

A expressão desses receptores nas AMRs dos SHR, contudo, apresenta um 

perfil diferente. Enquanto com 6 semanas de vida a expressão gênica desses 

receptores não tem diferença significativa, quando comparado as AMRs dos animais 

controle de mesma idade; os animais hipertensos com 6 meses de vida apresentam 

uma expressão com redução significativa, quando comparada as artérias dos 

Figura 20 – Quantificação da expressão gênica dos receptores GPR41, GPR43 e 
GPR109a em artérias mesentéricas de resistência por PCR convencional. As 
bandas obtidas, como representadas na figura 19, foram quantificadas com o programa 
Image Lab, de modo que os valores encontrados para os genes de interesse foram 
normalizados com a quantificação das bandas correspondentes a β-actina. WJ= Wistar 
Jovem (n=6-6-5), SJ = SHR Jovem (n=4), WA = Wistar Adulto (n=4) e SA = SHR Adulto 
(4-5-4). O número (n) de animais utilizados é apresentado na legenda. ANOVA duas vias 
com pós-teste Bonferroni, ‘*’ p<0,05 vs. Wistar jovem, ‘#’ p<0,05 vs. Wistar adulto.  
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animais Wistar adultos. O receptor GPR41, por exemplo, apresenta 83% menos 

mRNA nas AMRs dos SHR adultos, enquanto os receptores GPR43 e GPR109a tem 

expressão 85% e 93% menor, respectivamente (Figura 20). 

Dessa maneira, é possível que a regulação desempenhada por esses receptores 

na fase jovem não seja prejudicada nos SHR, uma vez que a expressão gênica é 

semelhante à encontrada no animal controle de mesma idade. Como nesse período 

as concentrações de propionato e butirato no conteúdo intestinal dos SHR de 6 

semanas é semelhante as concentrações encontradas nos animais controle - com a 

disponibilidade de acetato estando inclusive mais elevada - a ativação dos 

receptores para AGCC provavelmente não seria comprometida (figura 14). A 

expressão baixa desses receptores na fase adulta, no entanto, contrasta fortemente 

com a expressão observada nos animais Wistar adultos – dado esse que fica bem 

exemplificado com as imagens típicas demonstradas na figura 19. É possível que 

vias moduladas por esses receptores estejam comprometidas nos SHR adultos, 

sendo agravadas, inclusive, pela reduzida concentração de butirato no intestino 

desses animais (Figura 14 C).  
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5 Discussão 

Nos últimos anos, a literatura vem indicando cada vez mais uma correlação entre 

o desenvolvimento da HA com modificações na microbiota intestinal de pacientes e 

modelos animais da doença. No entanto, apesar de já terem sido publicados 

trabalhos demonstrando, por exemplo, que a ingestão de sal é capaz de alterar a 

composição das bactérias intestinais, promovendo inflamação e contribuindo para o 

desenvolvimento da HA (WILCK et al., 2017); ou mesmo trabalhos que apontem 

uma comunicação entre regiões centrais cardiorreguladoras com a disbiose e a HA 

(TORAL et al., 2019; YANG et al., 2019), poucos dados existem esclarecendo se 

existiria ou não um papel da disbiose intestinal na modulação da RVP por meio de 

alterações vasculares. 

O que foi demonstrado até o momento são dados apontando que o tratamento 

com prebióticos ou metabolitos da microbiota conseguiriam melhorar a função 

vascular, sobrepondo a disfunção endotelial previamente apresentada nos modelos 

animais de cada trabalho (CATRY et al., 2018; KIM et al., 2018), assim como uma 

importante participação desses metabolitos no controle da inflamação e 

possivelmente em processos de fibrose e remodelamento em artérias de 

condutância (NATARAJAN et al., 2016; BARTOLOMAEUS et al., 2019a). Porém, 

dados que correlacionem as mudanças na microbiota e no ambiente intestinal, 

influenciando tanto em alterações funcionais quanto estruturais e mecânicas em 

artérias de resistência na HA ainda não estão disponíveis.  

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi correlacionar as mudanças na 

microbiota intestinal, o remodelamento em artérias de resistência (presente nas 

AMRs dos SHR já na fase normotensa) e a expressão gênica dos receptores para 

AGCC nessas artérias com a gênese e/ou manutenção da HA. Com isso, os 

principais achados desse trabalho são: (I) o remodelamento eutrófico para dentro - 

encontrado nas AMRs dos SHR de 6 semanas de vida – torna-se um 

remodelamento hipertrófico para dentro, aos 6 meses de idade (apresentando um 

aumento adicional na razão P/L de 58%); (II) os animais hipertensos apresentam 

disponibilidade diferencial de AGCC no conteúdo intestinal (butirato reduzido em 

32%), assim como maior concentração do biomarcador de permeabilidade intestinal 

no soro (32% mais zonulina); (III) esses dois fatores se correlacionam ao 
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desenvolvimento de maiores valores de PAC nos animais estudados, de forma que a 

zonulina apresenta uma correlação positiva e as reduzidas concentrações de 

butirato uma correlação negativa; (IV) as concentrações aumentadas de zonulina 

também se correlacionam com as modificações estruturais encontradas nas AMRs 

dos SHR adultos e (V) as AMRs dos SHR adultos apresentam expressão reduzida 

de mRNA dos receptores para AGCC, o que poderia se relacionar tanto com as 

alterações estruturais e mecânicas quanto com alterações funcionais nessas 

artérias. A discussão desses achados é apresentada a seguir.    

5.1 Alterações estruturais e mecânicas nas AMRs dos SHR 

Entre os anos de 1970 e 1990, uma grande quantidade de trabalhos foram 

publicados, na tentativa de desvendar a progressão temporal do surgimento de um 

dos grandes marcos da HA - o remodelamento vascular (RIZZONI et al., 1994). 

Como a realização de estudos em humanos era muito difícil, modelos animais como 

o SHR passaram a ser arduamente estudados, já que desenvolvem um modelo de 

HA essencial (RIZZONI et al., 1994).  

Embora a grande maioria dos estudos demonstrasse a presença de alterações 

estruturais tanto em artérias de condutância, quanto em artérias de resistência dos 

SHRs jovens (mesmo antes do surgimento da HA (ECCLESTON-JOYNER; GRAY, 

1988)), as características dessas alterações eram muito diferentes entre os 

trabalhos. Em 1980, Mulvany e colaboradores encontraram o Di reduzido em AMRs 

de SHR de 6 semanas, 12 semanas e 24 semanas - apesar dos animais mais jovens 

apresentarem PA normal. Porém, a EP dessas artérias só se apresentava elevada a 

partir da 12º semana de vida desses animais, o que correlacionava o aumento das 

cifras pressóricas com o surgimento de uma modificação de um parâmetro estrutural 

(MULVANY; AALKJAER; CHRISTENSEN, 1980).  

No entanto, em 1994, Rizzoni e colaboradores demonstraram que, de maneira 

contrária, SHR de até 8 semanas de vida, com PAC atingindo valores de 165 mmHg, 

ainda tinham Di semelhante ao encontrado nas artérias dos animais controles de 

mesma idade - enquanto que a EP já se apresentava elevada desde a 4º semana de 

vida (RIZZONI et al., 1994). Com isso, apesar de defender que as alterações 

estruturais dessas artérias não necessariamente estariam relacionadas à gênese do 

aumento pressórico, mas antes, fossem responsáveis pela amplificação e 
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perpetuação de outros fatores que colaborassem para a HA (RIZZONI et al., 1994), 

esses trabalhos ainda deixavam muitas duvidas na literatura quanto a ordem 

temporal de progressão da doença. 

Em busca dessa resposta, próximo aos anos 2000 e utilizando como técnica o 

miógrafo de pressão, Intengan e colaboradores apresentaram um novo perfil de 

remodelamento na literatura, demonstrando não apenas diferenças estruturais mais 

também alterações mecânicas importantes (INTENGAN et al., 1999). Os animais 

jovens utilizados nesse experimento apresentavam remodelamento eutrófico para 

dentro, enquanto os animais adultos passavam a desenvolver um remodelamento 

hipertrófico para dentro (com IC de 24%) e um aumento de rigidez, pela maior 

expressão de integrinas (INTENGAN et al., 1999). Dessa forma, utilizando uma 

metodologia mais avançada do que as utilizadas nos trabalhos anteriores, esse 

grupo demonstrou que apesar da existência previa do remodelamento eutrófico, as 

AMRs dos SHR adultos podiam ainda sofrer mudanças ao longo do envelhecimento, 

com um processo de crescimento e a adição de rigidez – processos que eram 

revertidos pelo tratamento com antagonista do receptor AT1, ou por inibidor da 

enzima conversora de angiotensina (ECA) (INTENGAN et al., 1999).    

Posteriormente a publicação desse trabalho, um grupo de pesquisa espanhol 

demostrou ainda que uma organização diferencial da elastina - com menor 

quantidade e reduzido tamanho de fenestras na sua organização estrutural, 

localizada na lamina elástica interna - fornecia as AMRs dos SHR uma maior rigidez, 

delimitando seu Di (BRIONES et al., 2003). Junto dessa importante descoberta, no 

entanto, as AMRs da linhagem de SHR utilizados nesse estudo já não apresentavam 

remodelamento hipertrófico para dentro na fase adulta (BRIONES et al., 2003), indo 

na direção contrária ao trabalho publicado em 1999 (INTENGAN et al., 1999). Com 

isso, fica claro que a conclusão apresentada por Rizzoni e colaboradores é sem 

duvida a mais correta para classificar o papel das alterações estruturais e mecânicas 

que acometem as artérias de resistência na HA. Apesar de não serem as principais 

responsáveis pela gênese do aumento pressórico, as diferentes alterações 

estruturais e mecânicas encontradas nas mais diversas linhagens de SHR 

disponíveis nos centros de pesquisa, ajudam a amplificar todos os fatores 

responsáveis pelo desenvolvimento dessa doença multifatorial (LOUIS; HOWES, 

1990; RIZZONI et al., 1994) – demonstrando assim sua importância como alvo de 
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estudos. A compreensão de mecanismos que provoquem o aumento da severidade 

dos processos de remodelamento podem contribuir para a caracterização de 

marcadores que facilitem a identificação do prognostico da doença (MASI et al., 

2019), ou mesmo o desenvolvimento de estratégias de tratamento ou prevenção, 

auxiliando na redução da RVP e consequentemente do risco do surgimento de 

DCVs.      

Baseado em todos esses dados descritos acima, um trabalho realizado por 

nosso grupo de pesquisa e ainda não publicado, demonstrou a presença de um Di 

reduzido e AST não alterada, caracterizando um remodelamento eutrófico para 

dentro em AMRs de SHR de 6 semanas e 6 meses, acompanhado de maior rigidez 

arterial quando comparado a artérias de animais controle Wistar Kyoto (WKY) 

(JEUKEN; ROSSONI, 2014). Mesmo com esses resultados interessantes, a 

presente dissertação não pôde utilizar essa mesma linhagem de animais, que foi 

infelizmente substituída por uma nova linhagem de SHR por problemas na 

manutenção da colônia. Dessa forma, foram realizados novos experimentos em 

miógrafo de pressão, para a caracterização do perfil de remodelamento das AMRs 

dos novos animais – caracterização essa descrita no presente trabalho.  

É importante ressaltar, porém, que a presente dissertação também apresenta 

uma diferença em relação a grande maioria dos trabalhos presentes na literatura 

(MULVANY; AALKJAER; CHRISTENSEN, 1980; VIRDIS et al., 2009), uma vez que 

utiliza como linhagem de animais controle, ratos Wistar. Essa escolha veio como 

resposta às críticas existentes na literatura pelo uso comparativo do SHR com a 

linhagem de animais WKY, uma vez que essas duas apresentam uma grande 

proximidade genética. É possível que os ratos WKY já apresentem características 

genéticas que facilitem o desenvolvimento da HA, de forma a não serem 

considerados um controle normotenso ideal (LOUIS; HOWES, 1990). 

Utilizando então essa nova linhagem de SHR e o controle normotenso Wistar, de 

maneira curiosa, os resultados encontrados e aqui descritos reproduzem 

praticamente o que a literatura vem apresentando desde 1980 - em relação à 

diversidade dos processos de remodelamento encontrados e da progressão 

temporal da doença - uma vez que o perfil de remodelamento é diferente daquele 

relatado no nosso trabalho anterior, realizado com outra linhagem de SHR e 
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comparado com ratos WKY controles. Os resultados da presente dissertação 

demonstram que enquanto as AMRs dos SHR jovens apresentam remodelamento 

eutrófico para dentro, com maior razão P/L e aumento dos valores de ângulo β; as 

artérias dos animais adultos têm um remodelamento hipertrófico para dentro, com 

elevação adicional da razão P/L e rigidez, quando comparado aos animais Wistar.  

O remodelamento eutrófico para dentro corresponde a uma reestruturação da 

arquitetura da parede vascular, de forma que as células de músculo liso ali 

presentes ficam dispostas em maior proximidade, promovendo a redução do De e Di 

do vaso (INTENGAN; SCHIFFRIN, 2000). Essa redução do diâmetro ocorre sem que 

tenha sido necessário o aumento do volume da camada média (INTENGAN; 

SCHIFFRIN, 2000), podendo ser o resultado de exacerbado tônus vascular, 

mudanças na polimerização da actina ou mesmo por ativação diferencial de 

metaloproteinases pela presença de estresse oxidativo (promovendo mudanças nos 

componentes da matriz extracelular ou modulando a estrutura do citoesqueleto) 

(CASTORENA-GONZALEZ et al., 2014). Como não existe crescimento das células 

musculares lisas, a AST não sofre alteração (CHRISTENSEN; MULVANY, 2001) e, 

como o Di é reduzido, a razão P/L é aumentada (INTENGAN; SCHIFFRIN, 2000). 

No caso do remodelamento hipertrófico aqui demonstrado, o aumento da AST 

poderia ser justificado pela presença de fatores humorais ao longo do crescimento 

dos animais hipertensos, como por exemplo, a Angio II, que estariam envolvidos em 

processos de crescimento ou proliferação celular (SCHIFFRIN, 2004). 

Enquanto uma maior razão P/L nas artérias dos animais jovens poderia se 

relacionar aos maiores valores de PAC encontrados nos SHR na fase normotensa, 

quando comparado aos animais Wistar; o aumento adicional da razão P/L das 

artérias dos animais adultos parece impor uma RVP ainda maior ao sistema. 

Trabalhos mais antigos já indicaram que, enquanto os valores de razão P/L nos SHR 

adultos parecem aumentar com a idade, ou mesmo permanecer igual (RIZZONI et 

al., 1994; INTENGAN et al., 1999), esse parâmetro estrutural já foi caracterizado 

como reduzido durante o crescimento nos animais normotensos (MULVANY; 

AALKJAER; CHRISTENSEN, 1980). Com isso, se em uma condição fisiologia o 

crescimento corporal poderia estaria associado a um processo de remodelamento 

com redução de resistência nos animais normotensos, a não diminuição desse 
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parâmetro ou mesmo o aumento da razão P/L já indicaria uma maior imposição de 

RVP pelas AMRs dos animais hipertensos. 

Associado a esses dados, por meio de experimento de western blot foram 

encontrados expressões aumentadas de TGF-β1 nas artérias dos SHR de ambas as 

idades. Em células musculares lisas, células endoteliais e mesmo em fibroblastos, o 

TGF-β1 consegue levar a transcrição de genes importantes para a formação da 

matriz extracelular, produzindo fibronectina, pró-colágeno e mesmo CTGF – um 

segundo fator de crescimento que é capaz de agir sinergicamente ao TGF-β1, 

levando a processos crônicos de fibrose (RUIZ-ORTEGA et al., 2007). Dessa 

maneira, esse fator de crescimento poderia estar associado a maior rigidez 

encontrada nas AMRs dos SHR desde a fase jovem, influenciando na deposição de 

colágeno, ou mesmo no acúmulo de outros componentes de matriz extracelular.  

Como o TGF-β1 também é associado a ativação de vias de proliferação e 

crescimento celular – como a Smad3/ERK ou PI3K/AKT (SUWANABOL et al., 

2012a, 2012b) - é possível que sua constante presença nas AMRs ao longo do 

crescimento do SHR, juntamente com a ausência de mecanismos regulatórios que 

serão apresentados mais a frente nesse texto, possam inclusive influenciar no 

processo de alteração da AST e no consequente remodelamento hipertrófico 

encontrado. Uma vez que a produção de TGF-β1 tem entre seus estímulos a Angio 

II (RUIZ-ORTEGA et al., 2007) e que trabalhos já demonstraram que a inibição do 

sistema renina angiotensina consegue evitar o desenvolvimento do remodelamento 

hipertrófico em SHR (INTENGAN et al., 1999), é possível que a via ‘Angio II/TGF-

β1/crescimento ou proliferação celular’ também esteja presente nos animais adultos 

aqui estudados. 

5.2 Alterações intestinais e a HA 

Desde a década de 1940 é defendido na literatura que compreender o 

desenvolvimento da HA não é uma tarefa simples (HARRISON, 2013). Como 

apresentado em um manuscrito publicado naquela época, exemplificando pela 

primeira vez a chamada teoria do ‘mosaico’ da HA, a doença é descrita como sendo 

a junção de diversas ‘forças’, agindo em conjunto em uma variedade de sistemas e 

tecidos para gerar como resultado final o fenótipo de aumento pressórico – o que 

torna difícil a definição de apenas um fator como responsável pelo desenvolvimento 
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da HA. Com o passar do tempo, no entanto, os diversos fatores que na década de 

40 faziam parte do mosaico da HA foram amplificados, passando a incluir não 

apenas componentes sistêmicos, mas também celulares e moleculares, tornando a 

etiologia da doença muito mais complexa (HARRISON, 2013).  

A partir de 2015, novos trabalhos surgiram, trazendo mais um fator para compor 

essa doença multifatorial: a microbiota. Com a primeira descrição de que as 

bactérias poderiam se relacionar com a HA em animais (MELL et al., 2015), ou 

mesmo que o tratamento de pacientes hipertensos com antibióticos poderia 

melhorar o prognóstico da doença (QI et al., 2015), a literatura começou a 

apresentar cada vez mais trabalhos tentando não só comprovar esses dados, mas 

também compreende-los.   

 Partindo diretamente para a ideia da disbiose intestinal, os primeiros trabalhos 

optaram por avaliar a existência de modificações na microbiota de indivíduos 

hipertensos e caracterizar esse desequilíbrio intestinal em modelos animais da 

doença - o que permitiria o avanço dos estudos (YANG et al., 2015). O trabalho de 

Yang e colaboradores, por exemplo, demonstrou em um grupo de pacientes, que a 

composição da microbiota dos hipertensos apresentava menor diversidade e riqueza 

de filos bacterianos, quando comparados aos indivíduos normotensos (YANG et al., 

2015). Uma vez que ainda não se tem descrito quais seriam os componentes de 

uma microbiota considerada saudável (GERRITSEN et al., 2011), as alterações 

desses parâmetros ecológicos na microbiota dos indivíduos doentes já permitiria 

pelo menos a identificação de um perfil de microbiota ‘não saudável’, possibilitando 

definições mais diretas entre a abundancia de certos filos existindo como fator de 

risco para a doença, por exemplo (YANG et al., 2015).  

Com esses resultados em humanos, Yang e colaboradores também avaliaram a 

microbiota intestinal de animais WKY e SHR adultos, encontrando dados bem 

interessantes. Além da composição microbiana apresentar aspectos como 

diversidade, riqueza e uniformidade modificados nos SHR, também foi encontrado 

uma razão F/B aumentada nesses animais, sendo esse um importante marcador de 

disbiose intestinal (YANG et al., 2015). Junto a isso, esse foi o primeiro trabalho na 

literatura a identificar uma menor abundancia de filos bacterianos produtores dos 

AGCC nesse modelo animal de HA (como o butirato e o acetato), permitindo pela 
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primeira vez uma conexão não apenas da disbiose, mas também de uma possível 

disponibilidade diferencial dos ácidos graxos produzidos pela microbiota com a HA 

(YANG et al., 2015).   

Baseado nesses dados, o presente trabalho quantificou as concentrações de 

acetato, propionato e butirato no conteúdo cecal de animais Wistar e SHR, jovens e 

adultos. Os SHR jovens apresentaram concentrações semelhantes de propionato no 

lúmen intestinal, quando comparado aos Wistar de mesma idade, assim como 

maiores quantidades de acetato disponível (com aumento de 31,44% em relação 

aos Wistar jovens, gerando inclusive uma correlação positiva inédita com a PAC do 

grupo de animais jovens estudados). Na fase adulta, no entanto, o acetato e o 

propionato se apresentaram em concentrações semelhantes às encontradas no 

lúmen intestinal dos animais controle. Por outro lado, as concentrações de butirato 

se mantiveram iguais entre os grupos de animais jovens, mas tinham uma menor 

disponibilidade no ceco dos SHR adultos, quando comparado aos animais controle. 

Essa menor concentração de butirato, de forma inédita, apresentou uma correlação 

negativa com os valores de PAC apenas nos animais adultos, indicando que quanto 

maior a concentração de butirato, menor as cifras de pressão - o que corrobora com 

os dados da literatura, que descreveram correlações apenas sobre a presença de 

bactérias produtoras desse ácido graxo no conteúdo intestinal (GOMEZ-ARANGO et 

al., 2016; ADNAN et al., 2017).    

Em 2017, por exemplo, Adnan e colaboradores testaram um dos postulador de 

Koch com a HA, demonstrando um caráter ‘infecioso’ da doença (ADNAN et al., 

2017). Nesse trabalho, utilizando a técnica de transplante fecal, esse grupo foi capaz 

de trocar a microbiota de animais WYK e SHR, demonstrando que a instauração de 

uma microbiota semelhante à encontrada nos hipertensos em animais normotensos, 

era o bastante para promover aumentos significativos das cifras de PA desses 

animais – apesar de manter os valores em níveis inferiores aos encontrados nos 

SHR. Além de demonstrar mais uma vez a existência de uma microbiota ‘disbiótica’ 

na HA, esse trabalho também realizou o sequenciamento de genes presentes nas 

comunidades bacterianas, encontrando mais uma vez uma reduzida população 

capaz de produzir butirato e acetato no lúmen intestinal. Essa potencial menor 

capacidade de produção de butirato apresentou uma correlação negativa com os 

valores de PAC dos animais avaliados. Mas apesar disso, nesse trabalho, a 
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quantificação da concentração dos AGCC presentes no lúmen intestinal não 

apresentou diferença entre os grupos animais estudados (ADNAN et al., 2017).  

Vale lembrar que grande parte dos AGCC presente no intestino ainda será 

utilizada como fonte de energia pelas células intestinais (em especial o butirato), 

assim como para processos metabólicos no fígado. Dessa forma, as concentrações 

desses ácidos graxos no plasma dos animais de ambos os grupos será bem 

diferente da encontrada no ceco (MORRISON; PRESTON, 2016). Além disso, até o 

momento apenas um trabalho quantificou as concentrações de AGCC tanto no soro 

quanto no intestino dos SHR e demonstrou a existência de uma nova variável, 

associada aos animais hipertensos e ao butirato (YANG et al., 2019). Na linhagem 

analisada, animais WKY e SHR de 4 semanas tinham mesma quantidade de butirato 

no ceco, enquanto animais hipertensos com 14 semanas tinham uma disponibilidade 

aumentada desse ácido graxo. No entanto, por reduzida expressão de um 

transportador de butirato nas células epiteliais intestinais, as concentrações de 

butirato encontradas no soro desses animais eram reduzidas, indiferente da idade 

analisada (YANG et al., 2019).  

Com isso, esse trabalho defende que devido a expressão reduzida do 

transportador de butirato no intestino, os SHR sempre iram apresentar menor 

disponibilidade desse composto no soro (YANG et al., 2019). Assim, a modulação 

exercida pelo butirato em mecanismos periféricos de regulação da PA ou mesmo 

nos centros cardiorreguladores centrais estaria comprometida (YANG et al., 2019). O 

trabalho foi capaz de demonstrar que a administração central de butirato de forma 

aguda, promove uma redução da PA em maior magnitude nos animais WKY, 

quando comparado aos SHR, indicando um prejuízo da regulação central promovida 

por esse ácido graxo sobre a PA nos hipertensos (YANG et al., 2019).   

Apesar de não terem sido quantificadas as concentrações de AGCC no soro dos 

animais empregados no presente trabalho, uma expressão reduzida de 

transportadores de butirato (YANG et al., 2019) – caso exista também na linhagem 

de SHR utilizada – favoreceria ainda mais a menor disponibilidade desse ácido 

graxo no soro desses animais. Porém, apesar da ausência desse dado, uma vez 

que o presente trabalho propõe-se a comparar as mudanças no ambiente intestinal 

com as alterações vasculares encontradas, também foram realizadas correlações 
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entre as concentrações de butirato no lúmen intestinal (único AGCC que se 

correlacionou com a PA em valores compatíveis com a HA), com parâmetros 

estruturais e mecânicos encontrados nas AMRs dos animais jovens e adultos. De 

acordo com as análises realizadas, apesar da reduzida disponibilidade do butirato 

estar relacionada ao aumento das cifras de pressão no SHR, as concentrações 

dessa molécula não tem correlação com a razão P/L (e consequentemente, com o 

remodelamento estrutural encontrado), ou mesmo com o aumento da rigidez arterial 

das AMRs desses animais.  

Deixando a concentração dos produtos da microbiota de lado e seguindo dados 

disponíveis na literatura, a presente dissertação partiu também apara avaliar outras 

mudanças que acometem o ambiente intestinal. Kim e colaboradores, avaliando a 

disbiose e a HA em humanos, demonstrou que alguns marcadores de integridade de 

barreira intestinal estavam alterados em indivíduos hipertensos – o que incluía a 

zonulina (KIM et al., 2018). O aumento das concentrações dessa proteína 

reguladora no plasma dos pacientes com HA apresentou uma importante correlação 

com valores de PA, indicando que quanto maiores às concentrações de zonulina, 

maiores os valores de PA encontrados. Com isso, o aumento da permeabilidade 

intestinal – caraterística muito associada à disbiose e a reduzidas concentrações de 

butirato no lúmen intestinal (MORRISON; PRESTON, 2016; BARTOLOMAEUS et 

al., 2019b) – passou também a estar associada a HA (KIM et al., 2018).  

Uma vez que não foi possível o sequenciamento da população bacteriana 

intestinal como forma de comprovação da disbiose, foi utilizada a zonulina como um 

biomarcador de permeabilidade intestinal na presente dissertação. Corroborando 

com os dados disponíveis na literatura (KIM et al., 2018), maiores concentrações de 

zonulina foram encontradas no soro dos SHR adultos, enquanto não foram 

encontradas diferenças significativas entre os animais das duas linhagens, com 6 

semanas de vida. Tal resultado indica uma maior integridade do ambiente intestinal 

antes do estabelecimento da HA, correlacionando o papel da permeabilidade do 

epitélio com a progressão da doença. As concentrações de zonulina dos animais 

adultos apresentaram inclusive uma correlação positiva com os valores de PAC 

encontrados, reproduzindo pela primeira vez em animais resultados anteriormente 

encontrados em humanos (KIM et al., 2018).  



88 
 

Santisteban e colaboradores, utilizando animais WKY e SHR, já havia 

demonstrado uma associação entre alterações na estrutura intestinal e inflamação 

associadas a HA (SANTISTEBAN et al., 2017). Nesse trabalho, apesar do intestino 

de SHR jovens já apresentar reduzida expressão de proteínas de junção celular, 

apenas os animais adultos apresentavam disbiose e aumento da permeabilidade 

intestinal, avaliada por FITC-Dextran (SANTISTEBAN et al., 2017). Com isso, e 

baseado em dados que demonstravam maior atividade simpática para o intestino 

mesmo em SHR com 4 semanas de vida, foi proposto uma teoria capaz de associar 

a atividade simpática com as modificações intestinais e a disbiose.  

Foi proposto que a maior atividade simpática para o intestino, presente nos SHR 

ainda na fase normotensa, geraria estresse no ambiente intestinal, culminando no 

aumento de permeabilidade (SANTISTEBAN et al., 2017). Com isso, o individuo 

ficaria susceptível aos patógenos bacterianos, promovendo não só uma inflamação 

local, como também favorecendo a neuroinflamação. Com uma barreira intestinal 

comprometida, o lúmen que em condições ideias se caracteriza por um ambiente 

hipóxico, entraria agora em contato com maiores concentrações de oxigênio, 

favorecendo o crescimento de bactérias aeróbias em detrimento das anaeróbias - o 

que permitiria o surgimento da disbiose (KIM et al., 2018). Uma vez que 

experimentos com modelo de HA induzido por Angio II comprovaram a maior 

presença de oxigênio no lúmen intestinal, o aumento da permeabilidade passou a 

ser considerado um importante marcador na HA, agora com um significativo papel 

na progressão da doença (KIM et al., 2018).  

Com os dados encontrados no presente trabalho, foram realizadas também 

correlações entre as alterações estruturais e mecânicas das AMRs com a mudança 

no ambiente intestinal encontrada. Assim, as concentrações de zonulina também 

foram associadas a parâmetros obtidos nos experimentos em miógrafo de pressão. 

De maneira interessante, as concentrações de zonulina apresentaram uma 

correlação positiva com a razão P/L das artérias dos animais adultos, o que não foi 

encontrado nos animais jovens - indicando que o aumento da permeabilidade 

intestinal estaria apenas associado com o remodelamento hipertrófico para dentro. 

Quando correlacionadas as concentrações de zonulina aos valores de ângulo β 

obtidos com as AMRs, não houve correlação com os dados dos animais jovens e tão 

pouco, com os dados dos adultos. Dessa forma, mudanças que ocorressem no 
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ambiente intestinal após o aumento da permeabilidade poderiam ser os estímulos 

responsáveis por desencadear uma modificação vascular estrutural (e não 

mecânica) nas AMRs, demonstrando pela primeira vez a influencia de mudanças do 

ambiente intestinal sobre a RVP na HA.  

   Como Toral e colaboradores demonstraram recentemente, apesar de o 

aumento da permeabilidade intestinal não ser corrigido por uma melhora da 

composição microbiana, da redução dos valores de PAC e da ativação simpática 

para o intestino (como anteriormente esse grupo de pesquisadores defendia (KIM et 

al., 2018)), esse comprometimento do epitélio intestinal parece progredir com a 

idade nos SHR. Além disso, a reduzida expressão de proteínas de junção celular 

demonstrada por Toral e colaboradores favorece a passagem de LPS para a 

circulação, o que contribui para a neuroinflamação e consequente ativação de 

gatilhos centrais que contribuem para a HA (TORAL et al., 2019). Com esse dado, é 

possível supor que a entrada de LPS poderia também justificar a correlação 

encontrada entre o aumento da permeabilidade intestinal e o remodelamento 

hipertrófico descritos no presente trabalho. Modulando vias que comprometam a 

função do endotélio vascular, a literatura já demonstra que a ativação de receptores 

Toll-like 4 (TLR 4), principalmente em associação a Angio II, promove a ativação de 

vias que culminam tanto no favorecimento de processos inflamatórios no ambiente 

vascular, como no remodelamento arterial (MCCARTHY et al., 2014). 

Já é descrito na literatura, por exemplo, que o tratamento de SHR com anticorpos 

anti-TLR 4 por 15 dias é capaz de reduzir a ativação de NF-κB, diminuir a expressão 

de segundos mensageiros envolvidos na ativação desse fator de transcrição e 

consequentemente, limitar a produção de citocinas pró-inflamatórias em AMRs 

(BOMFIM et al., 2015). Com isso, as AMRs desses animais apresentam não apenas 

uma menor sensibilidade a agonistas α-adrenérgicos, como também menor 

presença de espécies reativas de oxigênio – melhorias essas que promovem a 

redução dos valores de PAC e demonstram o caráter inflamatório da HA (BOMFIM 

et al., 2015). A ativação de TLR 4 por LPS, além de promover a ativação da sintase 

de óxido nítrico induzível (iNOS), produzir fatores de crescimento e promover a 

expressão de proteínas de adesão (como ICAM e VCAM (HEO et al., 2008)); por 

meio da sinalização de MYD88/PI3K/AKT, também consegue influenciar no 
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crescimento das células musculares lisas (JIANG et al., 2014), possivelmente 

favorecendo processos de remodelamento.  

Dessa forma é possível que nos animais adultos estudados, a presença de 

constante inflamação no ambiente vascular, a partir da entrada de LPS pela barreira 

intestinal comprometida, por exemplo (TORAL et al., 2019), consiga auxiliar na 

ativação de vias intracelulares que promovam o remodelamento, favorecendo o 

surgimento do remodelamento hipertrófico. Uma vez que esses animais também 

apresentam menor quantidade de butirato no intestino e possivelmente menor 

concentração desse metabolito na circulação, as respostas desse ácido graxo 

(parcialmente descritas na literatura) estariam ausentes, favorecendo o aumento da 

severidade do remodelamento e comprometendo ainda mais o prognostico da 

doença. No entanto, ainda são necessários novos experimentos que permitam a 

comprovação dessa hipótese.  

5.3 Comprometimento da sinalização dos AGCC  

As ações dos AGCC sobre os tecidos podem ocorrer basicamente por duas vias 

diferentes: por meio de sinalizações intracelulares moduladas pela ativação de seus 

receptores, ou pela inibição das histonas deacetilases (HDACs), cujos mediadores 

seriam apenas o butirato e o propionato (LI et al., 2018b). Apesar dos trabalhos já 

publicados sobre as funções dessas duas diferentes vias, nas mais diversas 

situações, pouco ainda se sabe sobre sua participação na regulação do tônus 

vascular, nos mecanismos de remodelamento ou mesmo na modulação de 

processos inflamatórios na vasculatura (LI et al., 2018b).  

Enquanto a reduzida expressão dos receptores Olfr78 e GPR41 poderia 

contribuir para um desbalanço no controle da PA por ações renais e vasculares 

(PLUZNICK, 2014), a reduzida expressão do GPR43 e do GPR109a poderiam estar 

relacionadas a atividades inflamatórias exacerbadas nos vasos (CHAI; DIGBY; 

CHOUDHURY, 2013; LI et al., 2018b), contribuindo para disfunção endotelial e 

possivelmente para processos fibróticos e de crescimento celular nos SHR na fase 

adulta. Além disso, a reduzida disponibilidade de butirato nos SHR adultos não só 

comprometeria a ativação desses receptores, como teria menor inibição sobre a 

atividade das HDACs, prejudicando os animais hipertensos pelas duas vias 

disponíveis. Baseado nas informações fornecidas pela literatura sobre esses dois 



91 
 

mecanismos de ação mencionados, serão discutidos abaixo como os resultados 

encontrados nesse trabalho poderiam contribuir para o desenvolvimento da HA no 

modelo animal selecionado. 

5.3.1 Olfr78 e GPR 41 

Pluznick e colaboradores, em um trabalho publicado em 2013, foram o primeiro 

grupo a descrever a resposta do receptor Olfr78 aos AGCC, além de demonstrar seu 

papel no controle da PA (PLUZNICK et al., 2013). Sendo expresso nas células 

justaglomerulares no rim, assim como em células musculares lisas presentes nos 

vasos, a ausência desse receptor em animais nocaute promovia um efeito 

hipotensivo, reduzindo inclusive a liberação de renina (PLUZNICK et al., 2013). De 

forma contrária, animais nocaute para o gene do receptor GPR41, expresso no 

endotélio vascular, desenvolviam uma HA sistólica ao longo do seu crescimento, 

com sinais de aumento de rigidez arterial em uma HA de origem vascular 

(PLUZNICK et al., 2013; NATARAJAN et al., 2016).  

A partir desses dados, esse grupo propôs que os efeitos desses dois receptores 

no controle da PA seriam inversos e complementares (PLUZNICK, 2014). Enquanto 

elevadas concentrações de acetato e propionato levariam a ativação do Olfr78 no 

rim, liberando mais renina e aumentando a participação do sistema renina-

angiotensina na elevação da PA; concentrações mais baixas de butirato e 

propionato ativariam o GPR41 no vaso, promovendo respostas vasodilatadoras – 

cujo mecanismo de ativação ainda não pôde ser completamente elucidado 

(PLUZNICK et al., 2013; NATARAJAN et al., 2016).   

Sendo o GPR41 um receptor acoplado a proteína Gi no endotélio vascular 

(NATARAJAN et al., 2016), essas respostas vasodilatadoras poderiam ser 

promovidas por fatores diferentes: em uma via dependente da inibição da adenilato 

ciclase, ocorreria tanto a abertura de canais para potássio, gerando a 

hiperpolarização celular, quanto a liberação de fatores vasodilatadores dependentes 

do endotélio, com o EDHF e o óxido nítrico (NO) (BOULANGER; VANHOUTTE, 

1997; WHITE; HILEY, 1997). Apesar de a via ativada por Gi no endotélio também 

não ser muito caracterizada na literatura, a liberação desses fatores vasodilatadores 

parece estar relacionada a modulação da subunidade βγ da proteína heterométrica, 
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agindo sobre a fosfolipase C, promovendo a produção de IP3 e a liberação de cálcio 

do retículo (PARK et al., 1993; BOULANGER; VANHOUTTE, 1997). 

 Como demonstrado por Natarajan, a adição de L-NAME (inibidor não seletivo 

das isoformas da NO sintase) não foi capaz de inibir a resposta vasodilatadora 

promovida pela adição de propionato, em experimentos de reatividade vascular com 

segmentos de artéria caudal, demonstrando que uma via NO-independente poderia 

ser a responsável pelo controle do tônus, ativada pelo GPR41 (NATARAJAN et al., 

2016). Dessa forma, foi proposto que a ação renal dos AGCC seria 

contrabalanceada pelas suas próprias ações vasculares, auxiliando no controle da 

PA em um animal saudável (PLUZNICK et al., 2013). 

No entanto, já que o Olfr78 é expresso nas células musculares lisas dos vasos 

(PLUZNICK et al., 2013), esse receptor também poderia auxiliar na manutenção do 

tônus vascular – provavelmente em menor escala, pois tem um EC50 mais elevado 

que o GPR41 (PLUZNICK, 2014). Uma vez que o Olfr78 gera a ativação da via da 

proteína heterométrica Gs no músculo (PLUZNICK et al., 2013), permite a 

estimulação da adenilato ciclase, culminando na ativação de PKA (WIRTH; 

OFFERMANNS, 2012). Além de promover a abertura de canais para potássio 

dependentes de voltagem, resultando no fechamento de canais para cálcio e a 

hiperpolarização celular, a PKA também consegue interferir em mecanismos 

reguladores da maquinaria contrátil, reduzindo a sensibilidade ao cálcio (WIRTH; 

OFFERMANNS, 2012). Assim, apesar de exercer menor influencia sobre o tônus 

vascular, o Olfr78 também consegue promover respostas vasodilatadoras em um 

mecanismo independente do endotélio, o que também foi identificado por Natarajan 

em seus experimentos com artéria caudal (NATARAJAN et al., 2016). Esses vasos 

apresentavam respostas vasodilatadoras mesmo na ausência do endotélio, mas 

apenas na presença de concentrações mais elevadas de propionato (NATARAJAN 

et al., 2016). 

Um fato interessante encontrado pela primeira vez na presente dissertação é que 

ao longo do crescimento do animal Wistar a expressão dos dois receptores acaba 

tendo perfis diferenciados. Enquanto o animal controle tem o aumento do nível de 

expressão do mRNA para o receptor GPR 41 ao longo do tempo, a expressão do 

mRNA para Olfr78 foi encontrada reduzida nos animais com 6 meses. Esse 
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resultado corrobora com os dados apresentados na literatura, indicando que o GPR 

41 – com seu EC50 para propionato e butirato muito mais baixo do que o encontrado 

para o Olfr78 (LI et al., 2018b; KIMURA et al., 2019) – teria um papel mais relevante 

na fisiologia vascular, com sua expressão elevada com o envelhecimento. Já o 

Olfr78 expresso no vaso, poderia ter um papel de maior importância no inicio do 

desenvolvimento vascular, tendo, porém uma menor participação para o controle do 

tônus vascular na idade adulta.    

Quando avaliada a expressão desses receptores no SHR, nas duas diferentes 

idades, foram observados pela primeira vez perfis de expressão gênica que podem 

estar relacionados a HA. Ainda na ausência de disbiose intestinal, apresentando 

uma disponibilidade de acetato maior que a observada no animal controle e 

concentrações semelhantes de propionato e butirato; os SHR jovens teriam uma 

expressão gênica do GPR41 sem diferença significativa quando comparado ao 

animal normotenso de mesma idade, mas uma expressão reduzida de Olfr78 nas 

AMRs. Apesar de contrastar com a expressão desse receptor encontrada nas AMRs 

dos Wistar jovens, é provável que uma menor presença do receptor Olfr78 nas 

AMRs dos SHR jovens não provoque grandes prejuízos no ambiente vascular, com 

a ativação mantida pela presença dos seus agonistas na circulação.  

Na fase adulta, no entanto, a menor expressão gênica do GPR41, associada a 

menores concentrações de butirato, poderiam favorecer não apenas o prejuízo do 

tônus vascular, como também influenciar nos processos de remodelamento que 

culminam no remodelamento hipertrófico, aos 6 meses de vida. Apesar de não se 

saber ao certo qual a participação das vias de ativação controladas por esse 

receptor na fisiologia vascular, os resultados aqui apresentados sugerem que a 

ausência desse receptor na fase adulta poderia contribuir para o aumento da RVP e, 

consequentemente, para a HA - uma vez que o perfil de expressão desse receptor 

se diferencia, entre a fase jovem e normotensa e a fase adulta e hipertensa.  

Quando avaliada a expressão do Olfr78 nos SHR adultos, foi observado que não 

existe diferença significativa, quando comparado ao Wistar adulto. Como o Olfr78 é 

um receptor dependente de concentrações mais elevadas de AGCC para sua 

ativação, respondendo preferencialmente ao acetato e propionato (de 

disponibilidade não alterada nos SHR adultos), é provável que a presença do Olfr78 
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no microdomínio vascular tenha fisiologicamente a mesma relevância 

desempenhada no animal controle adulto. 

5.3.2 GPR 41 e a inibição das HDACs 

Além da descrição apresentada acima sobre as vias intracelulares moduladas 

por receptores acoplados a proteína Gi, a literatura também demonstra que a 

ativação desses receptores pode envolver a participação de proteínas da família das 

MAP quinases (MAPK) (SELJESET; SIEHLER, 2012). Utilizando culturas de células 

embrionárias de rim humano (Hek293) e células epiteliais de ovário de hamster 

(CHO) transfectadas com o gene do receptor GPR41, Seljeset e Siehler 

demonstraram que a ativação desse receptor por propionato culminaria 

preferencialmente na fosforilação de ERK 1/2, em uma via dependente de PI3K, 

Rac, Ras, Raf-1 e MEK 1/2 (SELJESET; SIEHLER, 2012). 

Apesar de nenhum trabalho ainda ter caracterizado a ativação dessa via em 

células endoteliais, os componentes citados acima e descritos como ativados pela 

estimulação de propionato são muito semelhantes, por exemplo, aos componentes 

ativados pelo fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) (NILSSON; 

HEYMACH, 2006). Esse fator de crescimento, agindo em seus receptores 

específicos, leva a ativação de moléculas transdutoras de sinal que inibem a morte 

celular, ao mesmo tempo em que estimulam a migração e proliferação de células 

endoteliais no vaso (NILSSON; HEYMACH, 2006), além de estimular a produção de 

NO e prostaciclinas (KLICHE; WALTENBERGER, 2001). Dessa forma, junto de 

trabalhos que demonstram a ativação de GPR41 em células CHO promovendo 

redução das concentrações intracelulares de AMPc (segundo mensageiro da 

adenilato ciclase), o aumento da viabilidade celular e a maior razão na expressão 

das proteínas mitocondriais Bcl-2/Bax, indicando maior quantidade de proteínas anti-

apoptóticas (WU et al., 2012), é possível supor que a ativação de GPR41 pelos 

AGCC no vaso pudesse auxiliar também na estimulação da proliferação e inibição 

de morte celular das células endoteliais, favorecendo a presença de um endotélio 

mais funcional.  

Na presente dissertação, foi observado que a expressão gênica do GPR41 é 

elevada com a idade no animal Wistar, o que poderia estar corroborando para a 

manutenção de uma função endotelial preservada. No entanto, experimentos que 
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avaliassem o papel do endotélio vascular nas AMRs dos animais saudáveis não 

foram realizados no presente trabalho. 

Corroborando para essa hipótese, a literatura já demonstra que modelos animais 

de HA induzidos por Angio II e tratados tanto com butirato, como com propionato 

(principais ativadores de GPR41), tiveram as respostas vasodilatadoras 

dependentes do endotélio melhoradas, quando comparados aos animais não 

tratados, em experimentos de reatividade vascular com artérias de condutância e 

resistência (KIM et al., 2018; BARTOLOMAEUS et al., 2019a). Assim, é possível que 

além do papel anti-inflamatório desempenhado por essas moléculas no vaso (LI et 

al., 2018b), esses AGCC também estejam ativando vias intracelulares que evitam a 

disfunção endotelial. 

Ainda defendendo essa hipótese, mas agora pela influencia do butirato e do 

propionato na inibição das HDACs e na regulação epigenética desempenhada por 

esses AGCC nas histonas, trabalhos já demonstraram a ação anti-inflamatória 

dessas duas moléculas em células endoteliais e modelos animais de HA (LI et al., 

2018a; CHRIETT et al., 2019). As histonas são proteínas que auxiliam no 

enovelamento do DNA, de forma a contribuir para a organização das cromatinas 

(BANNISTER; KOUZARIDES, 2011). No entanto, apesar de serem consideradas 

proteínas estruturais, as histonas apresentam uma grande variabilidade de 

alterações pós-traducionais que correspondem ao que alguns autores chamam de 

“linguagem” (STRAHL; ALLIS, 2000). Dependendo do tipo de modificação covalente 

e reversível que acomete a região N-terminal da histona, sinais diferentes de 

regulação gênica serão demonstrados, modificando os perfis de transcrição, o 

reparo, a replicação e os processos de recombinação do DNA (BANNISTER; 

KOUZARIDES, 2011). Entre essas diversas alterações pós-traducionais possíveis, a 

acetilação de resíduos de lisina é a mais estudada, sendo uma das alterações 

reguladas pela ação dos AGCC (BANNISTER; KOUZARIDES, 2011; LI et al., 

2018b). 

 Dependendo da espécie animal avaliada existem resíduos de lisina 

preferencialmente acetilados, sendo o 9º, 14º, 18º e 23º os resíduos mais 

comumente analisados  (STRAHL; ALLIS, 2000). Esse mecanismo de acetilação é 

controlado por duas classes diferentes de enzimas, as histonas acetiltransferases 
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(HAT) e as HDACs (BANNISTER; KOUZARIDES, 2011). Enquanto a primeira é 

responsável por transferir um grupamento acetil para o resíduo de lisina, 

neutralizando a carga positiva desse resíduo e, consequentemente, enfraquecendo 

a interação da fita de DNA com a histona, facilitando a transcrição gênica; as HDACs 

retiram o grupamento acetil dos resíduos de lisina, restaurando a diferença de carga 

entre a cauda da histona e a fita de DNA e permitindo que a interação entre os dois 

volte a ser estável. Com isso, o processo de transcrição gênica é reduzido, de forma 

que as HDACs são consideradas enzimas repressoras de transcrição (BANNISTER; 

KOUZARIDES, 2011).   

No meio de todo esse mecanismo de regulação se encontram o butirato e o 

propionato (LI et al., 2018b). Esses dois ácidos graxos apresentam um reconhecido 

papel como inibidores das HDACs, sendo o primeiro considerado o AGCC com 

maior potência de inibição (80% de efeito inibitório vs. 60% de inibição pelo 

propionato (KASUBUCHI et al., 2015)). De acordo com a literatura, em diferentes 

linhagens celulares, o butirato é o responsável pela inibição especifica de algumas 

classes de HDACs, resultando preferencialmente na hiperacetilação das histonas H3 

e H4 (CANDIDO; REEVES; DAVIE, 1978). Dessa forma, genes presentes nesses 

microdomínios teriam uma transcrição aumentada frente a estímulos com butirato  

(CHRIETT et al., 2019).  

 Tanto na estimulação por LPS como por TNF-α, a literatura demonstra que a 

presença de AGCC foi capaz de reduzir a expressão de citocinas pró-inflamatórias 

no endotélio, por vias tanto dependentes da ativação do GPR41 e GPR43, como por 

ação exclusiva da inibição das HDACs (LI et al., 2018a). Dessa forma, além de 

garantir células endoteliais mais funcionais, essas moléculas garantem um ambiente 

vascular com menor quantidade de citocinas, evitando as consequências da 

presença da inflamação na indução da disfunção endotelial (VILA; SALAICES, 

2005). Contudo, a situação fica um pouco mais complicada quando a literatura 

apresenta dados indicando que tanto a ativação do receptor, quando a inibição das 

HDCAs podem ocorrer simultaneamente, em uma mesma célula (WU et al., 2012).  

Mais uma vez utilizando células CHO transfectadas com o gene do GPR41, foi 

demonstrado que a ativação desse receptor pelo butirato promove maior viabilidade 

celular e causa a redução da acetilação de resíduos de lisina em histona H3 e H4, 
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indicando uma menor inibição das HDACs pelo ácido graxo empregado (WU et al., 

2012). Em contrapartida, a ausência do receptor nessa mesma linhagem celular 

levou a uma menor viabilidade e a redução da razão Bcl-2/Bax na presença do 

butirato, demonstrando um novo papel dessa molécula - em que na ausência do 

receptor GPR41 agiria em vias que promovem a morte celular (WU et al., 2012).  

Em células musculares lisas, por exemplo, que não expressam o receptor GPR41 

(NATARAJAN et al., 2016), essa via de morte celular desempenhada pelo butirato 

poderia ser muito prejudicial. No entanto, diferente do que é observado com outras 

linhagens celulares, as células musculares lisas vasculares, quando na presença de 

butirato, sofrem uma completa parada no processo de proliferação celular (MATHEW 

et al., 2019). Essa ação é, aparentemente, provocada pelo papel de inibidor das 

HDACs do butirato, promovendo alterações epigenéticas, assim como pela inibição 

da via PI3K/AKT – comumente relacionada a processos de proliferação, crescimento 

e sobrevivência (MATHEW et al., 2019).   

Assim, fazendo um recorte apenas sobre as células endoteliais e as células 

musculares no vaso, é possível desenvolver uma nova hipótese de regulação da 

fisiologia vascular, baseada agora na ativação do GPR41 e na inibição das HDAcs.  

Enquanto no endotélio a ativação de GPR41 poderia aumentar a viabilidade e 

proliferação endotelial em vias moduladas pelas MAPKs, reprimindo parcialmente o 

controle do butirato e do propionato sobre o ciclo celular e permitindo apenas as 

funções anti-inflamatórias desses ácidos graxos, exercidas com a inibição das 

HDACs; no músculo, a ausência do receptor GPR41 permitiria a ação completa da 

inibição das HDACs. Dessa forma é possível que em condições fisiológicas os 

AGCC ajudem a promover a presença de um endotélio vascular funcional, enquanto 

esses mesmos AGCC poderiam combater estímulos patológicos de proliferação 

celular no músculo.   

Baseado nessa hipótese, a menor quantidade de acetilação nos resíduos de 

lisina encontrada no presente trabalho, nas AMRs dos SHR adultos, poderia ajudar a 

justificar o remodelamento hipertrófico descrito. Enquanto esses animais apresentam 

concentrações de butirato e propionato semelhantes ao animal controle na fase 

jovem, com níveis de acetilação da histona H3 e expressão de GPR41 também sem 

diferença ao nível encontrado nas artérias do Wistar de mesma idade, é possível 
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que a função endotelial dessas artérias seja preservada e que o estimulo do TGF-β1 

seja contido, evitando o crescimento das células musculares lisas e mantendo o 

remodelamento eutrófico. Contudo, durante a fase adulta, a redução da 

disponibilidade de butirato poderia prejudicar ainda mais a ativação do GPR41 no 

endotélio (de expressão reduzida nos SHR adultos), assim como permitir a maior 

participação do TGF-β1 e de outros estímulos de proliferação celular. Esses 

possivelmente iriam auxiliar no surgimento do remodelamento hipertrófico, facilitado 

pela menor participação de vias que combateriam a proliferação, moduladas pelo 

butirato e pela inibição das HDACs. 

Além disso, caso haja real disfunção vascular dependente do comprometimento 

da produção de NO, é possível que a menor disponibilidade desse gás na 

vasculatura também seja o responsável pela piora da severidade do remodelamento, 

com o surgimento da maior AST (MASI et al., 2019). Como demonstrado por Masi e 

colaboradores, arteríolas isoladas de biopsias de tecido subcutâneo de humanos 

apresentavam uma importante correlação entre os IR e IC e a disponibilidade de 

NO. Enquanto uma deficiência moderada de NO se correlacionava com aumentos 

no IR, indicando um remodelamento eutrófico, ausências mais acentuadas de NO 

estavam associadas a aumentos nos IC dessas artérias, indicando uma relação com 

o desenvolvimento de um remodelamento hipertrófico (MASI et al., 2019). 

Já nos animais controle, caso haja uma modulação negativa entre a inibição das 

HDACs e a ativação do GPR41, como demonstrado na literatura (WU et al., 2012), 

esse fenômeno poderia justificar o resultado encontrado na presente dissertação, de 

menor acetilação da histona H3. No entanto, como não foi realizada a quantificação 

dos AGCC no soro dos animais no presente trabalho, não pode ser desconsiderada 

a hipótese de que o Wistar adulto também tenha um comprometimento da 

disponibilidade de butirato na circulação – mudança que poderia ser característica 

do crescimento do animal e que justificaria também a reduzida atividade de inibição 

das HDACs encontrada nas AMRs. 

5.3.3 GPR43 e GPR109a   

Uma grande quantidade de trabalhos disponíveis na literatura já trazem indícios 

de que um dos importantes fatores responsáveis tanto pelo surgimento da HA, como 

pela geração e manutenção de danos em órgãos alvos que acompanha a doença, 
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seriam em grande parte influenciados pela inflamação, com seu constante 

desbalanço entre estímulos pró e anti-inflamatórios (SOLAK et al., 2016; 

BARTOLOMAEUS et al., 2019a). Baseado nisso, o interesse por estratégias que 

permitam a melhora desse estado inflamatório é crescente, atraindo muitos 

pesquisadores a trabalhar com possibilidades de tratamento que envolvam 

probióticos, os próprios AGCC ou mesmo fármacos que tenham atividades 

semelhantes as desempenhadas por esses metabólitos produzidos pela microbiota 

(USUI et al., 2012; WILCK et al., 2017; BARTOLOMAEUS et al., 2019a; FELIZARDO 

et al., 2019).  

Entre os receptores apresentados até agora nesse trabalho, apenas o GPR41 já 

teve sua expressão encontrada em adipócitos e células imunes (KIMURA et al., 

2019). No entanto, sua expressão em células imunológicas não é tão significativa (LI 

et al., 2018b), de forma que no ambiente vascular seu papel ficaria mais voltado 

para o controle do tônus, como discutido anteriormente. Assim, a modulação de 

respostas inflamatórias fica a cargo de outros dois receptores que respondem aos 

AGCC, sendo expressos em diversos tecidos e com sua atividade já avaliada de 

forma direta ou indireta na literatura: são o GPR109a e, principalmente, o GPR43 (LI 

et al., 2018b; KIMURA et al., 2019).  

O presente trabalho realizou a quantificação da expressão de mRNA desses dois 

receptores, apresentando uma expressão diferencial do GPR109a e GPR43 entre os 

dois grupos de animais estudados, nas duas diferentes idades – dados descritos 

pela primeira na presente dissertação. 

 Com uma expressão semelhante de GPR109a e GPR43 nas artérias das duas 

linhagens nos animais jovens, os animais Wistar adultos tem a expressão de mRNA 

para esses dois receptores aumentada. Dessa forma, é possível supor que as vias 

moduladas por esses receptores seriam mais significativamente relevantes nos 

estágios mais tardios de crescimento nos animais saudáveis, ativando vias anti-

inflamatórias em maior intensidade na fase adulta. Como a disponibilidade de AGCC 

se mantém relativamente constante nos animais Wistar ao longo do seu 

crescimento, apresentando inclusive um aumento nas concentrações de propionato 

na fase adulta, é possível que essas vias tenham importância no controle da 
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inflamação, com seus agonistas constantemente presentes na circulação, ativando 

esses receptores.  

Nos SHR jovens, a presença de uma expressão normal de GPR109a e GPR43, 

quando comparada as AMRs dos Wistar de mesma idade, poderiam auxiliar no 

controle da inflamação vascular nas AMRs, corroborando para uma função 

endotelial preservada, por exemplo (RIZZONI et al., 1994). Na fase adulta, no 

entanto, quando a expressão desses receptores é reduzida, a ativação de suas vias 

intracelulares sofreriam maiores prejuízos, associadas ainda à menor disponibilidade 

de butirato. Como estímulos inflamatórios poderiam estar mais presentes - com a 

entrada de LPS e outros antígenos na circulação dos animais hipertensos, por 

exemplo (TORAL et al., 2019), possibilitada pelo aumento da permeabilidade da 

barreira intestinal - devido aos outros fenômenos que acompanham o crescimento 

do animal hipertenso, a resposta inflamatória desenvolvida teria um pior prognóstico, 

favorecendo um ambiente inflamatório e a HA.  

Sendo descrito pela primeira vez em 2005 como receptor responsivo ao ácido 

nicotínico (vitamina B3) (TAGGART et al., 2005), o GPR109a já foi encontrado em 

adipócitos e células do sistema imune, recebendo na literatura diversas 

denominações, como por exemplo, PUMA-G, HCA2 ou GPR109a (BLAD; TANG; 

OFFERMANNS, 2012). Em resposta ao ácido nicotínico (AN) esse receptor 

apresenta um efeito antilipolítico em adipócitos, auxiliando na redução da produção 

de triglicerídeos e consequentemente, das lipoproteínas de baixa densidade (VLDL); 

promove a liberação de agentes anti-inflamatórios, como a adiponectina, e tem um 

papel de importância na melhora da aterosclerose, uma vez que consegue promover 

uma redução no recrutamento de macrófagos para as lesões vasculares (BLAD; 

TANG; OFFERMANNS, 2012). No entanto, esse receptor também foi caracterizado 

como ligante de ácido β-hidroxibutirico (um corpo cetônico) e do AGCC butirato. Mas 

mesmo com essa nova descrição, os efeitos vasculares mediados por esse receptor 

com a ativação dessas duas moléculas – principalmente o butirato - ainda são pouco 

descritos na literatura (LI et al., 2018b).  

O que já foi caracterizado, relacionando o receptor à inflamação, é que a 

ativação do GPR109a em monócitos humanos pelo AN promove: a redução da 

produção de quimiocinas e citocinas, estimuladas por ligantes dos TLRs – incluindo 
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o LPS - a redução da ativação do NF-κB e uma menor adesão desses monócitos a 

células endoteliais em cultura, ativadas por TNF-α (DIGBY et al., 2012).    

Uma vez que trabalhos já demonstraram que a ativação desse receptor por 

butirato ou por AN em células dendríticas e macrófagos intestinais promovem efeitos 

anti-inflamatórios semelhantes (SINGH et al., 2014), provavelmente modulando as 

mesmas vias intracelulares, e que esse receptor também já foi caracterizado como 

expresso em células do endotélio vascular (HUGHES-LARGE et al., 2014), é 

possível que o GPR109a desempenhe um papel de relevância no controle da 

inflamação na vasculatura - razão pela qual tem se tornado um alvo muito cotado 

para estudos em DCVs (LI et al., 2018b).  Junto a isso, por ser um receptor acoplado 

a proteína Gi (KIMURA et al., 2019), poderia ter efeitos semelhantes aos 

desenvolvidos pelo GPR41 no endotélio vascular, modulando respostas agora por 

estimulo do butirato, preferencialmente (LI et al., 2018b).  

Já o GPR43 é considerado o principal receptor que contribui para os efeitos dos 

AGCC na inflamação (LI et al., 2018b). Sendo expresso em adipócitos, células 

intestinais, células pancreáticas, células endoteliais e em grande diversidade de 

células imunes, esse receptor se diferencia dos outros, anteriormente apresentados, 

principalmente pela via de sinalização empregada e pela sensibilidade diferencial 

aos AGCC (LI et al., 2018b).  

Sendo acoplado tanto a proteína Gi como a proteína Gq (BROWN et al., 2003; 

PLUZNICK, 2014), esse receptor responde preferencialmente aos AGCC de menor 

quantidade de carbonos, tendo maior sensibilidade ao acetato e ao propionato – 

diferenciando-se assim tanto do GPR41 como do GPR109a (LI et al., 2018b). Além 

disso, sua ativação pode estar também associada a vias moduladas pela β-arrestina 

2 (LEE et al., 2013), sendo o único dos receptores para AGCC descritos até o 

momento com essa característica (LI et al., 2018b).  

A β-arrestina é uma proteína citosólica, comumente associada a mecanismos de 

dessensibilizarão e internalização de receptores acoplados a proteína G, que 

consegue modular a via ativada pelo GPR43, levando ao aumento da atividade do 

NF-κB em cultura de células HeLa e células embrionárias de rim humano (HeK293), 

demonstrando seu papel na regulação de processos inflamatórios (LI et al., 2018b). 
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Em contrapartida, células endoteliais ativadas com LPS ou por TNF-α, em 

presença de acetato (AGCC com maior sensibilidade de ativação no GPR43), são 

capazes de inibir a produção de citocinas pró-inflamatórias, como IL-6 e IL-8, em um 

mecanismo dependente do receptor GPR43 (LI et al., 2018a). 

Junto a isso, Bartolomaeus e colaboradores demonstraram também em modelo 

animal de HA por tratamento com Angio II, que o co-tratamento com propionato na 

água de beber era o suficiente para proteger esses animais contra danos cardíacos 

e vasculares, por um mecanismo de regulação da inflamação (BARTOLOMAEUS et 

al., 2019a). O tratamento empregado promoveu a redução da inflamação sistêmica 

encontrada nesses animais, assim como melhorou a sobrevida em resposta a Angio 

II. Além disso, foi capaz de melhorar a função elétrica do coração desses animais 

(que apresentava uma alteração na expressão de conexinas e maior probabilidade 

de surgimento de arritmias ventriculares); reduziu o índice de remodelamento 

cardíaco, com menor deposição de fibronectina e colágeno; melhorou a resposta 

vasodilatadora dependente do endotélio em AMRs e promoveu também uma 

redução dos valores de PA sistólica e diastólica (BARTOLOMAEUS et al., 2019a). 

No entanto, essas reduções nos valores de PA surgiram apenas no final do 

tratamento com propionato, indicando um efeito crônico desse ácido graxo sobre a 

PA (BARTOLOMAEUS et al., 2019a).  

Uma vez que o GPR43 também é expresso em células endoteliais (LI et al., 

2018a), é possível que a melhoria na resposta vasodilatadora observada no trabalho 

de Bartolomaeus, seja tanto o resultado de sua ativação pela via Gi ou Gq nessas 

células, promovendo a liberação de fatores vasodilatadores e a ativação de vias 

envolvidas na proliferação celular; como também no papel desempenhado por esse 

receptor no controle de respostas inflamatórias. Contudo, apesar do GPR43 ser o 

mais responsivo ao propionato, quando comparado ao GPR41 (BINDELS; DEWULF; 

DELZENNE, 2013), esse último receptor também pode ter sido ativado, melhorando 

concomitantemente a resposta vasodilatadora e, em menor escala, a resposta anti-

inflamatória vascular.  

Contudo, como demonstrado na presente dissertação, todas essas funções 

descritas na literatura, desempenhadas tanto pelo GPR109a como pelo GPR43, 

poderiam estar fortemente comprometidas nas AMR dos SHR adultos. A menor 
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expressão desses dois receptores reduzem a probabilidade da ativação de vias que 

poderiam auxiliar na melhora do prognóstico da HA, uma vez que a doença tem 

grande participação de processos inflamatórios. Uma vez que os SHR adultos tem 

somado à menor expressão dos receptores uma menor concentração de butirato 

circulante, é possível que os estímulos inflamatórios presentes nas AMRs se 

perpetuem, contribuindo para a severidade do remodelamento arterial e para a 

modulação da RVP, favorecendo a instauração e manutenção da HA. 
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6  Conclusão  

Parcialmente em acordo com a hipótese do presente estudo, as mudanças na 

microbiota (produção de AGCC) e no ambiente intestinal (permeabilidade) foram 

correlacionadas com o desenvolvimento da HA e com o remodelamento estrutural, 

mas não com o mecânico, apenas nas AMR dos SHR adultos (6 meses); ou seja, 

após o surgimento da disbiose na microbiota intestinal. Além disso, as AMR dos 

SHR adultos também apresentam reduzida expressão gênica dos receptores para 

AGCC, o que pode favorecer tanto o processo de remodelamento encontrado, como 

o aumento da RVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Sumário dos resultados obtidos. Os SHR de 6 semanas apesar de 
apresentarem remodelamento eutrófico para dentro com rigidez arterial em sua fase 
normotensa, possuem um ambiente intestinal semelhante ao encontrado nos Wistar de 
mesma idade - com integridade do epitélio intestinal, concentrações de propionato e butirato 
semelhantes as encontradas nos controles normotensos e maior disponibilidade de acetato. 
Além disso, suas AMRs apresentam expressão gênica dos receptores para AGCC inalterada, 
apenas com redução da expressão de Olfr78. No entanto, quando analisados os SHR adultos, 
foi encontrado um remodelamento hipertrófico para dentro com rigidez arterial nas AMRs, 
assim como aumento da permeabilidade intestinal e menor disponibilidade de butirato. 
Enquanto as concentrações de butirato e a permeabilidade apresentam correlação com os 
valores de PA, apenas a variável estrutural - razão P/L das AMRs - correlaciona-se com a 
permeabilidade intestinal, provando que a mudança no ambiente intestinal está associada ao 
remodelamento estrutural, mas não ao mecânico nos SHR adultos. Junto a isso, a menor 
expressão gênica dos receptores para AGCC nessas AMRs pode favorecer o remodelamento 
hipertrófico, interferindo na RVP e colaborando para a HA. 
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