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RESUMO 

Peres EC. Estudo da reatividade vascular em ratos submetidos à isquemia e reperfusão 

intestinal: mecanismos envolvidos e papel protetor da sinvastatina. [dissertação (Mestrado em 

Fisiologia Humana)] - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo; 2012. 

 

A isquemia é a deficiência no fluxo de sangue para uma determinada área durante um período 

de tempo, incompatível com as necessidades metabólicas. Várias são as complicações 

presentes na isquemia e reperfusão intestinal (iIR), dentre elas destaca-se a lesão pulmonar. 

Sabe-se, que as estatinas são fármacos que apresentam resultados favoráveis nas lesões 

intestinais ocasionadas pela iIR. Entretanto, é desconhecido se os prejuízos ocasionados pela 

iIR estão relacionados a modificações na reatividade vascular e se os efeitos benéficos das 

estatinas na iIR estão correlacionados à esses ajustes vasculares. Objetivou-se neste estudo 

caracterizar a reatividade vascular no leito mesentérico e pulmonar e verificar se a 

sinvastatina é capaz de prevenir essas possíveis alterações. Ratos Wistar, ~2,5 meses, foram 

anestesiados e submetidos à oclusão da artéria mesentérica superior (AMS) por 45 min e 

reperfusão por 2 h (IR). No grupo controle foi realizado o mesmo protocolo; porém, sem a 

oclusão da AMS (SHAM). Anéis de AMS e artéria pulmonar (AP) foram dissecados e 

montados em um sistema de órgãos isolados para medida da tensão isométrica. Curvas 

concentração-resposta (CCR) à acetilcolina (10
-10

–3x10
-5

M), ao nitroprussiato de sódio (NPS, 

10
-10

-3x10
-5

M) e a fenilefrina (10
-10

-3x10
-5

M) foram realizadas em anéis com (E+) e sem (E-) 

endotélio. Alguns anéis E+ de AP foram pré-incubados com o inibidor da sintase de óxido 

nítrico (NOS), L-NAME (100 μM) ou com inibidor da NOS induzível (iNOS), 1400W 

(1µM), antes das CCR à acetilcolina e a fenilefrina. Em um sub-grupo: IR e SHAM foi 

realizado o pré-tratamento com sinvastatina (20mg/kg, p.o.) ou com veículo 1 h antes da iIR. 

Em seguida foram avaliadas as respostas: dependente e independente do endotélio e a 

contrátil em anéis de AP. A iIR não alterou a vasodilatação ao NPS em ambas as artérias. Nos 

anéis de AMS a iIR não alterou nem a vasodilatação à acetilcolina e nem a contração à 

fenilefrina. Entretanto, tanto as respostas à acetilcolina como à fenilefrina foram reduzidas em 

AP dos IR quando comparado ao SHAM. A pré-incubação com L-NAME como a E-, em 

ambos os grupos, reduziu a vasodilatação à acetilcolina e aumentou a contrição à fenilefrina. 

Por sua vez, o 1400W melhorou a vasodilatação à acetilcolina e a hiporreatividade à 

fenilefrina observada nos anéis de AP dos IR, sem alterar a reatividade dos SHAM. Tanto a 

retirada do endotélio como a pré-incubação dos anéis de AP com L-NAME ou com 1400W 

aboliram as diferenças observadas entre os grupos estudados. O pré-tratamento com 

sinvastatina preveniu o prejuízo no relaxamento à acetilcolina assim como a hiporreatividade 

à fenilefrina nos anéis de AP dos IR, sem modificar a reatividade vascular dos SHAM. 

Concluindo-se que a iIR modificou a reatividade vascular na AP, porém sem alterar a mesma 

na AMS. Na AP a iIR causou disfunção endotelial, por meio de uma ativação da iNOS, a 

qual, levou a diminuição da resposta vasodilatadora dependente do endotélio e 

hiporreatividade contrátil. Uma única dose de sinvastatina pré-iIR previne essas alterações, 

demonstrando o efeito benéfico desse fármaco provavelmente via uma ação anti-inflamatória 

e/ ou anti-oxidante. 

Palavras-chave: Reatividade vascular. Isquemia e reperfusão intestinal. Endotélio. 

Sinvastatina. Artéria Pulmonar. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Peres EC. Study of vascular reactivity in rats subjected to intestinal ischemia and reperfusion: 

mechanisms involved and the protective role of simvastatin. [dissertation (Masters thesis in 

Human Physiology)] - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo; 2012. 

Ischemia is a deficiency in blood flow for a given area during a period of time, incompatible 

with the metabolic requirements. Several complications are present in intestinal ischemia and 

reperfusion (iIR), lung damage being one of the most important. It is known that statins are 

drugs that have favorable results in the intestinal lesions caused by iIR. However, it is 

unknown whether the damages caused by iIR are related to changes in vascular reactivity and 

the beneficial effects of statins on iIR are correlated to these vascular adjustments. The 

objective of this study was to characterize the vascular reactivity in mesenteric and pulmonary 

bed and verify whether simvastatin is able to prevent these possible changes. Wistar rats, ~2.5 

months old, were anesthetized and subjected to occlusion of the superior mesenteric artery 

(SMA) for 45 min and reperfusion (IR) for 2 hours. The same protocol was performed in the 

control group, but without SMA occlusion (SHAM). SMA and pulmonary artery (PA) rings 

were dissected and mounted in an isolated organ system to measure the isometric tension. 

Concentration-response curves (CRC) to acetylcholine (10
-10

–3x10
-5

M), to sodium 

nitroprusside (SNP, 10
-10

-3x10
-5

M) and to phenylephrine (10
-10

-3x10
-5

M) were performed in 

rings with (E+) and without (E-) endothelium. Some E+ rings of PA were preincubated with 

the inhibitor of nitric oxide synthase (NOS), L-NAME (100 μM) or with inhibitor of inducible 

NOS (iNOS), 1400W (1μM) prior to the CRC to acetylcholine and phenylephrine. In a 

subgroup: IR and SHAM pre-treatment with simvastatin (20mg/kg, p.o.) or with vehicle 1 

hour before the iIR was performed. After that in PA rings the endothelium-dependent and -

independent, and contractile responses were evaluated. The iIR did not alter vasodilatation to 

SNP in either artery. In SMA rings, iIR did not change the vasodilatation to acetylcholine or 

the contraction to phenylephrine. However, both responses to acetylcholine and to 

phenylephrine were reduced in PA of IR when compared with SHAM. The pre-incubation 

with L-NAME and the E-, in both groups, decreased the vasodilatation to acetylcholine and 

increased constriction to phenylephrine. In turn, the 1400W improved vasodilatation to 

acetylcholine and hyporeactivity to phenylephrine observed in rings of PA of IR, without 

changing the reactivity of SHAM. Both the removal of endothelium and the preincubation of 

PA rings with L-NAME or with 1400W abolished the differences observed between the 

groups. Pre-treatment with simvastatin prevented loss in the relaxation to acetylcholine and 

the hyporeactivity to phenylephrine in the rings of PA of IR, without modifying the vascular 

reactivity of SHAM. In conclusion, the iIR modified vascular reactivity in the PA; however, it 

did not change it in the SMA. In the PA, iIR caused endothelial dysfunction through an 

activation of iNOS, which resulted in a decrease of endothelium-dependent vasodilator 

response and contractile hyporeactivity. A single dose of simvastatin pre-iIR prevents these 

changes, demonstrating the beneficial effect of this drug probably via an anti-inflammatory 

and/ or anti-oxidant action. 

Keywords: Vascular reactivity. Intestinal ischemia and reperfusion. Endothelium. 

Simvastatin. Pulmonary Artery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A isquemia é a deficiência no fluxo de sangue para uma determinada área durante um 

período, que ocasiona a interrupção do suprimento de oxigênio e de nutrientes, acarretando 

em disfunção celular, morte celular e, finalmente, disfunção de tecido e órgão (Scannel et al., 

1995).  A isquemia é considerada uma emergência vascular, com taxas de mortalidade que 

podem chegar a 70% dos casos (Virgini-Magalhães; Mayall, 2009; Vollmar; Menger, 2011).  

 Nos Estados Unidos, a isquemia intestinal, ou a ausência ou diminuição do fluxo 

sanguíneo arterial ou venoso nos tecidos intestinais (Debus et al., 2011; Renner et al., 2011; 

Ribeiro; Yoshida, 2005), incide em uma de 1.000 admissões hospitalares (Brandt; Boley, 

2000). No Brasil, o sistema DATASUS não discrimina a isquemia intestinal de distúrbios 

circulatórios em outras partes do organismo. Entretanto, é possível que a incidência da 

isquemia intestinal no Brasil seja mais elevada do que aquela documentada nos Estados 

Unidos. 

 Sua etiologia pode ser oclusiva, como embolia e trombose; ou não-oclusiva, como 

baixo fluxo sanguíneo e vasoespasmo induzido por drogas vasoativas (Debus et al., 2011; 

Renner et al., 2010; Ribeiro; Yoshida, 2005). Na embolia arterial, as principais causas da 

isquemia oclusiva são trombos murais da cavidade cardíaca associados a infarto do miocárdio 

e fibrilação atrial (Debus et al., 2011; Renner et al., 2010; Ribeiro; Yoshida, 2005) . A 

trombose arterial instala-se em placa aterosclerótica, que pode ser de origem degenerativa ou 

inflamatória (Ribeiro; Yoshida, 2005). Na isquemia não-oclusiva, a diminuição do fluxo 

sanguíneo intestinal ocorre em diferentes situações clínicas, como trauma, choque de qualquer 

etiologia, queimaduras, pós-operatório de cirurgias cardíaca e torácica, assim como no 

transplante de intestino delgado (Debus et al., 2011; Kannan et al., 2011; Renner et al., 2010; 

Ribeiro; Yoshida, 2005;). 

 O procedimento para correção da isquemia ou de suas consequências depende da 

extensão da isquemia e da causa da obstrução. De maneira geral, procura-se restabelecer fluxo 

ao intestino ainda viável, geralmente com revascularização da artéria mesentérica e ressecção 

das porções necróticas (Baptista-Silva; Souza-Moraes, 2006). Entretanto, sabe-se que o tempo 

entre a confirmação diagnóstica e a introdução de métodos terapêuticos para restabelecer o 

fluxo sanguíneo é importante para reduzir as taxas de mortalidade (Debus et al., 2011). Nas 

isquemias não oclusivas, a causa deve ser identificada e removida o mais brevemente possível 

(Renner et al., 2010). Porém sabe-se que a restauração do suprimento sanguíneo, ou 
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reperfusão, pode ter efeitos deletérios que se somam aos da isquemia, com consequências 

danosas para o tecido (Ribeiro; Yoshida, 2005; Scannel et al., 1995). 

 Na isquemia, ocorre acúmulo de hipoxantina e xantina oxidase (XO) (Grace, 1994). 

Isso porque durante a fase isquêmica, a diminuição do aporte de oxigênio leva ao acúmulo de 

cálcio no citosol, que, por sua vez, promove a quebra de uma ponte peptídica da xantina 

desidrogenase (XD), levando à formação da enzima XO (Ribeiro; Yoshida, 2005). A XO, 

diferentemente da XD, necessita de oxigênio para realizar a conversão da hipoxantina em 

xantina (Grace, 1994). Com a reintrodução de oxigênio por meio da reperfusão, a hipoxantina 

é oxidada a xantina e esta, metabolizada a ácido úrico, gerando como subproduto o ânion 

superóxido. Este transforma-se em peróxido de hidrogênio espontaneamente ou pela ação da 

enzima superóxido dismutase (SOD), e o peróxido de hidrogênio, por sua vez, é transformado 

em água pela ação da catalase e da glutationa peroxidase (Ribeiro; Yoshida, 2005). Como a 

hipoxantina ficou acumulada durante a isquemia, a produção de radicais livres na reperfusão 

acaba sobrepujando a capacidade de neutralização pelos antioxidantes endógenos, de modo 

que os radicais livres passam a exercer livremente as suas ações deletérias (Grace, 1994; 

Horton; Walker, 1993). Desse modo, a reperfusão agrava as alterações celulares ocasionadas 

pela isquemia, já que os radicais livres acumulados lesam as membranas celulares, atraindo 

neutrófilos e estimulando a liberação de mediadores inflamatórios (Ribeiro; Yoshida, 2005; 

Scannel et al., 1995).  

 Além das alterações e lesões locais, acredita-se que, na vigência da reperfusão, 

produtos tóxicos possam ter acesso à circulação e promovam importantes alterações no estado 

funcional do organismo (Deitch et al., 2001; Paterno; Longo, 2008; Ribeiro; Yoshida, 2005) 

mesmo em sítios distantes de onde foi desencadeada a isquemia. Há relatos de que a 

Síndrome de Disfunção Múltipla de Órgãos (MODS) ocorra em decorrência de alterações no 

sistema gastrintestinal ocasionadas por processos de isquemia e reperfusão (Carrico et al., 

1986; Clark e Coopersmith, 2007; Deicth et al., 2001; Hassoun et al, 2001; Magnotti; Deicth, 

2005). 

 A MODS é caracterizada pela deterioração aguda da função de dois ou mais órgãos 

(Mongardon et al., 2009). É a maior causa de morbidade e mortalidade em pacientes 

criticamente doentes, com taxas de mortalidade superiores a 40% (Deitch, 2010). No contexto 

do trauma, é a principal causa de morte em pessoas com idade inferior a 40 anos e uma das 

principais causas de morte em pacientes vítimas de trauma (Deitch, 2010).  
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 Considerando-se a gravidade das consequências da isquemia intestinal e de seu 

tratamento, a compreensão dos mecanismos pelos quais o choque hemorrágico no trauma e 

condições pró-inflamatórias, como queimaduras e pancreatite, levam à síndrome da angústia 

respiratória aguda (não-infecciosa) e MODS é de grande relevância para o tratamento clínico 

(Deitch, 2010). Vários estudos buscam elucidar qual o papel do intestino na origem e na 

propagação de doenças críticas, como a síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) 

e a MODS (Carrico et al., 1986; Clark; Coopersmith, 2007; Deitch, 2010; Deicth et al., 2001; 

Hassoun et al., 2001; Magnotti; Deicth, 2005). Em 1986, Carrico e colaboradores 

consideraram a hipótese de que a deficiência da função de barreira do intestino permitia a 

translocação de bactérias intestinais para a circulação portal e sistêmica, o que acarretaria a 

propagação da MODS em situações em que as defesas do hospedeiro se apresentavam 

comprometidas (Carrico et al., 1986). 

 Outros trabalhos demonstram que a hipoperfusão intestinal induzida pelo choque, 

seguida da reperfusão intestinal, origina mediadores inflamatórios que podem causar a 

Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica e, assim, contribuir para a instalação da MODS 

(Hassoun et al, 2001; Moore et al., 1994). Experimentalmente, evidenciou-se que um período 

de isquemia seguido por um período de reperfusão intestinal causa inflamação pulmonar, 

ativação intestinal da fosfolipase A2 e recrutamento intestinal de neutrófilos, o que confirma 

que o intestino é gerador de mediadores inflamatórios que modulam a injúria pulmonar aguda 

(Moore et al., 1994).  

 Em acordo com esses achados, diversos estudos sugerem que a disfunção pulmonar, a 

inflamação sistêmica e a MODS causadas pelo trauma gastrointestinal decorrem dos efeitos 

dos mediadores inflamatórios provindos do intestino e drenados a partir do sistema linfático 

mesentérico (Deitch, 2001; Deitch, 2010; Magnotti et al., 1998; Magnotti et al., 2005). Um 

importante fundamento para essa hipótese é o conceito de que o leito vascular pulmonar seja o 

primeiro leito exposto à linfa mesentérica, uma vez que esta atinge a circulação sistêmica por 

meio do ducto torácico e desemboca na veia subclávia, atingindo o pulmão (Magnotti et al., 

2005). Assim, sugere-se que a ligação do ducto linfático mesentérico previna a apoptose 

pulmonar, o sequestro de neutrófilos e o aumento da permeabilidade pulmonar provocados 

pela isquemia e pela reperfusão intestinal (iIR) em situações de queimaduras e choque 

hemorrágico (Deitch, 2001; Deitch, 2010; Magnotti et al., 1998; Magnotti et al., 2005).  

 Adicionalmente, Cavriani e colaboradores (2005) também demonstraram que o 

sistema linfático mesentérico exerce função primordial nas disfunções intestinal e pulmonar 
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ocasionadas pela iIR (Cavriani et al., 2005). Esse estudo revela que as lesões causadas pela 

iIR, tanto no pulmão quanto no intestino, são parcialmente dependentes do fator de necrose 

tumoral (TNF-α), uma citocina pró-inflamatória gerada no tecido intestinal lesado pela iIR e 

transportada pelo sistema linfático (Cavriani et al., 2005).  Além do TNF-α, sabe-se que o 

ducto linfático é uma importante via de transporte para outras citocinas inflamatórias, como 

IL-1β e IL-10, ambas geradas pelo tecido intestinal durante a iIR (Cavriani et al., 2005; 

Deitch, 2001), que poderiam contribuir para a inflamação sistêmica e a MODS. Sugere-se que 

a IL-1β gerada durante a reperfusão pode estar envolvida na hiporreatividade do músculo liso 

bronquial ocasionada pela iIR (Coelho et al., 2007). Além disso, esse estudo demonstra que a 

IL-1β gerada na reperfusão alcança o pulmão através da linfa, estimulando a geração de óxido 

nítrico (NO) que desencadeia a hiporreatividade bronquial em animais submetidos a iIR 

quando comparados aos animais falso-operados (Coelho et al., 2007). 

 O NO desempenha um papel crucial na regulação homeostática dos sistemas 

cardiovascular, neuronal e imune (Moncada et al., 1991a e b). Nos vasos, o NO protege contra 

trombose e aterosclerose, induz relaxamento dos vasos sanguíneos, previne agregação 

plaquetária, inibe a proliferação de células do músculo liso vascular e diminui a expressão de 

genes pró-inflamatórios (Forstermann et al., 1993; Forstermann; Munzel, 2006). Nas células 

endoteliais, sensores e receptores de membrana respondem a estímulos fisiológicos com 

aumento da concentração intracelular de cálcio e/ ou fosforilação dos sítios alvo para a 

ativação da enzima sintase de óxido nítrico (NOS). A posterior formação do complexo cálcio-

calmodulina ativa a NOS, responsável pela clivagem do aminoácido L-arginina em L-citrulina 

e NO (Fleming, 2010), aumentando portanto a síntese de NO. A NOS é dividida em dois 

grandes grupos de isoformas: a constitutiva (cNOS), dependente da elevação dos níveis 

intracelulares de cálcio, e a induzível (iNOS), independente das elevações de cálcio, mas 

dependente da ativação de citocinas ou estímulos patológicos como LPS (Lipopolissacarídeo) 

(Forstermann; Sessa, 2012). A cNOS apresenta a isoforma endotelial (eNOS) e a isoforma 

neuronal (nNOS) (Davel et al., 2011; Forstermann, 2010; Forstermann; Sessa, 2012). 

 Uma vez liberado, o NO difunde-se rapidamente da célula geradora para a célula alvo, 

onde interage com o grupamento heme da guanilato ciclase solúvel (GCs) estimulando sua 

atividade catalítica, o que leva à formação de guanosina monofosfato cíclico (GMPc). O 

GMPc, por sua vez, diminui os níveis intracelulares de cálcio pela recaptação para o retículo 

sarcoplasmático e pela extrusão de cálcio para o meio extracelular por meio das Ca
+2

- 

ATPases (Bian et al., 2008; Napoli; Ignarro, 2009). Há diminuição dos níveis de cálcio 
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também por meio da abertura de canais para K
+
 e da ativação da Na

+
, K

+
-ATPase, com 

consequente hiperpolarização de membrana e posterior fechamento dos canais para cálcio 

dependentes de voltagem  (Bian et al., 2008; Napoli; Ignarro, 2009). Além do mais, há 

redução da sensibilidade das proteínas contráteis ao cálcio, devido a ativação da proteína 

quinase G (PKG) (Bian et al., 2008; Napoli; Ignarro, 2009). 

 Vários estudos identificam o NO como um potencial mediador na iIR que liga as 

alterações locais às alterações sistêmicas (Cavriani et al., 2004; Coelho et al., 2007; Ward et 

al., 2000; Yasmin et al., 1997). O tratamento de ratos com inibidores da NOS minutos antes 

da iIR aponta evidências da modulação nitrérgica. Demonstrou-se que a administração do L-

NAME, inibidor não seletivo da NOS, causa aumento da magnitude das alterações induzidas 

por iIR, como aumento do TNF-α plasmático, sequestro de neutrófilos no pulmão e aumento 

da permeabilidade microvascular pulmonar, podendo causar a morte dos animais. Por outro 

lado, o inibidor seletivo da iNOS inibiu o aumento da permeabilidade microvascular 

pulmonar, o que sugere que tanto a isoforma constitutíva quanto a induzível da NOS 

modulam as alterações inflamatórias encontradas na iIR (Cavriani et al., 2004). Assim, a 

modulação exercida pelas isoformas da NOS ocorre diferentemente, de acordo com a 

isoforma. 

 Ward e colaboradores (2000) propuseram que durante o período de reperfusão 

intestinal há declínio da atividade da cNOS, como resultado, observa-se o surgimento das 

manifestações clínicas da iIR, como lesão da mucosa e aumento da permeabilidade capilar. 

Propõe-se que no início da isquemia ocorra a combinação de NO derivado do endotélio com o 

ânion superóxido (proveniente de neutrófilos ativados), formando peroxinitrito, poderoso 

oxidante (Ward et al., 2000; Yasmin et al., 1997) e que, durante a reperfusão, ocorra queda da 

produção de NO proveniente da cNOS, o que acarreta na resposta inflamatória sistêmica 

(Ward et al., 2000). Portanto, a perda do balanço entre as atividades das sintases de NO 

(cNOS e iNOS) pode ser sugerida como uma das causas dos prejuízos ocasionados pela iIR 

(Yasmin et al., 1997; Ward et al., 2000; Cavriani et. al, 2004). 

 Senthil e colaboradores (2007) demonstraram que a linfa retirada de animais 

submetidos a trauma e choque hemorrágico e administrada intravenosamente em ratos 

controles é capaz de gerar lesão pulmonar. Essa lesão está associada ao aumento plasmático 

das concentrações de nitrato/nitrito, bem como ao aumento da expressão proteica da iNOS em 

pulmão, fígado e intestino. Concluiu-se que a linfa de animais submetidos a trauma e choque 
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hemorrágico é suficiente para induzir lesão pulmonar aguda, por intermédio de uma via 

dependente de iNOS. 

 Adicionalmente, foi demonstrado que a iIR induz alterações no funcionamento de 

diferentes leitos vasculares e que tais alterações vasculares podem estar relacionadas a 

mudanças na modulação nitrérgica  (Chen et al., 2006; Koksoy et al., 2000; Savoye et al., 

2005). 

 Koksoy e colaboradores (2000) demonstraram que existe uma menor participação do 

óxido nítrico sobre a pressão de perfusão média no leito vascular pulmonar de ratos 

submetidos à iIR, quando comparados aos falso-operados, o que indica menor modulação 

nitrérgica basal nas artérias pulmonares após a iIR (Koksoy et al., 2000).  

 Em artéria mesentérica superior, Chen e colaboradores (2006) sugeriram que a iIR 

reduz a resposta máxima à fenilefrina (agonista seletivo α1-adrenérgico) em ratos, e que a 

queda na reatividade vascular estava associada ao aumento da expressão gênica e proteica da 

eNOS e da iNOS no intestino delgado. Adicionalmente, Savoye e colaboradores (2005), em 

estudos com artéria mesentérica de ratos, demonstraram que a ativação da iNOS parece estar 

envolvida na hiporreatividade ocasionada pelo choque hemorrágico seguido de reposição 

volêmica. Os autores afirmam que a hiporreatividade é prevenida pelo uso de 

mercatopropionil, um sequestrador não-seletivo de radicais livres, defendendo a hipótese de 

que NO produzido por meio da ativação da iNOS pode interagir com ânion superóxido para 

formar peroxinitrito, com alto poder oxidativo (Savoye et al., 2005). 

 Como ressaltado anteriormente, a iIR é conhecida por ser uma doença que causa 

prejuízo no funcionamento normal do intestino e também por causar lesões em órgãos 

distantes, especialmente o pulmão, um dos primeiros órgãos atingidos. Reconhece-se o efeito 

do sistema linfático mesentérico na propagação de mediadores inflamatórios gerados na iIR, 

bem como no surgimento de resposta inflamatória sistêmica. Pelos dados encontrados na 

literatura, conclui-se que o NO parece estar envolvido na propagação da resposta sistêmica e 

nas lesões causadas no intestino e no pulmão. As alterações vasculares na iIR parecem ser 

dependentes do leito vascular estudado e da metodologia empregada para o estudo; entretanto,  

devido ao número reduzido de trabalhos e a falta de padronização quanto ao tempo de 

isquemia e reperfusão, não é possível afirmar o quanto os ajustes vasculares podem contribuir 

para a gravidade da iIR.  
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Por outro lado, têm-se buscado possíveis tratamentos que diminuam as implicações 

locais e sistêmicas associadas às altas taxas de mortalidade na iIR e alguns estudos buscam 

definir os efeitos das estatinas na isquemia e na reperfusão de órgãos. 

 As estatinas são inibidores seletivos e competitivos da 3-hidroxi-3 metilglutaril-

coenzima A (HMG-CoA) redutase, e são largamente usadas no tratamento e no controle da 

hipercolesterolemia, das dislipidemias e da doença arterial coronariana (Maron et al., 2000). 

Além disso, propriedades pleiotrópicas das estatinas, como a anti-inflamatória e a 

antioxidante, estão sendo reveladas. Há relatos de que as estatinas são capazes de melhorar a 

função endotelial, aumentar a biodisponibilidade de óxido nítrico, apresentar ações 

imunomodulatórias, estabilizar placas ateroscleróticas, participar no remodelamento vascular, 

reduzir a apoptose e modular a função plaquetária, entre outros efeitos (Alvarez De 

Sotomayor et al., 2000; Briones et al., 2009; Gelosa et al., 2007).  

 As ações pleiotrópicas das estatinas têm sido exploradas também em pacientes 

expostos à reperfusão cardíaca por procedimentos percutâneos ou cirúrgicos (Biccard et al., 

2005; Paraskevas et al., 2007; Paraskevas et al., 2008). A terapia com estatina no pré-

operatório de cirurgia de revascularização do miocárdio melhora a perfusão miocárdica da 

área enxertada no pós-operatório, bem como reduz a liberação de citocinas (IL-6 e IL-8) e a 

adesão de neutrófilos no endotélio venoso, sendo o NO o possível mediador para esses 

mecanismos (Paraskevas et al., 2007). Além disso, o tratamento pré-operatório com estatina 

também parece estar associado com menores taxas de mortalidade pós-cirurgia cardíaca 

(Paraskevas et al., 2007). Com esses dados, pode-se inferir que as estatinas podem ser 

benéficas para amenizar os prejuízos causados pela isquemia e pela reperfusão de diferentes 

órgãos.  

 Além dos estudos com humanos, em modelos animais de isquemia e reperfusão de 

órgãos, as estatinas também apresentam resultados favoráveis. Em coração de ratos Wistar, o 

tratamento com 15 mg/kg/dia de lovastatina, por 12 dias, diminuiu a área de infarto por 

oclusão da artéria coronária esquerda (Kocsis et al., 2008). Assim como o tratamento crônico, 

o tratamento agudo com estatinas também é capaz de reduzir a área de infarto, como 

verificado pela redução do tecido necrótico em ratos submetidos à administração de uma dose 

intravenosa de sinvastatina (1 mg/kg) uma hora antes da oclusão da artéria coronária 

descendente anterior (25 minutos de isquemia seguida de 2 horas de reperfusão) (Wayman et 

al., 2003). Adicionalmente, o pré-tratamento com 5 mg/kg de sinvastatina, intravenoso, em 

coelhos submetidos a 30 minutos de oclusão da artéria coronária esquerda seguidos de 48 
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horas de reperfusão diminuiu a área infartada, efeito correlacionado à produção aumentada de 

NO (Bao et al., 2009), que foi apontado como o provável mediador dos efeitos da 

sinvastatina. Além do mais, Lefer e colaboradores (1999) demonstraram que a melhora do 

fluxo coronariano associado a administração de 25 μg de sinvastatina intraperitoneal, 18 horas 

antes do processo de isquemia e reperfusão miocárdica em ratos, parece estar relacionada a 

um aumento da produção de NO.   

 Corroborando os dados acima citados, outros estudos apontam que a reperfusão com 

sinvastatina melhora a função cardíaca em coração isolado submetido ao processo de 

isquemia e reperfusão (Szárszoi et al., 2008; Zheng et al., 2006). A função ventricular 

esquerda em animais submetidos a oclusão da artéria coronária descendente anterior foi 

melhorada pelo tratamento por quatro semanas com sinvastatina (40 mg/kg/por dia/por 

gavagem), efeito este relacionado a uma queda dos níveis de citocinas inflamatórias e a um 

aumento dos níveis citocinas anti-inflamatórias nos miócitos cardíacos (Zhang et al., 2005). 

Também foi observada redução na deposição de colágeno na área remanescente ao infarto e, 

portanto, sugeriu-se que a redução da deposição de colágeno e a melhora a função ventricular 

se devem à modulação da função inflamatória ocasionada pelo tratamento com sinvastatina 

(Zhang et al., 2005). Adicionalmente, foi sugerido que os efeitos benéficos das estatinas no 

infarto agudo do miocárdio são independentes da redução dos níveis plasmáticos de colesterol 

(Lefer et al.,1999; Wayman et al., 2003; Zhang et al., 2005). 

Em outros órgãos submetidos ao processo de isquemia e reperfusão, as estatinas 

também têm se mostrado eficazes na redução das injúrias. Em pulmão de ratos, o tratamento 

com 0,5 mg/kg de sinvastatina, administrado por via oral por 5 dias antes do experimento, 

preveniu o aumento da permeabilidade vascular pulmonar e o sequestro de neutrófilos 

causados pelo processo de isquemia e reperfusão, tanto no tecido pulmonar quanto no lavado 

broncoalveolar (Naidu et al., 2003). Além disso, verificou-se que os efeitos benéficos da 

sinvastatina sobre a permeabilidade vascular foram inibidos com o uso de L-NAME e que a 

redução da expressão proteica da eNOS nos pulmões foi prevenida pelo tratamento com 

sinvastatina (Naidu et al., 2003). Exemplificando, ainda, os efeitos benéficos da sinvastatina 

na iIR, demonstrou-se que o pré-tratamento com sinvastatina (10 mg/kg/dia) durante 3 dias, 

com administração da última dose uma hora antes da iIR, reduziu a gravidade da lesão aguda 

pulmonar induzida pela iIR em ratos; tendo sido registradas melhoras na pressão parcial de 

oxigênio no sangue arterial (PaO2) e na saturação de oxigênio e diminuição da infiltração de 

neutrófilos no pulmão (Pirat et al., 2006).  
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No fígado de ratos, o processo de isquemia e reperfusão aumentou os níveis da alanina 

e da asparagina aminotransferase (ALT, AST, respectivamente), indicadores de dano hepático 

(Dibazar et al., 2008; Lai et al., 2008). Entretanto, tanto o tratamento por via oral com 

10mg/kg/dia de sinvastatina, administrada durante 3 dias antes da isquemia e da reperfusão 

hepática, como o pré-tratamento com administração intraperitoneal de 5 mg/kg de 

sinvastatina, 24 horas antes da isquemia e reperfusão hepática, preveniram o dano hepático 

(Dibazar et al., 2008; Lai et al., 2008). 

Em rins de ratos, o pré-tratamento com uma única dose de sinvastatina (1 mg/kg/i.v.) 

melhorou a disfunção renal causada por 45 minutos de isquemia e 4 horas de reperfusão,  

reduzindo a fração de excreção de sódio e os níveis plasmáticos de ureia e creatinina, 

aumentados em decorrência da isquemia e reperfusão (Todorovic et al., 2008). 

Similarmente ao que ocorre em pulmão, fígado e rim, no intestino de ratos foi 

demonstrado que o pré-tratamento com sinvastatina (10 mg/kg/dia), administrada oralmente 

durante quatro dias antes da iIR, foi eficaz em reduzir os danos. Esse efeito foi associado à 

diminuição do nível sérico do TNF-α e do nível tecidual de malondialdeído, produto final da 

peroxidação de lipídios utilizado na avaliação do estresse oxidativo, e à elevação dos níveis de 

glutationa peroxidase e superóxido dismutase intestinal, enzimas que fazem parte do sistema 

de defesa antioxidante (Hajipour et al., 2009). Agudamente, as estatinas também demonstram 

ser benéficas na iIR intestinal: o tratamento com sinvastatina imediatamente antes da 

isquemia e após 24 horas previne a destruição da mucosa intestinal e diminui o índice de 

apoptose no jejuno e íleo (Slijper et al., 2010). Adicionalmente, em ratos submetidos a 

isquemia e reperfusão da artéria mesentérica, o tratamento agudo com rouvastatina (10 

mg/kg), uma hora antes da isquemia, bloqueia a geração de mediadores inflamatórios, como 

TNF-α e citocina induzida por neutrófilo quimioatraente-1 (CINC-1), e preserva a expressão 

proteica da eNOS, suprimindo, assim, a inflamação intestinal (Naito et al., 2006). 

Recentemente, numerosos estudos têm demonstrado que as estatinas parecem estar 

envolvidas também no restabelecimento ou na melhoria da função endotelial nas doenças 

cardiovasculares (Briones et al., 2009; Gelosa et al., 2007; Omori et al., 2002; Tawfik et al., 

2006). Um estudo demonstrou que uma única dose de pravastatina (40 mg/dia) foi capaz de 

melhorar a função coronariana em pacientes portadores de disfunção arterial coronariana, sem 

que houvesse redução significativa nos níveis de colesterol (Wassmann et al., 2003). 

A disfunção endotelial, presente em diversas doenças cardiovasculares, é uma 

condição patológica caracterizada pelo desbalanço entre a liberação de fatores relaxantes 
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derivados do endotélio (EDRFs) — o óxido nítrico, a prostaciclina e o fator hiperpolarizante 

derivado do endotélio — e de fatores contráteis derivados do endotélio (EDCFs) – endotelina, 

as prostaglandinas, a angiotensina II e as espécies reativas do oxigênio (Davel et al., 2011). 

Em humanos, Omori e colaboradores (2002) demonstraram que a administração de 

cerivastatina, em uma única dose, é capaz de aumentar a responsividade endotelial em 

humanos saudáveis, sugerindo um efeito direto nos vasos independentemente de diminuir os 

lipídios. Adicionalmente, em culturas de células endoteliais, a incubação com cerivastatina 

por 24 horas aumenta a biodisponibilidade de óxido nítrico (Berkels et al., 2003). 

Em ratos portadores de diabetes induzida por estreptozotocina, a disfunção endotelial 

presente no leito mesentérico foi atenuada após a exposição aguda com lovastatina (10 μM, 

por 20 minutos). Esse efeito foi mediado pelo óxido nítrico, uma vez que foi bloqueado pela 

administração de inibidor não-seletivo da sintase de óxido nítrico (Fatehi-Hassanabad et al., 

2006). Além disso, a administração aguda de estatinas ao banho de órgãos produziu 

relaxamento vascular em artérias de condutância e de resistência provenientes de ratos Wistar 

e SHR, tanto por sua ação no músculo liso vascular como no endotélio (Alvarez De 

Sotomayor et al., 2000; Bravo et al., 1998; Perez-Guerrero et al., 2000). Os estudos 

demonstraram que o relaxamento dependente do endotélio induzido pela sinvastatina envolve 

um aumento da biodisponibilidade de óxido nítrico por mecanismo sensível a superóxido 

dismutase e relacionado à síntese de produtos vasodilatadores derivados da ciclooxigenase 

(COX) (Alvarez De Sotomayor et al., 2000).  

Ainda no que se refere aos efeitos da sinvastatina, Rossoni e colaboradores (2011) 

demonstraram que sua administração aguda (1 μM, durante 2 horas) em artérias mesentéricas 

de resistência de ratos diminui a vasoconstrição induzida por U46619, análogo do 

tromboxano A2. A sinvastatina, nessa condição, aumentou a síntese de NO, via aumento da 

fosforilação da eNOS por meio da ativação da proteína quinase ativada por AMP (AMPK). 

Além da ativação da AMPK, outros estudos demonstram que o tratamento agudo com estatina 

em células endoteliais é também capaz de ativar a fosforilação da eNOS por meio de proteína 

quinase A (PKA) e Akt (Harris et al., 2004; Sun et al., 2006).  

Portanto, considerando a literatura, pode-se dizer que as estatinas agem no sistema 

vascular, melhorando a disfunção endotelial nas doenças cardiovasculares, além de terem 

ações benéficas em modelos de isquemia e reperfusão de órgãos. Entretanto, pouco se sabe 

sobre as alterações vasculares na iIR, e não se conhece em que extensão os benefícios das 

estatinas na iIR são devidos a ajustes vasculares.  
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 Assim, visto que as alterações vasculares podem contribuir para a gravidade da iIR, 

condição com altas taxas de mortalidade, o presente estudo buscou elucidar as alterações 

vasculares presentes nessa patologia e avaliar os efeitos da administração aguda de 

sinvastatina nas alterações vasculares presentes na iIR e, dessa forma esclarecer se os 

benefícios da sinvastatina, descritos na iIR, são devidos a melhoras nos ajustes vasculares. 

Portanto, a hipótese deste estudo é de que existam alterações vasculares na iIR e que estas 

possam ser revertidas pela administração aguda de sinvastatina, de forma a melhorar o 

prognóstico da doença. 
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2 OBJETIVOS  

 

Tendo em vista a escassez de informações sobre o papel da reatividade vascular nas 

alterações locais desencadeadas pela isquemia e reperfusão intestinal (iIR), bem como dos 

mecanismos pelos quais a iIR induz modificações patológicas sérias em órgãos distantes do 

sítio da isquemia, especialmente o pulmão, este estudo teve por objetivo caracterizar a 

reatividade vascular nos leitos mesentérico e pulmonar após a iIR. Adicionalmente, tendo sido 

considerados os efeitos benéficos da sinvastatina em doenças cardiovasculares, este estudo 

buscou avaliar o efeito da sinvastatina sobre os ajustes da reatividade vascular após a iIR. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Animais experimentais 

 

Foram utilizados ratos da linhagem Wistar (280-340 g), com aproximadamente dois 

meses e meio de idade, provenientes do biotério de criação Dra Lor Cury do Departamento de 

Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os 

animais foram mantidos em gaiolas ventiladas sob condições controle de temperatura e ciclo 

claro-escuro de 12 horas, tendo livre acesso à água e alimentação no biotério de 

experimentação animal do Departamento de Fisiologia e Biofísica, ICB/USP, até que 

atingissem a idade necessária para realização dos experimentos. 

Os presentes protocolos foram aprovados pela Comissão de Ética do Instituto de 

Ciências Biomédicas da USP (Protocolo registrado sob nº 018 fls. 83 do livro 02). 

 

3.2 Obtenção dos modelos experimentais  

 

Em um primeiro momento, para caracterização da reatividade vascular na isquemia, os 

animais foram aleatoriamente divididos em dois grupos experimentais: animais submetidos ao 

procedimento isquemia e reperfusão intestinal (IR) e animais falso operado (SHAM). 

Para obtenção dos modelos experimentais os animais foram anestesiados com uma 

mistura contendo ketamina, xilazina e acetopromazina (64,9; 3,20 e 0,78 mg/kg, 

respectivamente, i.p.). Após a confirmação do plano anestésico, o abdômen foi submetido a 

uma laparotomia na linha Alba e a artéria mesentérica superior foi exposta e ocluída com o 

auxílio de um clampe para microcirurgia. Depois de 45 minutos de oclusão (período de 

isquemia), o clampe foi removido, a parede abdominal foi suturada e a perfusão intestinal foi 

restabelecida por um período de 2 horas (período de reperfusão), conforme utilizado por 

Cavriani e colaboradores (2004).  

Cabe ressaltar que os animais SHAM foram submetidos aos mesmos procedimentos 

experimentais, exceto pela oclusão da artéria mesentérica superior. 

 

3.2.1 Tratamento com sinvastatina 

 

Em um sub-grupo de animais foi realizado gavagem, 1 hora antes da indução anestésica 

para realização do procedimento cirúrgico de isquemia e reperfusão intestinal.  
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A sinvastatina foi administrada na dose de 20 mg/kg, via oral. A escolha dessa dose, foi 

realizada baseada no trabalho de Zhang e colaboradores (2010), que analisam a 

farmacocinética da sinvastatina (20 mg/kg, v.o.), em ratos, e observaram que a concentração 

plasmática máxima da sinvastatina é atingida com aproximadamente 48 minutos pós-

administração. 

O tratamento com sinvastatina foi realizado em um grupo de ratos aleatoriamente 

escolhidos. Os animais foram separados em quatro grupos: os que eram submetidos ao 

procedimento de isquemia e reperfusão (conforme descrito acima) e recebiam 

carboxemetilcelulose (IR/ CT); os que eram submetidos à IR e recebiam sinvastatina (IR/ 

SINV); os que foram submetidos aos mesmos procedimentos experimentais, exceto pela 

oclusão da artéria mesentérica superior e recebiam carboxemetilcelulose (SHAM/ CT); e um 

SHAM que recebia a sinvastatina (SHAM/ SINV). 

 

3.3 Estudo de reatividade vascular da artéria mesentérica e pulmonar 

 

 Após as duas horas de reperfusão, os ratos foram novamente anestesiados, como 

descrito acima, mortos e exsanguinados. A artéria mesentérica superior e o pulmão foram 

cuidadosamente removidos e imersos em uma placa de Petri contendo solução de Krebs-

Henseleit (composição (em mM): NaCl 118,4; KCl 4,7; NaHCO3 25; CaCl²  2,5; glicose 11; 

MgSO4 H2O 1,2; KH2PO4 2H2O 1,2 e EDTA 0,01); gaseificado com mistura carbogênica 

(95% de O2 e 5% de CO2), mantendo pH estável de 7,4. Em seguida, as artérias mesentérica 

superior e pulmonar foram dissecadas e limpas de tecido conectivo.  

Para os experimentos de reatividade vascular, as artérias foram divididas em segmentos 

de 2-3 mm de comprimento denominados anéis vasculares. Em alguns anéis, a camada 

endotelial foi removida mecanicamente através do uso de fios metálicos. 

Para obtenção do registro de tensão isométrica, cada anel vascular foi montado em um 

sistema para órgãos isolados. As cubas continham 5 mL de solução de Krebs-Henseleit 

aquecida a 37 °C, continuamente gaseificada com mistura carbogênica, mantendo o pH 

estável em 7,4. Dois fios metálicos foram passados através do lúmen das artérias. Um fio 

metálico foi fixado à parede do banho e o outro conectado verticalmente a um transdutor de 

tensão isométrica (Letica TRI 210, Barcelona, Espanha). A tensão isométrica foi registrada 

por meio de um transdutor de força, o qual estava conectado a um pré-amplificador e a um 

sistema de aquisição de dados (Biopac Systems, Santa Barbara, California) e esse, a um 
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computador. Os anéis foram submetidos a uma tensão de repouso de 0,5 g e essa tensão é 

reajustada a cada 15 minutos, durante os 45 minutos de estabilização. 

 

3.4 Protocolos experimentais 

 

3.4.1 Avaliação da resposta vasoconstritora ao cloreto de potássio (KCl) 

 

 Após 45 minutos de estabilização, foi administrado KCl (75 mM) para comprovar a 

viabilidade funcional de todas as artérias estudadas. Assim, os anéis que contraíram menos 

que 0,5 g, foram descartados. Após 30 minutos de estabilização, novamente foi administrado 

KCl (75 mM) e foram aguardados aproximadamente 30 minutos até que fosse atingido a 

estabilização da resposta contrátil. A resposta máxima induzida pelo KCl foi considerada 

100% da resposta contrátil do anel vascular. 

 

3.4.2  Avaliação do relaxamento  

 

3.4.2.1 Avaliação do relaxamento dependente do endotélio 

 

 Depois da avaliação da resposta contrátil ao KCl 75 mM, os anéis foram lavados com 

solução de Krebs-Heinseleit e, em seguida, uma estabilização de 30 minutos foi aguardada. 

Após essa, os anéis de artéria pulmonar e mesentérica foram pré-contraídos com uma 

concentração submáxima de fenilefrina (aproximadamente 40-60 % da resposta máxima de 

contração ao KCl 75 mM). Após a obtenção de um platô de contração à fenilefrina, foram 

realizadas curvas concentração-resposta, cumulativas ao agonista muscarínico acetilcolina 

(10
-10

–3x10
-5 

M), para avaliar o relaxamento dependente do endotélio.  

 

3.4.2.2 Avaliação do relaxamento independente do endotélio 

 

 Em alguns anéis, escolhidos aleatoriamente foi realizado teste da viabilidade endotelial. 

Para realização desse teste, os anéis de artéria pulmonar e mesentérica foram pré-contraídos 

com uma concentração submáxima de fenilefrina (aproximadamente 40-60 % da resposta 

máxima de contração ao KCl 75mM). Após a obtenção de um platô de contração à fenilefrina, 

a resposta vasodilatadora à acetilcolina (10
-5 

M) foi avaliada para confirmação da presença de 
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endotélio. Se confirmada a presença do endotélio a partir de uma resposta vasodilatadora à 

acetilcolina superior a 60%, os anéis eram novamente lavados com solução de Krebs-

Heinseleit e, em seguida, uma estabilização de 30 minutos era aguardada.  Em seguida, os 

anéis de artéria pulmonar e mesentérica foram, novamente, pré-contraídos com uma 

concentração submáxima de fenilefrina (aproximadamente 40-60 % da resposta máxima de 

contração ao KCl 75 mM). Após a obtenção de um platô de contração curva concentração-

resposta ao nitroprussiato de sódio (10
-10

-3x10
-5 

M), doador de óxido nítrico, foi realizada 

para avaliar o relaxamento independente do endotélio.  

 

3.4.3 Avaliação da resposta contrátil 

 

 Após 30 minutos da confirmação da viabilidade funcional do endotélio (conforme 

descrito acima, item 3.4.2.2), alguns anéis de artéria pulmonar e mesentérica com endotélio 

integro, foram separados para a realização de curvas concentração-resposta ao agonista 

seletivo α1-adrenérgico fenilefrina (10
-10

-3x10
-5 

M), de maneira cumulativa. 

 

3.4.4 Efeito da retirada do endotélio sobre a resposta vasodilatadora à acetilcolina e sobre a 

resposta vasoconstritora à fenilefrina 

 

 Com a finalidade de avaliar a habilidade do endotélio em modular a resposta 

vasodilatadora à acetilcolina e constritora à fenilefrina, em alguns experimentos o endotélio 

foi removido mecanicamente por meio do uso de fios metálicos. A ausência do endotélio foi 

confirmada a partir de uma resposta vasodilatadora à acetilcolina (10
-5 

M) inferior a 20 % da 

resposta à fenilefrina, a partir dessa confirmação, foi construída as curvas concentração 

resposta cumulativas à acetilcolina (10
-10

–3x10
-5 

M) ou à fenilefrina (10
-10

-3x10
-5 

M), tanto 

em anéis de artéria pulmonar, quanto em anéis de artéria mesentérica. 

 

3.4.5 Efeito do bloqueio da síntese de óxido nítrico sobre a resposta vasodilatadora à 

acetilcolina e sobre a resposta vasoconstritora à fenilefrina 

 

 Diante dos resultados obtidos com as curvas concentração-resposta à acetilcolina e à 

fenilefrina, com e sem endotélio, optou-se por realizar os protocolos seguintes somente nos 

anéis de artéria pulmonar. 
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Assim, para avaliar a função do óxido nítrico na modulação da resposta vasodilatadora à 

acetilcolina (10
-10

–3x10
-5 

M) e constritora à fenilefrina (10
-10

-3x10
-5 

M), curva concentração-

resposta a estes agonistas foram realizadas em anéis pré-incubados durante 30 minutos com 

Ng-Nitroarginina Metil Éster (L-NAME 100 µM), inibidor não seletivo da NOS. 

 Para avaliar a função do óxido nítrico sintetizado pela sintase de óxido nítrico induzível 

(iNOS) na modulação da resposta vasodilatadora à acetilcolina (10
-10

–3x10
-5 

M) e constritora 

à fenilefrina (10
-10

-3x10
-5 

M), curva concentração-resposta a estes agonistas foram realizadas 

em anéis pré-incubados durante 40 minutos com N-(3-Aminomethyl)benzylacetamidine 

(1400W, 1 µM) (Chiao et al., 2008). 

 

3.5 Protocolos experimentais após o tratamento com sinvastatina 

 

Assim, a avaliação dos efeitos da sinvastatina foi realizada através da avaliação da 

resposta vasoconstritora ao cloreto de potássio, KCl (75 mM), o qual foi administrado 45 

minutos após estabilização para comprovar a viabilidade funcional de todos os anéis de artéria 

pulmonar. Dessa forma, os anéis que contraíram menos que 0,5 g, foram descartados. Após 30 

minutos de estabilização, novamente foi administrado KCl (75 mM) e foram aguardados 

aproximadamente 30 minutos até que fosse atingido a estabilização da resposta contrátil. A 

resposta máxima induzida pelo KCl foi considerada 100% da resposta contrátil do anel 

vascular.  

Depois da avaliação da resposta contrátil ao KCl 75 mM, os anéis foram lavados com 

solução de Krebs-Heinseleit e, em seguida, uma estabilização de 30 minutos foi aguardada. 

Após essa, os anéis de artéria pulmonar foram pré-contraídos com uma concentração 

submáxima de fenilefrina (aproximadamente 40-60 % da resposta máxima de contração ao 

KCl 75 mM). Após a obtenção de um platô de contração à fenilefrina, foram realizadas curvas 

concentração-resposta, cumulativas ao agonista muscarínico acetilcolina (10
-10

–3x10
-5 

M), 

para avaliar o relaxamento dependente do endotélio. 

Em alguns anéis, escolhidos aleatoriamente foi realizado teste da viabilidade endotelial. 

Para realização desse teste, os anéis de artéria pulmonar foram pré-contraídos com uma 

concentração submáxima de fenilefrina (aproximadamente 40-60 % da resposta máxima de 

contração ao KCl 75 mM). Após a obtenção de um platô de contração à fenilefrina, a resposta 

vasodilatadora à acetilcolina (10
-5 

M) foi avaliada para confirmação da presença de endotélio. 

Se confirmada a presença do endotélio a partir de uma resposta vasodilatadora à acetilcolina 
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superior a 60%, os anéis eram novamente lavados com solução de Krebs-Heinseleit e, em 

seguida, uma estabilização de 30 minutos era aguardada.  Em seguida, os anéis de artéria 

pulmonar foram, novamente, pré-contraídos com uma concentração submáxima de fenilefrina 

(aproximadamente 40-60 % da resposta máxima de contração ao KCl 75 mM). Após a 

obtenção de um platô de contração curva concentração-resposta ao nitroprussiato de sódio 

(10
-10

-3x10
-5 

M), doador de óxido nítrico, foi realizada para avaliar o relaxamento 

independente do endotélio. 

A reposta contrátil foi avaliada em alguns anéis, escolhidos aleatoriamente, após 30 

minutos da confirmação da viabilidade funcional do endotélio (conforme descrito acima), 

anéis de artéria pulmonar com endotélio integro, foram separados para a realização de curvas 

concentração-resposta ao agonista seletivo α1-adrenérgico fenilefrina (10
-10

-3x10
-5 

M), de 

maneira cumulativa. 

 

3.6 Expressão dos dados e análises estatísticas 

 

Para cada curva concentração-resposta foram calculados os valores de pD2 (-log. EC50) 

e resposta máxima (Rmax) utilizando o GraphPad Prism Software (San Diego, CA, U.S.A).  

A análise estatística dos resultados foi realizada por Teste-t ou análise de variância 

(ANOVA), uma via ou duas vias, medidas repetidas ou completamente randomizadas, de 

acordo com o desenho experimental de cada protocolo. Quando a ANOVA apresentou 

significância estatística, o teste post-hoc de Bonferroni foi aplicado (GraphPad Prism 

Software, San Diego, CA, E.U.A). Os resultados foram considerados estatisticamente 

significantes para valores de p<0,05. 

  

3.7 Drogas e diluições 

 

Todos os sais utilizados no preparo da solução de Krebs-Henseleit foram comprados da 

Synth (Brasil). O 1400W (100050) foi comprado na Calbiochem (Alemanha). As demais 

drogas utilizadas no presente estudo: cloridrato de acetilcolina (A-6625), nitroprussiato de 

sódio (S 0501), fenilefrina (P 6126), L-NAME (N5751) e EDTA (E 1004.01.AF), foram 

compradas da Sigma-Aldrich (EUA). Todas as drogas foram diluídas em água destilada. As 

soluções-estoque foram mantidas a -20 ºC e as diluições a serem utilizadas foram preparadas 

antes de cada lote de experimentos.  
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Para o tratamento com sinvastatina, a medicação foi comprada na forma comercial, do 

laboratório Sandoz. A medicação foi macerada e suspensa em carboximetilcelulose. 
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4 RESULTADOS 

 

 Na primeira parte da sessão resultados (itens de 4.1 a 4.3) serão descritas as 

características encontradas na reatividade vascular dos anéis de artéria mesentérica superior e 

pulmonar, após a isquemia e reperfusão intestinal. 

 

4.1 Avaliação da resposta vasoconstritora ao cloreto de potássio (KCl)  

 

 A resposta contrátil induzida pelo cloreto de potássio (75mM) não diferiu entre os 

grupos SHAM e IR nem nos anéis de artéria mesentérica superior nem de artéria pulmonar 

(Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 - Valores da contração máxima ao cloreto de potássio (KCl) nos anéis de artéria 

mesentérica superior (Mesentérica) e nos anéis de artéria pulmonar (Pulmonar) na 

presença de endotélio preservado dos animais  SHAM e IR. 

 

O número de animais analisados em cada grupo experimental está entre parênteses. Os valores 

estão expressos como média ± EPM. Análise estatística utilizada Teste-t. 

 

 

 

  

 Mesentérica 

 

Pulmonar 

 

 
SHAM IR SHAM IR 

KCl  1,47 ± 0,15 g (12) 1,42 ± 0,12 g (14) 0,70 ± 0,02 g (31) 0,70 ±0,03 g (36) 
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4.2 Respostas vasodilatadora dependente e independente do endotélio  

 Os valores do platô de pré-contração à fenilefrina antes das curvas concentração-

resposta à acetilcolina e ao nitroprussiato de sódio nos anéis de artéria mesentérica superior e 

artéria pulmonar com endotélio preservado, provenientes de animais dos grupos SHAM e IR, 

estão representados na Tabela 2. 

 Tanto nos anéis de artéria mesentérica superior quanto nos de artéria pulmonar dos 

animais SHAM e IR não foram observadas diferenças significativas entre os grupos, na pré-

contração à fenilefrina antes da curva-concentração resposta à acetilcolina ou ao 

nitroprussiato de sódio, (Tabela 2).  

   

 

 

Tabela 2 - Valores da porcentagem de pré-contração à fenilefrina em relação à contração ao 

cloreto de potássio antes das curvas concentração-resposta à acetilcolina (ACh) ou ao 

nitroprussiato de sódio (NPS) nos anéis de artéria mesentérica superior (Mesentérica) 

e de artéria pulmonar (Pulmonar) com endotélio preservado dos animais  SHAM e IR. 

 

 

O número de animais analisados em cada grupo experimental está entre parênteses. Os valores 

estão expressos como média ± EPM.  Análise estatística utilizada ANOVA 1-via. 

 

 

  

 Mesentérica 

 

Pulmonar 

 Pré-contração  Pré-contração 

 

 
NPS ACh NPS ACh 

SHAM 55,1 ± 3,32% (07) 40,4 ± 4,70 % (05) 50,9 ± 7,69% (05) 52,8 ± 3,10 % (13) 

 

IR 47,7± 4,44% (08) 55,0 ± 7,77 % (06) 

 

54,3± 9,12% (07) 52,0 ± 3,32 % (18) 
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 Na figura 1 está representada as curvas-concentração resposta à acetilcolina nos anéis 

de artéria mesentérica superior e artéria pulmonar dos animais dos grupos SHAM e IR. Em 

ambas as artérias estudadas, de ambos os grupos a acetilcolina induziu relaxamento na 

dependência da concentração utilizada (Figura 1A e B). 

 Não foram observadas diferenças significativas entre as curvas concentração-resposta 

à acetilcolina realizadas nas artérias mesentérica superior dos grupos SHAM e IR (Figura 

1A). Já as artérias pulmonares do grupo IR apresentaram uma redução na resposta 

vasodilatadora induzida pela à acetilcolina quando comparada ao grupo SHAM (Figura 1B e 

Tabela 3). 

 

Figura 1 - Curva concentração-resposta à acetilcolina 

 

A)                Mesentérica 
B)                 Pulmonar 

 

  

 

Curva concentração-resposta à acetilcolina (ACh) em anéis com endotélio preservado de artéria 

mesentérica superior (A) e de artéria pulmonar (B) de ratos submetidos a iIR e falso operados 

(SHAM). O n representa o número de animais utilizados. Resultados foram expressos como 

média±EPM. Análise estatística utilizada ANOVA 2 vias:* P<0,05 IR vs.SHAM. 
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A remoção mecânica do endotélio nos anéis de artérias mesentérica superior e pulmonar, 

de ambos os grupos estudados, reduziu a resposta de relaxamento induzida pela acetilcolina 

(Figura 2A e B). Além disso, a remoção do endotélio nos anéis de artéria pulmonar aboliu a 

diferença na resposta máxima à acetilcolina observada entre os grupos SHAM e IR (Figura 

2B e Tabela 3). 

 

 

Figura 2 - Curva concentração-resposta à acetilcolina em anéis com endotélio preservado (E+) e sem 

endotélio (E-) 

 

A)                     Mesentérica B)                      Pulmonar 

 

  
 

Curva concentração-resposta à acetilcolina (ACh) em anéis com endotélio preservado (E+) e sem 

endotélio (E-) de artéria mesentérica superior (A) e de artéria pulmonar (B) de ratos submetidos a iIR e 

falso operados (SHAM). O n representa o número de animais utilizados. Resultados foram expressos 

como média±EPM. Análise estatística utilizada ANOVA 2 vias:* P<0,05 IR vs.SHAM,
 #
 P<0,05 E- vs. 

E+. 
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Tabela 3 - Valores de sensibilidade (pD2) e resposta máxima (Rmax) obtidos por meio de curvas 

concentração-reposta à acetilcolina nos anéis de artéria mesentérica superior 

(Mesentérica) e de artéria pulmonar (Pulmonar) com endotélio preservado (E+) e sem 

(E-) endotélio dos animais SHAM e IR. 

 

  SHAM IR 

  pD2 Rmax pD2 Rmax 

Mesentérica 

 

E+ 

 

7,41 ± 0,10 

 

98,0 ± 2,2 % (05) 

 

7,26 ± 0,15 

 

91,1 ± 3,6 % (06) 

E- - 15,9 ± 3,0 % (05) 
#
 - 13,8 ± 3,1 % (05) 

#
 

Pulmonar 

 

E+ 

 

7,11 ± 0,12 

 

88,1 ± 1,4 % (13) 

 

6,94 ± 0,11 

 

77,7 ± 2,4 % (18)* 

E- - 9,1 ± 4,9 % (04) 
#
 - 2,2 ± 6,7 % (04) 

#
 

 

O número de animais analisados em cada grupo experimental está entre parênteses. Os valores 

estão expressos como média ± EPM. Análise estatística utilizada ANOVA 1- via: * P<0,05 IR vs. 

SHAM;
 #
 P<0,05 E- vs. E+. 
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Similar ao observado no relaxamento à acetilcolina, o nitroprussiato de sódio (NPS) 

promoveu um relaxamento de modo dependente da concentração utilizada, tanto nos anéis de 

artéria mesentérica superior, quanto nos anéis de artéria pulmonar de ambos os grupos 

estudados (Figura 3A e 3B). Em ambas as artérias estudadas, não foram observadas diferenças 

significativas no relaxamento induzido pelo nitroprussiato de sódio entre os grupos SHAM e 

IR (Artéria pulmonar: SHAM: Rmax.: 95,7 ± 2,26, pD2: 7,92 ± 0,16 ; IR: Rmax.: 95,8 ± 4,7, 

pD2: 8,00 ± 0,21  / Artéria mesentérica: SHAM: Rmax.: 100,4 ± 0,8, pD2: 7,93 ± 0,09 ; IR: 

Rmax.: 103,8 ± 2,4, pD2: 8,21 ± 0,07 ) (Figura 3).  

   

Figura 3 - Curva concentração-resposta ao nitroprussiato de sódio 

 

Curva concentração-resposta ao nitroprussiato de sódio (NPS) em anéis de artéria mesentérica 

superior (A) e de artéria pulmonar (B) de ratos submetidos a iIR e falso operados (SHAM). O 

n representa o número de animais utilizados. Resultados foram expressos como média±EPM. 

Análise estatística utilizada ANOVA 2 vias. 
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4.3 Avaliação da resposta contrátil 

 

Na figura 4 está representado a curva-concentração resposta à fenilefrina nos anéis de 

artéria mesentérica superior e nos anéis de artéria pulmonar dos animais dos grupos SHAM e 

IR. A fenilefrina aumentou o tônus na dependência da concentração utilizada tanto na artéria 

mesentérica superior quanto na artéria pulmonar de ratos SHAM e com IR da artéria 

mesentérica (Figura 4A e B).  

 Nos anéis de artéria mesentérica superior não foram observadas diferenças significativas 

na resposta de contração mediada pela fenilefrina entre os grupos SHAM e IR (Figura 4A e 

Tabela 4). Porém, nos anéis de artéria pulmonar provenientes de animais IR a resposta 

contrátil à fenilefrina foi de menor magnitude quando comparada aos anéis de artéria 

pulmonar dos animais SHAM (Figura 4B e Tabela 4).  

 

Em ambos os grupos, remoção do endotélio tanto dos anéis de artéria mesentérica superior 

como os de artéria pulmonar deslocou a curva concentração resposta à fenilefrina para a 

esquerda (Figura 5). Esse deslocamento da curva concentração resposta à fenilefrina nos anéis 

de artéria mesentérica superior proveniente dos animais SHAM e IR foi de magnitude similar, 

não induzindo alterações significativas entre os grupos (Figura 5A e Tabela 4). Por sua vez, a 

remoção do endotélio aboliu a redução da resposta contrátil à fenilefrina observada nos anéis 

de artéria pulmonar dos animais submetidos a iIR quando comparado aos SHAM (Figura 5B e 

Tabela 5). Assim, a remoção do endotélio nos anéis de artéria pulmonar bloqueou a diferença 

que existia entre os grupos. 
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Figura 4 - Curva concentração-resposta à fenilefrina 

 

 

Curva concentração-resposta à fenilefrina (FE) em anéis com endotélio de artéria mesentérica 

superior (A) e de anéis de artéria pulmonar (B) de ratos submetidos a iIR e falso operados 

(SHAM). Os resultados representam a % de contração em resposta ao KCl. O n representa o 

número de animais utilizados. Resultados foram expressos como média ± EPM. Análise 

estatística utilizada ANOVA 2 vias: * P<0,05 IR vs.SHAM. 
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Figura 5 - Curva concentração-resposta à fenilefrina em anéis com endotélio preservado (E+) e sem 

endotélio (E-) 

 

 A)                        Mesentérica 

 

B)                         Pulmonar 

 

  
 

 Curva concentração-resposta à fenilefrina (FE) em anéis com endotélio preservado (E+) e sem 

endotélio (E-) de artéria mesentérica (A) e de artéria pulmonar (B) de ratos submetidos a iIR e falso 

operados (SHAM). Os resultados representam a % de contração em resposta ao KCl. O n 

representa o número de animais utilizados. Resultados foram expressos como média ± EPM. 

Análise estatística utilizada ANOVA 2 vias: * P<0,05 IR vs.SHAM; 
#
 P<0,05 E- vs. E+. 
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Tabela 4 - Valores de sensibilidade (pD2) e resposta máxima (Rmax) obtidos por meio de curvas 

concentração-resposta à fenilefrina (FE) nos anéis de artérias mesentérica superior 

e de artéria pulmonar com (E+) e sem (E-) endotélio dos animais SHAM e IR. 

   

SHAM 

 

IR 

  pD2 Rmax  pD2 Rmax  

Mesentérica 

 

E+ 

 

5,92 ± 0,25 

 

105,6 ± 5,7 % (05) 

 

5,65 ± 0,39 

 

104,2 ± 4,4 % (05) 

E- 6,52 ± 0,18 146,9 ± 7,4 % (05)
#
 6,40 ± 0,14  150,8 ± 10,8 % (04)

#
 

Pulmonar 

 

E+ 

 

7,44 ± 0,07 

 

73,9 ± 3,4 % (21) 

 

7,22 ± 0,05  

 

55,8 ± 3,3 % (22)* 

E- 7,72 ± 0,13  103,0 ± 3,0 % (07)
#
 7,74 ± 0,06

#
 105,7 ± 9,7 % (06)

#
 

 

O número de animais analisados em cada grupo experimental está entre parênteses. Os valores 

estão expressos como média ± EPM. Análise estatística utilizada ANOVA 1-via: * P<0,05 IR 

vs. SHAM; 
#
 P<0,05 E- vs. E+. 
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4.4 Efeito da inibição da síntese de óxido nítrico sobre a resposta vasodilatadora à 

acetilcolina  

 

Como já referido anteriormente, a partir deste momento focou-se o estudo somente na 

artéria pulmonar, pois os resultados observados nas artérias pulmonares foram mais 

expressivos que os observados nos anéis de artéria mesentérica superior. Além disso, é 

conhecido que o pulmão é o principal orgão de choque na iIR (Cavriani 2004; Koksoy et al., 

2001; Kuzu et al., 2002; Mitsuoka et al., 1999).  

 

Para avaliar o papel do óxido nítrico sobre a resposta de relaxamento em artérias 

pulmonares dos ratos SHAM e IR, os anéis de artérias com endotélio preservado foram 

previamente incubados com L-NAME (100 µM). Nas figuras 6A e B estão representadas as 

curvas concentração-resposta à acetilcolina, na presença de L-NAME, nos anéis de artéria 

pulmonar dos animais dos grupos SHAM e IR; respectivamente. Nos anéis de artéria 

pulmonar de ambos os grupos experimentais, a incubação com L-NAME inibiu o relaxamento 

mediado pela acetilcolina, além de abolir a diferença observada entre os grupos estudados 

(Figura 6A e B e Tabela 5). 

Para avaliar a modulação da iNOS sobre a resposta à acetilcolina, os anéis de artéria 

pulmonar com endotélio preservado foram incubados com 1400W (1 µM) durante 40 

minutos. Nas figuras 6C e D estão representadas a curvas concentração-resposta à 

acetilcolina, na presença de 1400W, nos anéis de artéria pulmonar dos animais dos grupos 

SHAM e IR, respectivamente. A incubação com 1400W não alterou a resposta vasodilatadora 

à acetilcolina nos anéis de artéria pulmonar do grupo SHAM (Figura 6 C e Tabela 5). Porém, 

nos anéis de artéria pulmonar do grupo IR a incubação com 1400W aumentou a resposta 

máxima à acetilcolina sem modificar a pD2 a esse agonista (Figura 6D e Tabela 5). É 

importante ressaltar que na presença de 1400W, não se observou diferença na resposta 

vasodilatadora dependente do endotélio entre os anéis de artéria pulmonar provenientes dos 

animais SHAM e IR (Tabela 5). 
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Figura 6 - Curva concentração-resposta à acetilcolina em anéis de artéria pulmonar pré-

incubados com L-NAME ou com 1400W 

 

 

Curva concentração-resposta à acetilcolina (ACh) em anéis de artéria pulmonar de ratos 

submetidos a iIR (IR, à direita) e falsos operados (SHAM, à esquerda). Curva realizada em anéis 

de artéria pulmonar com endotélio preservado (E+), pré-incubados com inibidor da sintase de 

óxido nítrico L-NAME (LN, 100 µM) (A e B) ou com inibidor da sintase de óxido nítrico 

induzível (1400W, 1 μM) (C e D). O n representa o número de animais utilizados. Resultados 

foram expressos como média±EPM. Análise estatística utilizada ANOVA 2 vias: 
#
 P<0,05 LN vs. 

E+. 
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Tabela 5 - Valores de sensibilidade (pD2) e resposta máxima (Rmax) obtidos por 

meio de curvas concentração-resposta à acetilcolina (ACh) nos 

anéis de artéria pulmonar com endotélio (E+), incubados com L-

NAME (LN, 100 µM) ou com 1400W (1400W,1 µM)  dos animais 

SHAM e IR. 

 

 SHAM IR 

 pD2 Rmax  pD2 Rmax  

 

E+ 

7,11 ± 0,12 88,1 ± 1,4 % (13) 6,94 ± 0,11 77,7 ± 2,4 % (18)* 

LN - 1,9 ± 2,2 % (09)
#
 - 3,7 ± 3,2 % (09)

#
 

1400W 7,26 ± 0,08 82,0 ± 2,30 % (05) 7,13 ± 0,11 89,8 ± 2,07 % (06)
#
 

 

O número de animais analisados em cada grupo experimental está entre 

parênteses. Os valores estão expressos como média ± EPM. Análise estatística 

utilizada ANOVA 1-via: * P<0,05 IR vs. SHAM;
 #
 P<0,05 LN ou 1400W vs. E+ 
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4.5 Efeito da inibição da síntese de óxido nítrico sobre a resposta vasoconstritora à 

fenilefrina 

 

Para avaliar o papel do óxido nítrico sobre a resposta de contrátil induzida pela fenilefrina 

em artérias pulmonares dos ratos SHAM e IR, os anéis de artérias com endotélio preservado 

foram previamente incubados com L-NAME (100 µM). Nas figuras 7A e B estão 

representadas as curvas concentração-resposta à fenilefrina, na presença de L-NAME, nos 

anéis de artéria pulmonar dos animais dos grupos SHAM e IR, respectivamente. A incubação 

dos anéis de artéria pulmonar com L-NAME desviou a curva concentração-resposta à 

fenilefrina para a esquerda (Figura 7A e B). No grupo SHAM, a pré-incubação com L-

NAME, aumentou somente a resposta máxima a fenilefrina, sem apresentar diferença 

significativa na pD2 (Figura 7A e Tabela 6).  Porém, no grupo IR a incubação com L-NAME 

aumentou tanto a pD2 quanto a resposta máxima à fenilefrina (Figura 7B e Tabela 6). Além 

disso, como observado na resposta de relaxamento à acetilcolina, a incubação dos anéis de 

artéria pulmonar com L-NAME aboliu a diferença na resposta contrátil à fenilefrina entre os 

grupos SHAM e IR (Figura 7A e B e Tabela 6). 

Para avaliar a modulação da iNOS sobre a resposta contrátil à fenilefrina, os anéis de 

artéria pulmonar com endotélio intacto foram incubados com 1400W (1400W,1 µM) durante 

40 minutos. Nas figuras 7C e D estão representadas as curvas concentração-resposta à 

fenilefrina, na presença de 1400W, nos anéis de artéria pulmonar dos animais dos grupos 

SHAM e IR, respectivamente. A incubação com 1400W não alterou a resposta contrátil à 

fenilefrina nos anéis de artéria pulmonar do grupo SHAM (Figura 7C e Tabela 6). Já nos anéis 

de artéria pulmonar do grupo IR, a incubação com 1400W desviou a curva concentração-

resposta à fenilefrina para esquerda, aumentando somente a resposta máxima a esse agonista 

contrátil (Figura 7D e Tabela 6). É importante ressaltar que assim como na resposta à 

acetilcolina, na presença de 1400W não se observou diferença entre as artérias proveniente 

dos animais SHAM e IR (Figura 7C e D e Tabela 6). 
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Figura 7 - Curva concentração-resposta à fenilefrina (FE) em anéis de artéria pulmonar de ratos SHAM e 

IR pré-incubados com L-NAME ou com 1400W 

 

 

SHAM 

 

IR 

 

A) B) 

  
C) D) 

  
 

Curva concentração-resposta à fenilefrina (FE) em anéis de artéria pulmonar de ratos submetidos 

a iIR (IR, à direita) e falsos operados (SHAM, à esquerda).  Curva realizada em anéis de artéria 

pulmonar com endotélio (E+), pré-incubados com inibidor da sintase de óxido nítrico L-NAME 

(LN, 100 µM) (A e B) ou com inibidor da sintase de óxido nítrico induzível (1400W, 1 μM) (C e 

D). O n representa o número de animais utilizados. Resultados foram expressos como 

média±EPM. Análise estatística utilizada ANOVA 2 vias: 
#
 P<0,05 LN ou 1400W vs. E+. 
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Tabela 6 -  Valores de sensibilidade (pD2) e resposta máxima (Rmax) obtidos por 

meio de curvas concentração-resposta à fenilefrina (FE) nos anéis de 

artéria pulmonar com (E+), incubados com L-NAME (LN, 100 µM) 

ou incubados com 1400W (1400W,1 µM)  dos animais SHAM e IR. 

 

 

 SHAM IR 

 pD2 Rmax  pD2 Rmax  

E+ 7,44 ± 0,07 73,9 ± 3,41 % (21) 7,22 ± 0,05 55,8 ± 3,29 % (22)* 

LN 7,73 ± 0,09 103,5 ± 2,8 % (11)
#
 7,67 ± 0,12

#
 109,5 ± 3,89 % (09)

#
 

1400W 7,46 ± 0,07 76,0 ± 3,35 % (09) 7,47 ± 0,05 71,5 ± 4,96 % (09)
#
 

 

O número de animais analisados em cada grupo experimental está entre parênteses. 

Os valores estão expressos como média ± EPM. Análise estatística utilizada ANOVA 

1-via: * P<0,05 IR vs. SHAM; 
#
P<0,05 LN ou 1400W vs. E+. 
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4.6  Efeito do tratamento com sinvastatina sobre a reatividade vascular 

 

 Os valores da contração máxima ao cloreto de potássio (75mM) dos anéis de artéria 

pulmonar, provenientes de animais dos grupos SHAM/ CT, SHAM/ SINV, IR/ CT e IR/ 

SINV estão representados na tabela 7. Nos quatro grupos estudados não houve diferenças 

significativas na resposta contrátil máxima induzida pelo cloreto de potássio, ou seja o 

tratamento com sinvastatina não alterou a resposta contrátil induzida pelo cloreto de potássio 

(Tabela 7). 

 Os valores de platô da pré-contração à fenilefrina antes das curvas concentração-

resposta à acetilcolina ou ao nitroprussiato de sódio, nos anéis de artéria pulmonar, 

provenientes de animais dos grupos SHAM/ CT, SHAM/ SINV, IR/ CT e IR/ SINV estão 

representados na tabela 8. Assim como a resposta ao KCl 75mM, não foram observadas 

diferenças significativas nos quatro grupos estudados entre a pré-contração à fenilefrina antes 

das curvas concentração-resposta à acetilcolina e nem ao nitroprussiato de sódio (Tabela). 

  

 Na figura 8 estão representados as curvas concentração-resposta à acetilcolina nos 

anéis de artéria pulmonar dos animais dos grupos SHAM/ CT, SHAM/ SINV, IR/ CT e IR/ 

SINV. Em todos os grupos avaliados, a acetilcolina induziu relaxamento na dependência da 

concentração utilizada. Como demonstrado anteriormente, a iIR reduziu o relaxamento à 

acetilcolina quando comparado ao grupo SHAM (Tabela 9). O tratamento com sinvastatina 

não alterou resposta à acetilcolina no grupo SHAM, sendo que não foram observadas 

diferenças significativas entre as curvas concentração-resposta à acetilcolina realizadas na 

artéria pulmonar do grupo SHAM/ CT e SHAM/ SINV (Figura 8A e Tabela 9). Já nas artérias 

pulmonares do grupo IR a sinvastatina preveniu a redução na resposta vasodilatadora induzida 

pela acetilcolina (Figura 8B e Tabela 9). Sendo que a artéria pulmonar do grupo IR/ SINV 

teve uma maior resposta máxima induzida pela à acetilcolina quando comparadas ao grupo 

IR/ CT e igual aos grupos SHAM/ CT e SHAM/ SINV (Tabela 9). 

  

 Na figura 9 estão representadas as curvas concentração-resposta ao nitroprussiato de 

sódio nos anéis de artéria pulmonar dos animais dos grupos SHAM/ CT, SHAM/ SINV, IR/ 

CT e IR/ SINV. Similar ao observado no relaxamento à acetilcolina, o nitroprussiato de sódio 

(NPS) promoveu um relaxamento de modo dependente da concentração utilizada em todos os 
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grupos estudados (Figura 9A e B). Porém, não foram observadas diferenças significativas no 

relaxamento induzido pelo NPS entre os grupos avaliados (Figura 9A e B e Tabela 9).  

 

Na figura 10 estão representadas as curvas concentração-resposta à fenilefrina nos anéis 

de artéria pulmonar dos animais dos grupos SHAM/ CT, SHAM/ SINV, IR/ CT e IR/ SINV. 

A fenilefrina aumentou o tônus arterial na dependência da concentração utilizada em todos os 

grupos estudados (Figura 10A e B). Como demonstrado anteriormente, a iIR reduziu à 

resposta de contração induzida pela fenilefrina nos anéis de artéria pulmonar quando 

comparada à cirurgia fictícia (SHAM) (Tabela 9). O tratamento com sinvastatina não alterou a 

resposta contrátil induzida pela fenilefrina nos anéis de artéria pulmonar do grupo SHAM 

(Figura 10). Porém, o mesmo aumentou a resposta contrátil induzida pela fenilefrina nos anéis 

de artéria pulmonar do grupo IR (Figura 10B e Tabela 9). Após o tratamento com sinvastatina 

não observa-se mais a redução da contração induzida pela fenilefrina entre os grupos SHAM/ 

SINV e IR/ SINV (Tabela 9). 
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Tabela 7 - Valores da contração máxima ao cloreto de potássio (KCl, 75mM) nos anéis de 

artéria pulmonar dos animais  SHAM e IR, controle (CT) e nos grupos SHAM e 

IR, tratados com sinvastatina (SINV). 

 

O número de animais analisados em cada grupo experimental está entre parênteses. Os valores 

estão expressos como média ± EPM. Análise estatística utilizada ANOVA 1-via. 

 

 

 

 

Tabela 8 - Valores da porcentagem de contração à fenilefrina em relação à contração ao cloreto de 

potássio antes das curvas concentração-resposta à acetilcolina (ACh) ou ao nitroprussiato 

de sódio (NPS) nos anéis de artéria pulmonar com endotélio dos animais  SHAM e IR, 

controle (CT) e nos grupos SHAM e IR, tratados com sinvastatina (SINV). 

 

O número de animais analisados em cada grupo experimental está entre parênteses. Os valores estão 

expressos como média ± EPM. Análise estatística utilizada ANOVA 1-via.  

 SHAM 

 

IR 

 

 
CT SINV CT SINV 

KCl  0,76 ± 0,05 g (09) 0,65 ± 0,04 g (11) 0,63 ± 0,02 g (07) 0,70 ±0,05 g (08) 

 

 Pré-contração 
 ACh NPS 
 

 
CT SINV CT SINV 

SHAM 47,3 ± 3,09 % (07) 47,6 ± 4,02 % (07) 56,7 ± 3,17 % (05) 42,7 ± 4,51 % (05) 

 

IR 46,3 ± 3,46 % (08) 44,5 ± 2,74 % (09) 41,6 ± 6,54 % (05) 44,3 ± 4,20 %  (07) 
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Figura 8 - Efeito da sinvastatina sobre a curva concentração-resposta à acetilcolina  

 

 

 

 

Curva concentração-resposta à acetilcolina (ACh) em anéis de artéria pulmonar provenientes 

de animais SHAM tratados com veículo (SHAM/ CT) ou com sinvastatina (SHAM/ SINV) 

(A) e animais IR tratados com veículo (IR/ CT) ou com sinvastatina (IR/ SINV) (B). O 

número de animais analisados em cada grupo experimental está entre parênteses. Os 

resultados são expressos como média ± EPM. Análise estatística utilizada ANOVA 2-vias. 
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Figura 9 - Efeito da sinvastatina sobre a curva concentração-resposta ao nitroprussiato de sódio 

 

A)                            SHAM B)                             IR 

 

  
 

Curva concentração-resposta ao nitroprussiato de sódio (NPS) em anéis de artéria pulmonar 

provenientes de animais SHAM tratados com veículo (SHAM/ CT) ou com sinvastatina 

(SHAM/ SINV) (A) e animais IR tratados com veículo (IR/ CT) ou com sinvastatina (IR/ 

SINV) (B). O número de animais analisados em cada grupo experimental está entre 

parênteses. Os resultados são expressos como média ± EPM. Análise estatística utilizada 

ANOVA 2-vias. 
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Figura 10 - Efeito da sinvastatina sobre a curva concentração-resposta à fenilefrina  

 

SHAM IR 

 

  
 

 

Curva concentração-resposta à fenilefrina (FE) em anéis de artéria pulmonar provenientes de 

animais SHAM tratados com veículo (SHAM/ CT) ou com sinvastatina (SHAM/ SINV) (A) e 

animais IR tratados com veículo (IR/ CT) ou com sinvastatina (IR/ SINV) (B). O número de 

animais analisados em cada grupo experimental está entre parênteses. Os resultados são 

expressos como média ± EPM. Análise estatística utilizada ANOVA 2-vias: 
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Tabela 9- Valores de sensibilidade (pD2) e resposta máxima (Rmax) obtidos por meio de curvas concentração-reposta à acetilcolina (ACh), ao 

nitroprussiato de sódio (NPS) e à fenilefrina (FE) em anéis de artéria pulmonar dos animais SHAM, SHAM tratado com 20mg/kg de 

sinvastatina (SHAM SINV), IR e IR tratado com 20mg/kg de sinvastatina (IR SINV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número de animais analisados em cada grupo experimental está entre parênteses. Os resultados são expressos como média ± EPM. ANOVA 

1-via:  *P<0,05 IR/ CT vs.SHAM/ CT; 
# 
P<0,05IR/ SINV vs. IR/ CT. 

 ACh NPS 

 

FE 

 

 

 

pD2 

 

Rmax 

 

pD2 

 

Rmax 

 

pD2 

 

Rmax 

SHAM/ CT 7,14 ± 0,15 88,8 ± 1,19 % (07) 

 

7,95 ± 0,26 89,0 ± 1,93 % (05) 

 

7,20 ± 0,07 66,3 ± 3,95 % (09) 

SHAM/ SINV 7,23 ± 0,12 85,3 ± 1,25 % (07) 

 

7,70 ± 0,05 92,7 ± 1,14 % (05) 

 

7,19 ± 0,07 62,1 ± 3,73 % (11) 

IR/ CT 7,07 ± 0,21 78,5 ± 2,23 % (08)* 

 

7,55 ± 0,15 91,1 ± 1,61 % (04) 

 

7,16 ± 0,09 50,1 ± 2,95 % (07)* 

IR/ SINV 7,05 ± 0,08 88,3 ± 1,21 % (09)
#
 7,70 ± 0,05 93,8 ± 1,34 % (07) 7,11 ± 0,07 62,9 ± 2,71 % (08)# 
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5 DISCUSSÃO   

 

 Apesar de continuamente e progressivamente a medicina apresentar melhora de 

recursos diagnósticos e tratamentos inovadores, a isquemia intestinal ainda é uma 

doença com alta taxa de mortalidade. Além disso, pode ter como consequência a SDRA 

e a MODS, sendo que a MODS é a principal causa de morte em pacientes críticos. 

Esses fatos justificam a importância da busca pela compreensão dos mecanismos que 

atuam na isquemia intestinal, bem como de sua terapêutica eficaz. Como detalhado na 

introdução, o sistema linfático é uma das vias por meio das quais a iIR promove 

alterações em órgãos-alvo, como o pulmão (Cavriani et al., 2005; Deitch, 2010; Deitch, 

2001; Magnotti et al., 1998; Magnotti et al., 2005). Porém, o conhecimento das 

alterações do sistema vascular e de sua contribuição para o comprometimento de órgãos 

e desfechos indesejáveis da iIR permanece insuficiente. 

No presente estudo, a primeira resposta obtida foi a constatação de que os 

ajustes de reatividade vascular observados na iIR ocorrem na dependência do leito 

vascular estudado. Surpreendentemente, na artéria mesentérica superior a iIR não 

alterou a reatividade vascular dependente e independente do endotélio nem a agentes 

vasodilatadores, nem ao agonista seletivo α1-adrenérgico, fenilefrina. Já na artéria 

pulmonar, a iIR causou disfunção endotelial e hiporreatividade à fenilefrina. O óxido 

nítrico produzido por meio da ativação da iNOS parece ter papel crucial nos ajustes na 

artéria pulmonar, os quais estão portanto associados com alterações na modulação 

nitrérgica. Adicionalmente, confirmando a hipótese da presente dissertação, o pré-

tratamento agudo com sinvastatina foi capaz de prevenir as alterações de reatividade 

vascular provocadas pela iIR. 

 Sabe-se que o endotélio vascular constitui a monocamada celular interna dos 

vasos sanguíneos, sendo considerado um tecido ativo e dinâmico (Tang; Vanhoutte, 

2010; Vanhoutte, 1996), responsável por controlar funções importantes no organismo, 

tais como a regulação do tônus vascular, manutenção da circulação sanguínea, 

coagulação sanguínea, permeabilidade vascular e a resposta inflamatória. Dessa forma, 

o endotélio representa uma interface entre os elementos da circulação e os vários 

sistemas do organismo (Gonzales; Selwyn, 2003). A resposta vasomotora modulada 

pelo endotélio ocorre tanto em função do estresse de cisalhamento induzido pelo fluxo 

sanguíneo que incide sobre a parede do vaso, como por meio da ligação de agonistas aos 

seus receptores específicos na membrana das células endoteliais (Gonzales; Selwyn, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
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2003; Moyna et al., 2004). A disfunção endotelial, presente em várias doenças 

cardiovasculares e inflamatórias, corresponde a um desequilíbrio na produção endotelial 

de mediadores que regulam o tônus vascular, a agregação plaquetária, a coagulação e a 

fibrinólise, sendo o tônus vascular o aspecto mais estudado (Mombouli; Vanhoute, 

1999).  A disfunção endotelial também é frequentemente referida como a piora no 

relaxamento dependente do endotélio e/ou uma anormalidade da resposta a agentes 

contráteis, causadas comumente pela redução da biodisponibilidade do NO, muito 

embora a produção de outras substâncias vasoativas derivadas do endotélio também 

possam estar alteradas (Davel et al., 2011; Mombouli; Vanhoute, 1999). 

 Dentro desse contexto, a presente dissertação revelou que a iIR induziu 

disfunção endotelial na artéria pulmonar; porém, não modificou a vasodilatação 

dependente do endotélio na artéria mesentérica superior. Na artéria pulmonar de animais 

submetidos a iIR, houve redução da vasodilatação dependente do endotélio induzida 

pela acetilcolina e não se modificou a habilidade do músculo liso em relaxar em 

resposta a um doador de NO. É importante salientar que a remoção endotelial inibiu 

quase que por completo o relaxamento induzido pela acetilcolina tanto na artéria 

mesentérica superior quanto na artéria pulmonar. Porém, na artéria pulmonar, a remoção 

mecânica das células endoteliais aboliu o prejuízo na resposta vasodilatadora 

dependente do endotélio ocasionada pela iIR. Conjuntamente, nossos dados 

demonstram que a iIR modifica a função das células endoteliais.  

Similar ao que foi observado no presente estudo, Köksoy e colaboradores (2000) 

demonstraram a presença de disfunção endotelial no leito pulmonar de animais 

submetidos a iIR. Entretanto, outros trabalhos demonstram disfunção endotelial na 

artéria mesentérica após a iIR (Banda et al., 1997; Soydan et al., 2009), diferentemente 

do encontrado nos anéis de artéria mesentérica superior na presente dissertação. Porém, 

um desses trabalhos foi realizado com camundongo (Banda et al., 1997) e o outro foi 

realizado com tempo de isquemia e reperfusão diferente do realizado neste trabalho 

(Soydan et al., 2009).  

 Pelos presentes resultados, é possível inferir que apesar de a artéria mesentérica 

superior ser alvo do processo de iIR, a artéria pulmonar tem sua função vasodilatadora 

dependente do endotélio prejudicada pela iIR. Uma possível hipótese para o efeito mais 

atenuado da iIR na função endotelial da artéria mesentérica superior quando comparada 

à artéria pulmonar, pode ser relacionada ao fato de ser pronunciada a lesão pulmonar 

ocasionada pela iIR via ducto linfático (Cavriani et al., 2005; Deitch, 2010; Magnotti et 
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al., 1998; Magnotti et al., 2005). O sistema linfático é um importante componente do 

sistema imunológico, transportando células desse sistema provenientes do espaço 

intersticial para circulação sistêmica. Sabe-se que, durante a iIR, além de linfócitos 

serem ativados (Aprahamian et al., 2008, Edgerton et al., 2009), citocinas como TNF-α, 

IL-1β, -6, -8 e -10, mediadores lipídicos e radicais livres estão incluídos na 

fisiopatologia das lesões teciduais ocasionadas por essa doença (Bhatia et al., 2004). 

Assim, parece razoável considerar que o sistema linfático tem função primordial na 

inflamação sistêmica e lesão pulmonar causadas pela iIR, como demonstrado por vários 

estudos que consideram o sistema linfático um modulador da lesão pulmonar aguda 

após trauma no intestino. 

  Recentemente, Breithaupt-Faloppa e colaboradores (2012) sugeriram que 

fatores linfáticos drenados do intestino durante iIR estimulam o pulmão a gerar 

mediadores inflamatórios e alteram a expressão de moléculas de adesão. Nesse trabalho, 

a iIR provocou aumento dos níveis de  IL-1β, IL-10 e IL-6 no tecido pulmonar de ratos, 

além de alterar a expressão proteica das moléculas de adesão, diminuindo a expressão 

de PECAM-1 e aumentando a E-selectin. A ligadura do ducto linfático inibiu tanto o 

aumento dos níveis de IL-1β e IL-10 como as alterações da expressão proteica das 

moléculas de adesão presentes no pulmão após a iIR, o que confirma que a homeostasia 

pulmonar é alterada pela linfa drenada do intestino durante a iIR (Breithaupt-Faloppa et 

al., 2012). Assim, é plausível hipotetizar que o distúrbio na homeostasia pulmonar 

ocasionado pela linfa drenada do intestino durante a iIR poderia favorecer a disfunção 

endotelial presente na artéria pulmonar, como demonstrado neste trabalho. 

 O relaxamento independente do endotélio, tanto nos anéis de artéria mesentérica 

quanto nos anéis de artéria pulmonar, não foi alterado pela iIR. Em artérias pulmonares, 

resultado semelhante já havia sido demonstrado por Köksoy e colaboradores (2000). 

Entretanto, em outro modelo de isquemia e reperfusão diretamente no pulmão, foi 

demonstrado prejuízo no relaxamento nas artérias pulmonares em resposta ao doador de 

NO nitroprussiato de sódio (Delbin et al., 2007). Estudos de Pinsky e colaboradores 

(1995) evidenciam que a isquemia e reperfusão pulmonar induz a diminuição dos níveis 

de GMPc no tecido pulmonar. Ademais, os níveis de GMPc também estão reduzidos na 

hipoxia crônica nas células de músculo liso vascular pulmonar (Peng et al., 1997). 

 Outro fator avaliado na reatividade vascular de animais submetidos à iIR foi a 

resposta contrátil.  E assim como observado na resposta vasodilatadora dependente e 

independente do endotélio, a isquemia intestinal não alterou a resposta vasoconstritora à 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_imunol%C3%B3gico
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fenilefrina em artéria mesentérica superior de ratos. Porém, nos anéis de artéria 

pulmonar a iIR prejudicou a resposta contrátil à fenilefrina, levando a uma redução 

desta quando comparada à resposta observada nas artérias dos animais SHAM. Na 

literatura, essa hiporreatividade vascular foi descrita em artéria mesentérica superior de 

ratos Sprague-Dawley, submetidos a 40 minutos de isquemia e 300 minutos de 

reperfusão do leito mesentérico (Chen et al., 2006). Além disso, no modelo de isquemia 

e reperfusão pulmonar, também foi evidenciada diminuição da resposta a agonistas α-

adrenérgicos em artéria pulmonar de ratos submetidos a isquemia e reperfusão quando 

comparados aos controles (Delbin et al., 2007). Por outro lado, Köksoy e colaboradores 

(2000) publicaram que a resposta vasomotora à fenilefrina estava aumentada em artéria 

pulmonar de ratos após 60 minutos de isquemia e 240 minutos de reperfusão de 

mesentérica (Köksoy et al., 2000). Essa divergência de resultados pode estar relacionada 

com a diferença de modelos de isquemia e reperfusão, em que o tempo de isquemia e 

reperfusão pode ser um fator que interfira na resposta vasomotora aos agonistas α-

adrenérgicos. 

 Com relação à resposta contrátil, sabe-se que a estimulação excessiva de 

receptores adrenérgicos pelas catecolaminas pode gerar dessensibilização da resposta 

mediada por esses receptores (Zanesco et al., 1997). Adicionalmente, a exposição 

crônica a um agonista pode causar desacoplamento entre o receptor e as proteínas 

efetoras e/ ou uma diminuição na regulação desse receptor (Stiles et al., 1984). Por 

conseguinte, Wallach e colaboradores (1980) sugeriram que em situações de isquemia e 

reperfusão, como no caso da cirurgia cardíaca, ocorre elevação dos níveis plasmáticos 

de catecolaminas. Assim, é possível especular que o prejuízo na resposta a fenilefrina, 

encontrado nos anéis de artéria pulmonar de animais submetidos a iIR, seja devido a 

uma dessensibilização da resposta contrátil mediada por receptores α-adrenérgicos.

 Tanto na artéria mesentérica superior como na artéria pulmonar, o endotélio 

modulou a resposta contrátil à fenilefrina. Porém, nos anéis de artéria mesentérica 

superior, onde a iIR não ocasionou alteração na resposta à fenilefrina, a retirada do 

endotélio não teve um efeito diferencial quando os grupos avaliados foram comparados. 

Esse fato demonstra que, na artéria mesentérica, a iIR não altera a modulação endotelial 

sobre a contração em resposta à fenilefrina. Por outro lado, na artéria pulmonar, o 

endotélio modulou negativamente a resposta contrátil, devido ao aumento na liberação 

de fator(es) vasodilatador(es) produzido(s) pelo endotélio em decorrência da 

estimulação α-adrenérgica. Sendo assim, a retirada mecânica do endotélio na artéria 
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pulmonar igualou a contração induzida pela fenilefrina entre os grupos SHAM e IR. 

Esse conjunto de resultados mostrou que a iIR ocasionou efeito antagônico na artéria 

pulmonar, uma vez que o endotélio perdeu sua habilidade em liberar fator(es) 

vasodilatador(es) em resposta ao agonista α1-adrenérgico fenilefrina e/ou em manter sua 

biodisponibilidade. 

 O NO é o principal fator de relaxamento derivado do endotélio em condições 

fisiológicas (Mombouli; Vanhoutte, 1999; Vanhoutte, 1996) e é um potencial 

sinalizador na iIR que liga as alterações locais às alterações sistêmicas (Cavriani et al., 

2004; Ward et al., 2000; Yasmin et al., 1997). Assim, investigou-se no presente estudo 

se existia participação do NO nas alterações da reatividade vascular observadas na 

artéria pulmonar dos animais submetidos a iIR. Os resultados apresentados sugerem que 

o NO está envolvido tanto na disfunção vasodilatadora quanto na vasoconstritora 

observadas na artéria pulmonar, uma vez que essas disfunções foram inibidas na 

presença do L-NAME, um inibidor não-seletivo das isoformas da sintase de óxido 

nítrico (NOS). Porém, cabe salientar que a modulação nitrérgica sobre a resposta 

contrátil ocorre de maneira diversa daquela sobre a resposta vasodilatadora dependente 

do endotélio. Ou seja, quando avaliada a resposta contrátil à fenilefrina, observa-se um 

aumento da modulação nitrérgica, enquanto que essa modulação foi reduzida quando se 

estimulou o endotélio com o agonista muscarínico acetilcolina. Com relação à resposta 

vasodilatadora dependente do endotélio, Köksoy e colaboradores (2000) demonstraram 

uma menor modulação do NO sobre a pressão de perfusão média no leito vascular 

pulmonar de ratos submetidos a iIR, o que sugere uma menor participação nitrérgica 

basal nas artérias pulmonares após a iIR. Coelho e colaboradores (2007), por sua vez, 

evidenciaram que a iIR provoca hiporreatividade ao agente contrátil metacolina em 

brônquios de ratos, a qual  foi bloqueada com a inibição da isoforma induzível da NOS 

(iNOS). Esses resultados estão de acordo com o resultado obtido na função 

vasoconstritora de artéria pulmonar de ratos IR. 

 A iNOS é a isoforma da NOS que está envolvida na resposta imune e, quando 

estimulada, produz grandes quantidades de NO durante longos períodos de tempo, como 

um mecanismo de defesa (Bryan et al., 2009).  Além disso, essa enzima é citosólica, 

independente de cálcio, pois já está ligada à calmodulina, e sua indução é inibida por 

glicocorticóides (Moncada et al., 1991a). A iNOS tem sido encontrada em muitos tipos 

de células, como macrófagos e neutrófilos, e é imunologicamente ativada pela 

exposição a endotoxina bacteriana ou citocinas pró-inflamatórias, tais como a IL-1 e o 
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TNF-α (Bryan et al., 2009). Sabe-se que uma superprodução de NO pode resultar em 

vasodilatação durante a sepse, hipovolemia, hipoxia e falência múltipla de órgãos 

(Roerig et al., 2000 apud Bryan et al., 2009). Adicionalmente, alguns trabalhos 

demonstram que a produção excessiva de NO por meio da ativação da iNOS contribui 

para a fisiopatologia da iIR (Coelho et al., 2007; Cuzzocrea et al., 2002; ; Montalto et 

al., 2003; Ward et al., 2000; Zhou et al., 2003).  Tendo sido também observado que a 

inflamação induzida pela iIR em ratos resulta em estresse oxidativo e nitrosoativo, 

caracterizado pela alta produção de NO via aumento na expressão da iNOS (Naito et al., 

2004). 

 Assim, com a intenção de avaliar a participação do NO proveniente da iNOS na 

modulação da vasodilatação e da vasoconstrição na artéria pulmonar após a iIR, 

realizou-se incubação dos anéis com o 1400W, inibidor seletivo da iNOS. A 

hiporreatividade à fenilefrina observada nos anéis de artéria pulmonar de ratos 

submetidos a iIR foi associada a um aumento de NO derivado da iNOS, uma vez que 

essa hiporreatividade foi revertida com o uso do 1400W. Em ratos submetidos a choque 

hemorrágico e reposição volêmica, a hiporreatividade contrátil em artéria mesentérica 

também era revertida pelo uso de 1400W na solução de reposição volêmica dos animais 

(Savoye et al., 2005). Adicionalmente, no modelo de iIR, demonstrou-se que a 

hiporreatividade brônquica era revertida após o uso de aminoguanidina, um inibidor da 

iNOS (Coelho et al., 2007). Em conjunto, os resultados sugerem que uma 

superprodução de NO via ativação da iNOS é responsável pela redução da resposta 

contrátil à fenilefrina em anéis de artéria pulmonar de ratos submetidos a iIR.  

 Além da participação da iNOS na resposta contrátil, os presentes resultados 

demonstram que essa enzima está associada à diminuição da resposta vasodilatadora 

dependente do endotélio induzida pela acetilcolina. Essa afirmação baseia-se no fato de 

que a inibição da iNOS, com o uso do 1400W, aumentou a vasodilatação em resposta à 

acetilcolina nos anéis de artéria pulmonar de ratos submetidos a iIR. Assim, nos animais 

submetidos a iIR, a iNOS modula a função endotelial, prejudicando a vasodilatação 

dependente do endotélio e inibindo a resposta contrátil induzida pelo agonista seletivo 

α1-adrenérgico fenilefrina, efeitos que caracterizam a iNOS como o mediador dos 

ajustes de reatividade vascular com ações antagônicas na artéria pulmonar. 

 Dentre os fatores que induzem a lesão intestinal depois da reperfusão, estão os 

radicais livres, espécies que têm um ou mais elétrons desemparelhados (Haliwell, 

1987). As espécies reativas do oxigênio incluem todos os radicais do oxigênio, como o 
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ânion superóxido (O2
-
), o radical hidroxila (HO

-
), dentre outros (Barber; Bernheim, 

1967; Change et al., 1979). Por sua vez, dentre as espécies reativas de nitrogênio estão 

incluídos além do peroxinitrito (ONOO
-
), o NO e o radical dióxido de nitrogênio (NO2) 

(Eiserich et al.,1998; Hogg; Kalyanaraman, 1999). 

 Na iIR, a redução tetravalente da molécula de oxigênio pela mitocôndria leva à 

formação de água; entretanto, de 1 a 2% das moléculas de oxigênio escapam dessa via e 

sofrem redução univalente, gerando radicais livres de oxigênio. Em condições normais, 

esses radicais são neutralizados pelas enzimas antioxidantes, mas durante a reperfusão, 

uma excessiva concentração de radicais livres é gerada, provocando o processo de 

estresse oxidativo (Yoshida, 1996). Isso ocorre porque durante a isquemia há a 

conversão irreversível da xantina desidrogenase (XD) em xantina-oxidase (XO), enzima 

que depende de oxigênio para metabolizar a hipoxantina. Na isquemia, a hipoxantina 

está aumentada devido à degradação dos estoques de ATP; quando o oxigênio é 

fornecido pela reperfusão, a hipoxantina é metabolizada gerando subprodutos como o 

urato e as espécies reativas O2
- 

e o peróxido de hidrogênio (H2O2) (Granger, 1988). 

Fisiologicamente, a enzima superóxido dismutase (SOD) é responsável por catalisar a 

conversão do O2
-
 em H2O2, enquanto a enzima catalase converte o H2O2 em água e 

oxigênio (O2). Entretanto, na presença de íons de ferro ou cobre, pode haver a 

conversão do peróxido de hidrogênio no HO
-
, que é altamente reativo e citotóxico 

(Granger, 1988; Yoshida, 1996).  

 Os radicais livres, em particular o HO
-
, iniciam a peroxidação das membranas 

celulares, liberando ácido araquidônico e radicais lipídicos peroxil. O ácido 

araquidônico é metabolizado pela cicloxigenase em tromboxano e prostaglandinas, ou 

pela lipoxigenase (Yoshida, 2002). O radical peroxila promove a peroxidação lípidica, 

que acontece pelo ataque a um lipídio insaturado, suficientemente reativo para extrair 

um átomo de hidrogênio (Lima; Abdalla, 2001), formando um radical de carbono. O 

radical de carbono pode reagir com O2 para formar outro radical peroxila. Esse último 

propaga a peroxidação lipídica, abstraindo o hidrogênio de um lipídio insaturado 

vizinho enquanto é convertido a um hidroperóxido (LOOH) (Lima; Abdalla, 2001). 

Esses, quando formados, podem também reagir com íons de ferro ou cobre, gerando 

radical alcoxila de maneira semelhante à formação de radical hidroxila por H2O2 na 

reação de Fenton (Lima; Abdalla, 2001). O radical alcoxila, por sua vez, pode propagar 

a peroxidação lipídica para outras moléculas de ácidos graxos (Lima; Abdalla, 2001). A 

presença de LOOH em membranas altera sua fluidez devido ao aumento da 
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hidrofilicidade, o que modifica suas propriedades físico-químicas (Girotti, 2008). Sabe-

se que a peroxidação lipídica está relacionada à aterosclerose, à neurodegeneração, ao 

câncer e a outras doenças (Bryan et al., 2009; Halliwell, 2007). As espécies reativas 

também são prejudiciais por serem capazes de alterar proteínas pelo mecanismo de 

Nitração e S-nitrosação, que ocorre pela adição de um grupamento NO ao radical tiol de 

um resíduo de cisteína, formando nitrosotiol (Bryan et al., 2009). É conhecido que 

alterações nos níveis sanguíneos de nitrosotiol estão associadas a processos patológicos, 

como hipertensão arterial e resistência a insulina (Bryan et al., 2009). 

 O O2
-
, através da rápida reação com NO, pode levar à formação de peroxinitrito, 

uma espécie também reativa e citotóxica. Em uma via independente de metal, o 

peroxinitrito é rapidamente decomposto pela isomerização a nitrato e ânion hidroxila 

ou, quando protonado, a radicais nitrito e hidroxila, ambos mais reativos que os 

precursores do peroxinitrito (Pfeiffer et al., 1997; Coddington et al., 1999). Sobre o 

papel dessa substância no pulmão, Zhou e colaboradores (2003) inferiram que a lesão 

pulmonar por iIR em ratos é provocada pelo aumento do NO e da produção de 

peroxinitrito. Esses pesquisadores demonstraram que a inibição da iNOS pelo 

tratamento com aminoguanidina (inibidor da iNOS), 15 minutos antes da reperfusão, 

previne a lesão pulmonar e diminui a formação de peroxinitrito no pulmão de ratos 

submetidos a iIR (Zhou et al., 2003). 

 No presente trabalho, a redução da vasodilatação em resposta à acetilcolina em 

artérias pulmonares ocasionada pela iIR, bem como a reversão dessa resposta pelo uso 

do 1400W, levanta a hipótese de que a isquemia intestinal aumenta a atividade da iNOS 

em artérias pulmonares, o que leva a uma maior produção de NO. O NO, por sua vez, 

reage com O2
-
 originado na reperfusão, formando assim o peroxinitrito, que pelo seu 

mecanismo citotóxico reduz a resposta vasodilatadora endotelial estimulada pelo 

agonista muscarínico acetilcolina. Contribuindo com essa hipótese, Savoye e 

colaboradores (2005) demonstram que a condição de choque e reposição volêmica 

reduziu as respostas contrátil e vasodilatadora em artéria mesentérica, as quais foram 

revertidas após a ressuscitação dos animais com solução contendo 1400W ou 

mercatopropionil glicina, um sequestrador não-seletivo de radicais livres (Savoye et al., 

2005). 

 Como já citado anteriormente, as isoformas nNOS e eNOS são 

constitutivamente presentes em diferentes células e tecidos, enquanto a iNOS não é 

normalmente expressa,  exceto em situações inflamatórias (Nathan, 1997). A expressão 
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de iNOS em diferentes células e tecidos pode ser rapidamente regulada após a 

exposição a lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) e citocinas pró-inflamatórias tais como 

a IL-1 ou TNF-α (Kleinert et al., 2004). Essa regulação acontece via ativação do fator 

de transcrição NF-kB, envolvido na regulação de muitas citocinas e enzimas pró-

inflamatórias (Ghosh et al., 1998; Hecker et al., 1996; Schini-Kerth et al., 1994; Xie et 

al., 1994). Na inflamação, o NF-kB controla a transcrição de citocinas pró-

inflamatórias, moléculas de adesão e enzimas pró-inflamatórias, como a iNOS (Ghosh 

et al., 1998). Sabe-se que o NF-kB pode ser constitutivamente ativo em algumas células 

em um nível baixo, mas a maior parte do fator encontra-se no citoplasma em um estado 

inativo, e ligado a um potente inibidor, iKB (Baeuerle; Baltimore, 1988; Ghosh et al., 

1998). A estimulação de células com um agonista que ativa o NF-kB conduz a uma 

série de sinais bioquímicos, resultando na fosforilação, ubiquitinação e degradação de 

iKBs, com consequente liberação do NF-kB para a translocação nuclear; no núcleo, o 

NF-kB pode exacerbar a transcrição de genes específicos (Ghosh et al., 1998, Ortego et 

al., 2005). O papel essencial do NF-kB na expressão de iNOS é sugerido pela 

demonstração de que a supressão dos sítios de ligação kB na região promotora de iNOS 

faz com que o gene não responda ao estímulo por citocina (Chartrain et al., 1994).  

 É descrito que o NO em baixas concentrações é um supressor do NF-kB 

(Colasanti; Persichini, 2000). Assim, situações com queda da concentração do NO 

podem favorecer a ativação local de NF-kB e assim induzir a expressão de genes 

inflamatórios dependente de NF-kB, incluindo-se a expressão de iNOS. Nesse sentido, 

QU e colaboradores (2000) demonstraram que, em ratos com intestino normal, a nNOS 

suprime a expressão gênica de iNOS por meio de uma redução da atividade do NF-kB. 

Adicionalmente, especula-se que um desbalanço do NO faça parte do processo 

fisiopatológico da iIR. Acredita-se que a perda do balanço entre as atividades das 

sintases de NO constitutiva (cNOS) e induzível (iNOS) pode ser uma das causas dos 

prejuízos ocasionados pela iIR (Cavriani et al., 2004; Ward et al., 2000; Yasmin et al., 

1997), tendo sido sugerido que ao longo da reperfusão ocorre queda da produção de NO 

proveniente da cNOS, o que acarreta na resposta inflamatória sistêmica (Ward et al., 

2000). Assim, parece razoável sugerir que uma queda de NO poderia favorecer a 

ativação de NF-kB e assim aumentar a expressão gênica da iNOS.  

 Desse modo, uma diminuição na biodisponibilidade do NO na resposta 

vasodilatadora à acetilcolina na artéria pulmonar após iIR pode estar associada a uma 

menor produção de NO via eNOS, com uma produção aumentada de espécies reativas 
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via iNOS. Alguns trabalhos descrevem alterações na expressão das NOS na iIR (Naito 

et al., 2006; Naito et al., 2006; Savoye et al., 2005), tendo sido observado que a iIR em 

intestino de ratos diminui a expressão proteica da eNOS (Naito et al., 2006), assim 

como aumenta a expressão de mRNA da iNOS (Naito et al., 2004; Savoyne et al., 

2005).  

 Os presentes resultados sugerem a importância de futuros estudos que busquem 

elucidar o papel do sistema vascular e os mecanismos envolvidos na sinalização dos 

ajustes de reatividade vascular nas complicações induzidas pela iIR. 

  

Com relação ao tratamento da isquemia intestinal, de maneira geral, procura-se 

restabelecer fluxo no intestino ainda viável, geralmente com revascularização da artéria 

mesentérica e ressecção das porções necróticas (Baptista-Silva; Souza-Moraes, 2006). 

Entretanto, há situações em que o tratamento cirúrgico se impõe, porém, isoladamente, é 

insuficiente para a completa resolução da afecção, visto que a reperfusão intestinal traz 

danos teciduais e sistêmicos que devem ser evitados (Santos et al., 2006). Assim, 

inúmeras substâncias têm sido estudadas com o objetivo de evitar ou minimizar os 

efeitos maléficos da iIR. Dentre essas, podemos citar: antioxidantes endógenos 

enzimáticos hidrossolúveis (SOD, catalase, glutationa peroxidase), lipossolúveis 

(tocoferóis, carotenóides, quinonas), alopurinol, entre outras (Ribeiro; Yoshida, 2005). 

Santos e colaboradores (2003) demonstraram que o propofol (2,6 diisopropilfenol) 

infundido durante o processo de iIR (20 mg/kg/hora)  foi capaz de minimizar as lesões 

da mucosa intestinal ocasionada pela iIR em ratos submetidos à 30 minutos de isquemia 

e 60 minutos de reperfusão, possivelmente devido a sua ação de inibir a peroxidação 

lipídica (Wolf et al, 2001). A administração de alopurinol (50 mg/kg) mais vitamina C 

(200 mg/kg) e E (100 mg/kg), por via oral 3 dias antes do processo iIR, diminuiu a lesão 

tecidual no intestino de animais submetidos a iIR (Kaçmaz et al., 1999). Biondo-Simões 

e colaboradores (2000) estudaram o uso de eritromicina (50 mg/kg, via oral) 

administrada previamente à iIR em ratos, não sendo observados benefícios com o uso 

dessa substância em relação ao grupo controle. Assim, apesar de todo o conhecimento 

básico adquirido com relação aos radicais livres na isquemia e reperfusão, pouco 

benefício prático resultou até o presente momento, o que favorece a necessidade de 

estudos que busquem novas drogas e tratamentos que diminuam as injúrias causadas 

pela iIR. Assim, sabendo que as estatinas possuem propriedades anti-inflamatórias e 
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atividade antioxidante, alguns estudos buscam definir os efeitos das estatinas na 

isquemia intestinal. 

  Com relação ao tratamento com sinvastatina, alguns estudos demonstraram que a 

sinvastatina diminui injúrias causadas pela iIR. Nesse sentido, tratamento com 

sinvastatina (10 mg/kg) imediatamente antes da isquemia e após 24 horas preveniu a 

destruição da mucosa intestinal e diminui o índice de apoptose no jejuno e íleo em ratos 

Sprague-Dawley (Sliiper et al., 2010). Além disso, em ratos submetidos a iIR, o 

tratamento agudo com rouvastatina (10 mg/kg), uma hora antes da isquemia, bloqueou a 

geração de mediadores inflamatórios, como TNF-α e CINC-1 (citocina induzida por 

neutrófilo quimioatraente), e preservou a expressão proteíca da eNOS, suprimindo 

assim a inflamação intestinal (Naito et al., 2006). Porém, a questão sobre os efeitos da 

sinvastatina nos ajustes vasculares ocasionados pela iIR permanece sem resposta. 

Porém, considerando os efeitos benéficos das estatinas sobre o sistema cardiovascular, 

como descrito na introdução da presente dissertação, levantou-se a hipótese de que na 

isquemia intestinal, como em outras doenças cardiovasculares, as estatinas poderiam 

melhorar a função endotelial da artéria pulmonar, exercendo ações que aumentariam a 

biodisponibilidade de NO e/ ou ações antioxidantes e anti-inflamatórias.  

 Os resultados obtidos satisfatoriamente evidenciaram que a sinvastatina é um 

fármaco benéfico nas alterações de reatividade vascular ocasionadas pela iIR. O pré-

tratamento com sinvastatina (20 mg/kg), 1 hora antes da iIR, preveniu o prejuízo na 

resposta vasodilatadora dependente do endotélio na artéria pulmonar ocasionada pela 

iIR. Do mesmo modo, esse pré-tratamento também foi eficaz em prevenir a 

hiporreatividade contrátil à fenilefrina ocasionada pela iIR. Assim, alterações que eram 

bloqueadas pela inibição não seletiva da NOS como da iNOS, com a incubação dos 

anéis vascular com o L-NAME ou o 1400W, respectivamente, foram bloqueadas 

também pelo pré-tratamento agudo com sinvastatina. Sugerindo, dessa maneira, que a 

sinvastatina exerce ação anti-inflamatória e/ ou anti-oxidante a(s) qual(ais) levariam a 

um aumento da síntese de NO via cNOS e uma redução de sua síntese por meio da 

ativação da iNOS na artéria pulmonar de ratos submetidos a iIR. Hipótese essa que será 

estudada por nosso grupo. 

 Dentre os efeitos pleiotrópicos das estatinas, as ações anti-inflamatórias estão 

sendo evidenciadas. Vários estudos têm descrito os efeitos benéficos das estatinas em 

diminuir os níveis de moléculas de adesão (Bernot et al., 2003; Landsberger et al., 2006; 

Weber et al., 1997; Zapolska-Downar et al., 2004) e em reduzir a secreção de citocinas 
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pró-inflamatórias encontradas no plasma, assim como de IL-6, IL-1β e TNF-α (Hsu et 

al. 2005). Fatores inflamatórios estes que, como descrito anteriormente, contribuem 

com a fisiopatologia das complicações decorrentes da iIR (Cavriani et al., 2005; Coelho 

et al., 2007; Deitch, 2001). 

Atualmente, são conhecidos os efeitos benéficos das estatinas na função 

endotelial, sendo que alguns trabalhos demonstram que a estatina melhora a 

biodisponibilidade do NO (Alvarez De Sotomayor et al., 2000; Fatehi-Hassanabad et 

al., 2006; Rossoni et al., 2011; Tawfik et al., 2006). Outros trabalhos demonstram que 

as estatinas exercem papel antioxidante na função vascular, diminuindo a formação de 

espécies reativas ou modulando mecanismos moleculares em resposta às espécies 

reativas (Murrow et al., 2012; Ortego et al., 2005; Tawfik et al., 2006) . A pré-

incubação de células de músculo liso vascular com sinvastatina (10
-7

-10
-5 

mol/L), por 

exemplo, diminui a ativação do NF-kB induzida por O2
- 
em meio de cultura de células 

de músculo liso vascular (Ortego et al., 2005). Em outro estudo, ratos com diabetes 

induzido por estreptozotocina, tiveram melhora do relaxamento em resposta a 

acetilcolina na artéria coronária interventricular após tratamento com sinvastatina (5 

mg/kg/dia, p.o.) administrada por 4 ou 10 semanas (Tawfik et al., 2006). Nesse 

trabalho, a melhora no relaxamento foi acompanhada por uma maior formação de NO e 

por uma menor formação de peroxinitrito por células endoteliais de artéria coronária, 

obtendo-se, portanto, aumento na produção e biodisponibilidade de NO (Tawfik et al., 

2006).  Além dos resultados das pesquisas com animais, em humanos o tratamento com 

atorvastatina também melhorou a função endotelial, avaliada pela dilatação da artéria 

braquial mediada por fluxo (Murrow et al., 2012). Tendo sido demonstrado que as 

estatinas também possuem papel antioxidante na função vascular de humanos, como em 

um estudo duplo-cego, onde o tratamento com atorvastatina (10 mg/dia/ 12 semanas) de 

pacientes com dislipidemia, síndrome metabólica e/ ou diabetes reduziu os níveis 

plasmáticos de lipoproteína de baixa densidade e de TBARS (substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico, formados como um subproduto da peroxidação lipídica) (Murrow 

et al., 2012).  

 Dessa forma, os presentes resultados apontam para a importância de um 

aprofundamento dos estudos que buscam elucidar os mecanismos pelos quais a 

sinvastatina age melhorando a reatividade vascular na IR. 

 A sinvastatina emerge como um fármaco de grande relevância clínica para o 

tratamento da iIR, pois com apenas uma única dose, uma hora antes da oclusão da 
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artéria mesentérica superior, a mesma reverteu as alterações de reatividade vascular 

desencadeadas por essa doença. Sendo assim, com base nos resultados deste trabalho, 

pode-se sugerir que pacientes vítimas de traumas ou com suspeita de interrupção do 

fluxo intestinal por trombo poderiam se beneficiar do uso de uma única dose de 

sinvastatina, assim que chegassem ao pronto-socorro, como uma manobra pré-

operatória.  
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6 CONCLUSÃO 

  

Confirmando a primeira hipótese da presente dissertação, pode-se concluir que a 

iIR modificou a reatividade vascular em artéria pulmonar, porém não modificou a 

reatividade vascular em artéria mesentérica superior. Na artéria pulmonar, a iIR causou 

disfunção endotelial por meio de ativação da iNOS, a qual levou à diminuição da 

resposta vasodilatadora dependente do endotélio e à hiporreatividade contrátil. Além 

disso, confirmando a segunda hipótese, uma única dose de sinvastatina antes da iIR 

previne as alterações de reatividade vascular, o que demonstra o efeito benéfico desse 

fármaco na isquemia intestinal,  possivelmente por sua ação anti-inflamatória e/ ou anti-

oxidante.
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