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RESUMO 
 
Katayama IA. Hipertrofia miocárdica induzida por consumo elevado de sal na 
dieta: avaliação do sistema renina-angiotensina e do efeito da N-acetilcisteína [tese]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 104p. 
 
As doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no mundo e entre 
essas doenças, a hipertrofia cardíaca (HC) tem se destacado especialmente 
por ser um fator de risco de insuficiência cardíaca. A HC é um fenômeno que 
acompanha a hipertensão arterial e no qual se observa aumento de proteínas 
estruturais e contráteis dos cardiomiócitos, havendo muitas vezes 
concomitantemente aumento do colágeno intersticial. Fatores independentes 
da pressão arterial também podem contribuir para o desenvolvimento da 
hipertrofia cardíaca. Dentre estes fatores, a sobrecarga de sal na dieta tem se 
destacado. Diversos estudos comprovam o efeito hipertrófico do sal. Em 
modelos animais onde se estudou sobrecarga de sal, não foi detectado 
aumento da atividade de renina plasmática, sugerindo que o sistema renina-
angiotensina aldosterona (SRA) circulante pode não estar envolvido no 
desenvolvimento da hipertrofia cardíaca. Apesar de alguns estudos tentarem 
elucidar o papel do sal no desenvolvimento da hipertrofia ventricular esquerda, 
os mecanismos pelo qual o sal atua ainda não estão totalmente esclarecidos. 
Neste contexto, o objetivo do presente estudo é observar os fenômenos que 
ocorrem no ventrículo esquerdo em resposta a sobrecarga de sal na dieta na 
tentativa de elucidar sua fisiopatologia. Para tanto, ratos Wistar machos foram 
divididos em cinco grupos de acordo com a dieta (normossódica 1,26% e 
hipersódica 8% de NaCl) e com o tratamento (losartan, cloridrato de hidralazina 
ou N-acetilcisteína). Foi avaliada a evolução ponderal, pressão arterial caudal, 
medida do diâmetro transverso do cardiomiócito, fibrose intersticial, expressão 
gênica e proteica dos componentes do SRA, dosagem de aldosterona sérica e 
cardíaca, dosagem de TBARS cardíaco, concentração de angiotensina II e 
estado conformacional dos receptores AT1 e AT2. Os principais resultados 
observados foram: o aumento do consumo de ração (com elevada 
concentração de NaCl) do grupo HS+NAC e consequente aumento na pressão 
arterial e peso corpóreo; o desenvolvimento de HC independente do 
incremento da pressão arterial no grupo HS+HZ e a prevenção total ou parcial 
dessa hipertrofia através dos tratamentos com losartan e N-acetilcisteína, 
respectivamente e prevenção da fibrose intersticial nos grupos tratados com 
hidralazina, losartan e N-acetilcisteína. 

 
Descritores: 1.Cardiomegalia/fisiopatologia  2.Cloreto de sódio na dieta 
3.Sistema renina-angiotensina  4.Fibrose/fisiopatologia  5.Pressão arterial 
6.Acetilcisteína  7.Losartan  8.Hidralazina  9.Modelos animais  10.Ratos Wistar 



ABSTRACT 
 
Katayama IA. Cardiac hypertrophy induced by high salt diet: renin-angiotensin 
system and N-acetylcysteine effect [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014. 104p. 
 
Cardiovascular diseases are the leading cause of death worldwide and among 
these diseases, the cardiac hypertrophy (CH) has been highlighted, especially 
as an important risk factor for developing heart failure. The CH is a 
phenomenon that accompanies hypertension and in which there is increased 
structural and contractile proteins in cardiomyocytes, with often concomitant 
increase of interstitial collagen. Blood pressure independent risk factors can 
also contribute to the development of cardiac hypertrophy. Among these 
factors, the high salt intake has been outstanding. Several studies confirm the 
hypertrophic effect of salt. In animal models submitted to salt overload, no 
increase in plasma renin activity was observed, suggesting that the renin-
angiotensin (RAS) circulating system may not be involved in the development of 
cardiac hypertrophy. Although some studies attempting to elucidate the role of 
salt in the development of left ventricular hypertrophy, the mechanisms by 
which salt acts are not yet fully understood. In this context, the objective of this 
study is to observe the phenomena occurring in the left ventricle in response to 
dietary salt overload in an attempt to elucidate its pathophysiology.Male Wistar 
rats were divided into five groups according to their diet (1.26% and 8% NaCl) 
and treatment (losartan, hydralazine or N-acetylcysteine). We evaluated the 
body weight, tail-cuff blood pressure, the transverse diameter of the 
cardiomyocyte, interstitial fibrosis, gene and protein expression of RAAS 
components, serum and cardiac aldosterone dosage, cardiac TBARS, 
angiotensin II concentration and binding of conformation-specific anti-AT1 and 
anti-AT2 antibodies. The main results were: increased food intake (with high 
NaCl content) in the HS + NAC group and consequent increase in blood 
pressure and body weight; developing blood pressure-independent CH in the 
HS + HZ group partial or total prevention of such hypertrophy by treatment with 
losartan and N-acetylcysteine, respectively, and prevention of interstitial fibrosis 
in groups treated with hydralazine, losartan and N-acetylcysteine. 

 
Keywords: 1.Cardiomegaly/pathophysiology  2.Sodium chloride on diet  
3.Renin-angiotensin system  4.Fibrosis/pathophysiology  5.Arterial pressure  
6.Acetylcysteine  7.Losartan  8.Hydralazine  9.Animal models  10.Wistar rats   
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2 Introdução 

 

 

 

 

 

De acordo com vários estudos, as doenças cardiovasculares são as mais 

frequentes causas de morte no mundo (Gu et al. 2010., Devereux et al., 1983). 

Entre essas doenças, a presença de hipertrofia cardíaca (HC) constitui um 

indicador de grande relevância de risco de morbidade e mortalidade 

cardiovascular. O estudo conhecido como “Framingham Heart Study”, mostrou 

que os indivíduos portadores de HC, diagnosticada por alterações 

eletrocardiográficas, têm risco de morte seis vezes maior que a população 

geral. Sendo assim, muitos estudos têm abordado essa alteração com o intuito 

de encontrar formas de prevenção e tratamento, diminuindo dessa maneira, o 

alto risco de morte (Levy et al., 1990). 

 

Conceito 

De uma forma geral, o termo HC é usado para definir um conjunto de 

alterações moleculares, celulares e intersticiais cardíacas, manifestadas 

clinicamente como modificações de tamanho, massa, geometria e função do 

coração. Os cardiomiócitos são as principais células envolvidas nesse 

processo, porém outros componentes como fibroblastos e células endoteliais 

também estão envolvidos. 

A HC é um processo adaptativo do miocárdio decorrente de estímulos 

mecânicos e/ou humorais. À medida que os estímulos persistem, os 

cardiomiócitos atingem o limite máximo de hipertrofia, resultando em morte 

celular, desencadeamento de processos inflamatórios e consequente formação 
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de fibrose cardíaca. Ao longo do tempo, as fibras hipertrofiadas do coração se 

tornam menos capazes de contrair e relaxar, resultando em uma rigidez do 

órgão (Weber et al., 1990). 

 

Causas 

 Hipertensão arterial sistêmica: pacientes hipertensos têm maior risco 

de desenvolver HC devido à sobrecarga pressórica imposta ao coração. 

O músculo cardíaco hipertrofia com o intuito de se adaptar a essa 

nova condição, mas com o passar do tempo e com a persistência da 

hipertensão arterial, essa situação passa a ser patológica. Essa é a 

principal causa da hipertrofia cardíaca (Schmieder et al., 1996). 

 

 Senilidade: por si só, é fator de risco para complicações 

cardiovasculares na população em geral. Um estudo realizado na 

população de Framingham, nos Estados Unidos, demonstrou que a 

HC pode ser observada em 6% dos indivíduos com idade inferior a 

trinta anos e em 43% dos indivíduos na sétima década de vida 

(Kannel et al., 1987; Nejat et al., 1976). 

 

 Obesidade: não resta dúvida de que a obesidade é fator de risco para 

o aparecimento de doenças cardiovasculares, embora o exato 

mecanismo não seja bem conhecido. O aumento de peso provoca um 

aumento do débito cardíaco, do volume sistólico e da pressão de 

enchimento ventricular, concomitante à expansão do volume 

intravascular e diminuição da resistência vascular periférica. Esse 
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aumento do volume sanguíneo total e do débito cardíaco tende a 

causar dilatação ventricular e por fim uma hipertrofia excêntrica 

compensatória do ventrículo esquerdo (VE). 

Por outro lado, a hipertensão arterial sistêmica ocorre mais 

frequentemente em obesos que em indivíduos normais em qualquer 

idade. Dessa forma, pacientes obesos e hipertensos podem apresentar 

um aumento da carga hemodinâmica tanto por aumento de volume 

quanto por aumento de pressão, servindo estas de estímulos para o 

desenvolvimento de HC (Lauer et al., 1991; de Simone et al., 1994). 

 

 Diabetes mellitus: diabetes mellitus e hipertensão arterial são fatores de 

risco independentes para doenças cardiovasculares e frequentemente 

coexistem em um mesmo paciente (Sowers et al., 2001). A cardiomiopatia 

do diabetes se caracteriza principalmente por HC e déficit no 

relaxamento ventricular (Shehadeh et al., 1995; Bells 1995). Apesar de a 

cardiomiopatia diabética ter sido descrita há vários anos, os mecanismos 

moleculares e fisiopatológicos responsáveis por seu desenvolvimento 

ainda não foram totalmente elucidados. Evidências apontam para uma 

participação do sistema-renina-angiotensina-aldosterona (SRA) cardíaco 

e ações autócrinas e parácrinas do IGF-1 como possíveis mecanismos 

moleculares mediadores do fenótipo de HC (Sowers et al., 2001). 

 

 Usuário de drogas: outra associação com a presença de HC que está 

começando a ter importância epidemiológica é a toxicomania, porém 

estudos ainda precisam ser realizados para elucidar seus mecanismos. 
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 Hormônios tiroideanos: estudos mostram que esses hormônios possuem 

uma íntima relação com a função cardíaca, sendo assim, altos níveis 

desses hormônios podem desencadear o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, como por exemplo a HC (Tavares et al., 2013). 

 

 Exercício físico: a HC causada por esse estímulo ocorre como forma de 

adaptação ao exercício físico regular. Muitos autores acreditam que a 

HC estimulada pelo exercício físico seja fisiológica, pois a sobrecarga 

induzida por exercício físico é intermitente, diferentemente da 

hipertrofia dita patológica, que possui um estímulo contínuo, como por 

exemplo no caso de pacientes hipertensos. Embora, por muito tempo a 

hipertrofia causada pelo exercício físico tenha sido considerada 

fisiológica, muitos autores contestam esse conceito, uma vez que já é 

conhecido que esse tipo de estímulo pode causar não só HC do tipo 

excêntrica (mais comum), como também concêntrica (Colan, 1997). 

 

 Sal: A ingestão de grandes quantidades de cloreto de sódio (NaCl) 

tem sido apontada como um importante determinante da hipertrofia 

cardíaca (Fröhlich et al.,1993). Apesar de numerosos estudos clínicos 

e experimentais detectarem seu efeito hipertensor (Beauchamp e 

Engelman, 1991; He e Whelton, 2002), tem se tornado cada vez mais 

evidente que o sal pode induzir hipertrofia cardíaca, 

independentemente de fatores hemodinâmicos (Fröhlich et al.,1993; 

Ferreira et al., 2010). Desse modo, vários estudos visam elucidar os 

mecanismos pelos quais o sal pode induzir hipertrofia cardíaca. 

Um estudo de Du Cailar e colaboradores (1992) investigou a associação 

entre excreção de sódio urinário e massa ventricular esquerda em 
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amostras de pessoas hipertensas ou normotensas. Em ambos os 

grupos, a excreção de sódio urinário em 24 horas correlacionou-se 

positivamente com a massa ventricular, sugerindo que o sódio possui 

efeito cardiotrófico tanto em normotensos quanto em hipertensos. 

Outro estudo realizado confirmou o efeito do sal independentemente de 

fatores hemodinâmicos, onde foi observado o desenvolvimento da HC 

não só no ventrículo esquerdo, como também no ventrículo direito (VD). 

A presença de hipertrofia ventricular direita, embora moderada, pode ser 

um indicativo da ausência do efeito pressórico do sal, uma vez que esse 

ventrículo não é submetido à sobrecarga de pressão (Schawarz et al., 

2005). Além disso, alguns estudos sugerem que a sobrecarga de sal 

pode aumentar a produção de alguns fatores no coração, tais como fator 

transformador de crescimento beta (TGF-) (Yu et al., 1998), 

angiotensina II (AII) e aldosterona (Ferreira et al., 2010; Takeda et al., 

2000), podendo assim induzir as respostas hipertrófica e fibrótica. 

 

Tipos de hipertrofia 

Do ponto de vista fenotípico, a HC pode ser classificada de duas 

maneiras: excêntrica ou concêntrica. A hipertrofica cardíaca excêntrica ocorre 

devido à um estímulo de sobrecarga de volume e é caracterizada pela adição 

dos sarcômeros em série, resultando em um crescimento longitudinal da célula 

com concomitante aumento do diâmentro da cavidade ventricular. Já a 

hipertrofia cardíaca do tipo concêntrica ocorre devido à uma sobrecarga de 

pressão e é caracterizada pela adição dos sarcômeros em paralelo. Dessa 

forma, há um crescimento na largura da célula, e portanto, nesse tipo de 

hipertrofia é observado uma redução da cavidade ventricular (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1: Padrões de hipertrofia ventricular esquerda  
Fonte: modificado de Gupta et al., 2007 

 

 

                

 

                   

 

 

    

 

Figura 2: Tipos de hipertrofia do cardiomiócito e disposição dos sarcômeros  
Fonte: modificado de Garcia et al., 2008 e Aplin et al., 2009 
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Marcadores da hipertrofia cardíaca  

Durante o desenvolvimento da HC, é possível observar o aumento da 

expressão de alguns genes que costumam ser expressos no período de 

desenvolvimento cardíaco fetal ou também chamado perinatal, como por 

exemplo, genes do peptídeo natriurético atrial (ANP) e de proteínas contráteis 

fetais, principalmente a miosina de cadeia pesada do tipo beta (β-MCP). 

Consequentemente ocorre um aumento na síntese de proteínas, característico 

do processo de crescimento celular. Dessa forma, esses genes são utilizados 

como marcadores de HC (Izumo et al., 1988). 

 

Matriz extracelular 

A matriz extracelular miocárdica é um componente muito importante 

para o tecido cardíaco, pois está intimamente ligada à função contrátil do 

coração. Além disso, está também envolvida na sustentação dos 

cardiomiócitos e da rede capilar. Basicamente, a matriz extracelular é um 

complexo de macromoléculas estáveis que une as células do tecido. Seus 

principais componentes são diferentes tipos de moléculas de colágeno, 

proteoglicanos, fibronectina, elastina, laminina e glicoproteínas. Suas principais 

funções são: suporte mecânico, via para migração celular, coesão e 

armazenamento de substâncias (Janicki et al., 1994). O colágeno é produzido 

pelos fibroblastos e em situações patológicas também passam a ser 

produzidos por miofibroblastos. Os miofibroblastos são fibroblastos que 

expressam α-actina de músculo liso (α-SMA), ou seja, estas células possuem 

um aparato contrátil composto de filamentos de actina. A formação destas 

células é controlada por fatores autócrinos e parácrinos como, por exemplo, AII 
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e o TGF-β (Lijnen et al., 2001). A quantidade de colágeno produzida pelos 

fibroblastos depende de um fino balanço entre os processos de síntese e 

degradação. Estímulos como o TGF-β, a AII e espécies reativas de oxigênio 

podem levar à um aumento de fibroblastos, aumentando consequentemente a 

síntese de colágeno. Quando a síntese excede a degradação, ocorre acúmulo 

de colágeno, processo também conhecido como fibrose. O aumento de tecido 

fibroso aumenta a rigidez do miocárdio e dificulta o enchimento diastólico, 

predispondo ao desenvolvimento de insuficiência ventricular diastólica 

(Janicki et al., 2006) (Figura 3).   

 

 

Figura 3: Representação de um coração normal (esquerda) e de um coração 
com os cardiomiócitos hipertrofiados e com aumento de fibrose (direita) 
Fonte: modificado de Berk et al., 2007 
 

 

Sistema renina-angiotensina-aldosterona clássico 

O SRA corresponde a um sistema hormonal cujo papel fundamental está 

relacionado com o controle da pressão arterial e da homeostase da volemia. 

Basicamente, a AII , substância efetora do SRA, é produto da reação catalítica 
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iniciada pela ação da renina sobre o seu substrato, o angiotensinogênio. Esta 

reação dá origem a angiotensina I que ao passar pela circulação pulmonar 

sofre a ação da enzima conversora da angiotensina (ECA), resultando na 

formação da angiotensina II (Reid et al., 1978). 

 

Componentes do SRA clássico 

 Renina 

É uma enzima proteolítica sintetizada nas células do aparelho 

justaglomerular presente nas arteríolas aferentes do rim (Gomez et al., 1990). 

Essa enzima é sintetizada como pré-pró-renina, que é clivada em pró-renina e 

posteriormente em renina ativa, a qual é liberada na circulação após estímulo. 

Os principais estímulos para a liberação desta enzima são a hipoperfusão 

renal, produzida por hipotensão ou depleção de volume e depleção de sódio 

(Toda et al., 2007). 

 Angiotensinogênio e enzima conversora de angiotensina: 

O angiotensinogênio é estruturalmente uma grande proteína globular, 

com peso molecular entre 55 a 65 kDa produzida pelo fígado na presença de 

glicocorticóides e estrógenos (Clauser et al., 1989; Morris et al., 1979). Do 

fígado este substrato é liberado para a circulação para ser clivado pela renina, 

gerando o decapeptídeo angiotensina I. Esta, por sua vez é clivada pela ECA, 

uma metaloprotease produzida pelas células endoteliais principalmente do 

pulmão. A ECA age sobre a angiotensina I excluindo dois aminoácidos da 

porção carboxi-terminal, liberando o octapeptídeo angiotensina II, um potente 

vasoconstritor. 

 



Introdução 11 

 

 

 Angiotensina II: 

Dentre as ações clássicas desse peptídeo, destacam-se a manutenção e 

modulação da pressão arterial, o controle do volume extracelular e a regulação 

da circulação sistêmica e renal, efeitos esses bastante conhecidos. Primeiro a 

angiotensina II promove retenção renal de sódio e água causando 

consequentemente expansão do volume plasmático. Este efeito é mediado 

tanto pelo aumento da secreção de aldosterona pelo córtex adrenal como pela 

estimulação direta da reabsorção tubular de sódio. Segundo, a angiotensina II 

produz vasoconstrição arteriolar, elevando a resistência vascular sistêmica, 

podendo então levar a um aumento da pressão sanguínea (Roks et al., 1997; 

Wu et al., 2005). 

 Aldosterona: 

É o principal hormônio mineralocorticóide, produzido pela zona 

glomerulosa da glândula adrenal em resposta a angiotensina II ou a uma dieta 

rica em potássio. Porém, estudos recentes mostram que outros tecidos além da 

glândula adrenal podem ser capazes de sintetizar a aldosterona, como por 

exemplo, tecido cardiovascular e o sistema nervoso central (Pippal et al., 2008; 

Takeda et al., 2000). 

Os principais efeitos da aldosterona são reabsorção tubular de sódio e 

secreção tubular de potássio. Quando ocorre a reabsorção do sódio nos 

túbulos renais, a água é absorvida osmóticamente, levando a um aumento do 

volume extracelular e consequentemente o aumento da pressão arterial 

(Young et al., 2008). 

Os efeitos da aldosterona são mediados pelo receptor mineralocorticóide, 

que faz parte da superfamília dos receptores esteróides. É intrinsicamente um 
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receptor não seletivo. Estudos mostraram que in vitro pode se ligar tanto à 

hormônios mineralocorticóides como glicocorticóides com uma mesma 

afinidade (Funder et al., 1968). 

 Receptor AT1: 

O AT1 é um receptor de membrana, com sete domínios transmembrana 

e acoplado à proteína G. Em roedores é encontrado nas isoformas AT1a e 

AT1b. Quando a angiotensina II se liga ao receptor, uma cascata de eventos 

celulares é desencadeada, resultando nas ações desse peptídeo. Os efeitos 

mais conhecidos são: vasoconstrição, secreção de aldosterona, reabsorção de 

sódio renal e respostas pressóricas (Touyz, 2003; Lijnen et al., 2001). 

 Receptor AT2: 

Assim como o receptor AT1, o AT2 também é um receptor de 

membrana, com sete domínios transmembrana e acoplado à proteína G. A 

angiotensina II também se liga a esse receptor, desencadeando ações, na sua 

maioria, opostas a ativação do receptor AT1, desempenhando, portanto um 

papel protetor (Horiuchim et al., 1999; Levy, 2005). 

 Angiotensina 1-7 e ECA 2 

A angiotensina (1-7) pode ser formada diretamente a partir da angiotensina I 

pela ação de muitas peptidases, incluindo a neuro-endopeptidase (NEP24.11) e a 

prolilendopeptidase (PEP) ou pode ser formada a partir da angiotensina II via 

PEP ou pela prolil-carboxipeptidase. Estudos afirmam que a NEP24.11 possui 

o papel principal na formação da angiotensina (1-7) tanto circulante como 

tecidual (Yamamoto et al., 1992). 

Mais recentemente, a via para a produção de angiotensina (1-7) foi 

esclarecida através da clonagem e caracterização de um homólogo da ECA, a 
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ECA2. Essa enzima mostrou converter a angiotensina II em angiotensina (1-7). 

Os efeitos da ECA2, que funciona como uma carboxipeptidase consiste tanto 

na remoção de um resíduo de aminoácido da angiotensina I para gerar a 

angiotensina 1-9, um peptídeo ainda com função não bem esclarecida, como 

degradar a angiotensina II para formar o peptídeo biologicamente ativo 

angiotensina (1-7).  

Quando ligada ao seu receptor Mas, a angiotensina (1-7) provoca efeitos 

contrários àqueles desencadeados pela ligação da AII no receptor AT1. Um 

estudo realizado no leito vascular arterial de um homem jovem e saudável, a 

angiotensina (1-7) foi capaz de antagonizar a vasoconstrição induzida pela 

angiotensina II (Ueda et al., 2000). Portanto, tanto a angiotensina (1-7) como a 

ECA 2, desempenham possíveis papéis protetores. 

 

Participação do sistema renina-angiotensina na hipertrofia e fibrose 

intersticial cardíaca 

Atualmente, considera-se que o SRA não é um sistema exclusivamente 

humoral circulante, envolvido apenas na regulação da pressão arterial e 

equilíbrio hidroeletrolítico. Já é bem estabelecido que todos os componentes do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona (angiotensinogênio, renina, enzima 

conversora de angiotensina e receptores de angiotensina ll) necessários para a 

biossíntese e ação da angiotensina ll estão presentes no coração (Baker et al., 

1992; Dzau, 1987) e que ocorre formação deste peptídio no tecido cardíaco 

(Re, 2003; De Mello et al., 2000). Estes componentes estão distribuídos nos 

cardiomiócitos, fibroblastos e células endoteliais cardíacas e interessantemente 

muitos estudos mostraram que o SRA tecidual é regulado de maneira 
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independente do circulante (Dostal e Baker, 1999). Sendo assim, alguns 

autores acreditam que o SRA tecidual desempenha um papel importante na 

hipertrofia ventricular esquerda (Weber, 1994; Yamazaki, 1996). 

 

Angiotensina II no coração 

A angiotensina II é um octapeptídeo conhecido principalmente por sua 

ação vasoconstritora, porém, outras funções já foram descritas. Atualmente é 

considerada uma citocina pró-inflamatória que estimula a liberação de outras 

citocinas, induz apoptose, aumenta a geração de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) e estimula a proliferação celular. Por isso, a AII possui um papel central 

em processos responsáveis pelo desenvolvimento da HC (Brasier et al., 2000; 

Schluter et al., 2008). 

A maioria das vias de sinalização induzidas pela AII nos cardiomiócitos é 

mediada pelo receptor AT1. Este conjunto ligante-receptor pode ser um potente 

estimulador de hipertrofia ventricular esquerda (Yamazaki et al., 1996), 

aumentando a produção de uma variedade de proteínas que estão 

relacionadas com a hipertrofia cardíaca, além de induzir acúmulo de matriz 

extracelular e formação de fibrose, aumentando a probabilidade de desenvolver 

insuficiência diastólica. 

Em um estudo realizado em cultura de cardiomiócitos de ratos neonatos, 

foi observado que a AII via receptor AT1 induziu a expressão de fatores de 

crescimento, tais como TGF-β1 e fator de crescimento de fibroblasto (FGF) que 

estimularam o desenvolvimento tanto de hipertrofia cardíaca como fibrose 

intersticial (Sadoshima et al., 1993). 
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Além do receptor AT1, a angiotensina II também pode ativar outro 

receptor, o AT2. Esse receptor é expresso em grande quantidade durante o 

período fetal, porém logo após o nascimento, sua expressão é drasticamente 

diminuída (Huang et al., 1996). Em relação aos efeitos desencadeados por este 

receptor no tecido cardíaco, ainda são motivos de controvérsia. Alguns estudos 

apontam que este receptor possui propriedades anti-proliferativas e, portanto, 

opostos aos observados pelo efeito decorrente da ligação da angiotensina II ao 

receptor AT1 (Xu et al., 2000). Por outro lado, há evidências da literatura 

sugerindo que a estimulação do receptor AT2 no coração, desencadeia efeitos 

hipertróficos (D’amore et al., 2005). 

 

Aldosterona no coração 

Assim como os outros componentes do SRA, a aldosterona também é 

sintetizada em alguns tecidos. Na literatura, estudos mostraram que a 

aldosterona quando ligada ao seu receptor mineralocorticóide, leva a uma maior 

produção de espécies reativas de oxigênio, desencadeando processos 

inflamatórios e fibrose tecidual. A relação entre aldosterona e fibrose já é bem 

estabelecida e o modelo de fibrose cardíaca em resposta a aldosterona e dieta 

rica em sal foi descrito pela primeira vez por Brilla e Weber no qual se observou 

que a aldosterona exógena associada com dieta rica em sal produz hipertensão, 

HC, fibrose perivascular e intersticial, síntese de colágeno no miocárdio e 

deterioração da função diastólica (Brilla et al., 1992 e 1994). Outro estudo 

mostrou os mesmos resultados, porém independentemente do incremento da 

pressão arterial (Young et al., 1995). Além disso, há relatos de que a aldosterona 

também seja capaz de aumentar a expressão do receptor AT1 e o tratamento 
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com losartan foi capaz de previnir parcialmente a HC e a fibrose induzidas por 

esse hormônio em ratos (Robert et al., 1999; Takeda et al., 2000). 

 

ECA2 e angiotensina (1-7) no coração 

Um componente que tem recebido muita atenção é a enzima conversora 

de angiotensina 2 (ECA2). No coração a ECA2 cliva a angiotensina I gerando o 

peptídeo angiotensina (1-9), que pode posteriormente ser convertido em 

angiotensina (1-7) pela ECA. Por outro lado, a ECA2 pode também clivar 

diretamente a angiotensina II para gerar angiotensina (1-7). Numerosos 

estudos têm verificado que a angiotensina (1-7), através da sua ligação com o 

receptor Mas, têm efeitos anti-proliferativos e cardioprotetores, ou seja, 

contrários àqueles observados pela angiotensina II ao se ligar ao receptor AT1. 

Um possível mecanismo para este efeito antagônico da angiotensina (1-7) seria 

a inibição da atividade de proteínas da família MAPKs (p38 mitogen-activated 

protein kinase) envolvidas no processo de hipertrofia dos cardiomiócitos 

(Raizada et al., 2007). 

 

Quimase cardíaca: via alternativa de síntese de angiotensina II 

Além da via clássica do SRA, foram descritas vias alternativas para a 

síntese de angiotensina II no tecido cardíaco. Um importante componente 

desta via é uma enzima denominada quimase, capaz de clivar a angiotensina I 

o que resulta na produção de angiotensina II. Esta enzima é encontrada no 

interstício do miocárdio e a sua localização está provavelmente relacionada à 

presença local de mastócitos Apesar da quimase estar presente em maiores 

concentrações no coração de humanos, cachorros e hamsters, onde é 



Introdução 17 

 

 

responsável por aproximadamente 90% de geração de angiotensina II cardíaca 

(Urata et al., 1990), há estudos que mostram a presença dessa enzima em 

corações de ratos (Balcells et al., 1997). 

 

Estresse oxidativo e a hipertrofia cardíaca e a fibrose intersticial 

Espécies reativas de oxigênio são produzidas principalmente pelas 

mitocôndrias do metabolismo celular normal durante a conversão de oxigênio em 

água. As principais ROS são o radical superóxido (O2
-•), peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e radical hidroxila (OH•). Por outro lado, as células possuem mecanismos 

de defesa, conhecidos como antioxidantes como por exemplo as vitaminas C e E 

e as enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase e glutationa peroxidase 

(Yu., 2004). Desse modo, o estresse oxidativo se caracteriza pelo desequilíbrio 

entre a produção e a remoção de espécies reativas de oxigênio. Essas espécies 

podem modificar ou danificar macromoléculas como o DNA, proteínas e lipídios, 

e por isso têm sido cada vez mais relacionadas à diversas doenças como o 

câncer, artrite e doenças renais e cardiovasculares como por exemplo a 

hipertrofica cardíaca e a fibrose intersticial. Um estudo de Siwik e colaboradores 

(1999) mostrou que a inibição da SOD em cardiomiócitos isolados de ratos 

neonatos, induziu um aumento moderado de ROS e teve como consequência 

apoptose e desenvolvimento de HC. 

Diversos fatores podem induzir o estresse oxidativo cardíaco, como 

aumento na concentração de AII (Lang et al., 2000), estímulo mecânico no 

miocárdio (Aikawa et al., 2001) e processos inflamatórios (Yao et al., 2006).  

É conhecido que a utilização de antioxidantes é capaz de inibir o 

desenvolvimento da hipertrofia cardíaca induzida por estímulos como a 
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angiotensina II (Nakamura et al., 1998) e o hipertireoidismo (Araujo et al., 2007). 

Recentemente vários grupos de pesquisa têm focado em estudar os efeitos do 

tratamento com antioxidantes nas mais diversas patologias e muitos mostraram 

que o tratamento com antioxidantes como as vitaminas C e E e o NAC é capaz 

de prevenir totalmente ou parcialmente o aparecimento de diversas doenças 

(Shimizu et al., 2012; Araujo et al., 2007; Nakamura et al., 1998). Esses achados 

dão suporte à participação do estresse oxidativo nos mecanismos de hipertrofia 

e fibrose cardíaca. 

 

Background  

Um estudo prévio realizado em nosso laboratório (Ferreira et al., 2010) 

verificou que a sobrecarga de sal na dieta induz hipertrofia do cardiomiócito e 

fibrose intersticial independente de aumento da pressão arterial e concomitante 

com maior massa ventricular esquerda e direita .O tratamento com losartan 

preveniu a hipertrofia do cardiomiócito, mas não a fibrose intersticial do 

ventrículo esquerdo e direito, sugerindo que o receptor AT1 pode não ser um 

pré-requisito para a formação de fibrose cardíaca induzida pelo sal. Houve 

diminuição da atividade da renina plasmática e de aldosterona sérica em todos 

os grupos de animais que receberam sobrecarga de sal na dieta, sugerindo 

que o SRA circulante pode não estar envolvido no desenvolvimento da 

hipertrofia cardíaca, porém todos os grupos alimentados com sobrecarga de sal 

apresentaram maior conteúdo de AII no miocárdio, apesar das expressões 

gênica e proteica da ECA cardíaca não ter sido diferente entre os grupos 

estudados. 
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Conforme os estudos citados acima, são vários os indícios que indicam 

que a sobrecarga de sal na dieta exerce efeitos tróficos sobre o miocárdio, 

podendo ser independente de seu efeito sobre a pressão arterial. No entanto, 

estudos adicionais são importantes para ampliar a compreensão do efeito da 

sobrecarga de sal na dieta sobre o miocárdio, incluindo a elucidação de 

possíveis mecanismos ainda não conhecidos. 
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2  OBJETIVOS 
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Objetivo geral 

 

Avaliar a participação do SRA tecidual no desenvolvimento de hipertrofia 

cardíaca no modelo de sobrecarga de sal na dieta. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Avaliar as expressões gênica e proteica dos componentes do SRA no 

ventrículo esquerdo e no ventrículo direito. 

2. Quantificar a enzima quimase no tecido cardíaco na tentativa de 

entender o mecanismo responsável pelo maior conteúdo de 

angiotensina II no miocárdio de ratos que receberam sobrecarga de sal. 

3. Verificar o envolvimento do estresse oxidativo em processos pró-

hipertrófico e pró-fibrótico no tecido cardíaco. 
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3  MÉTODOS 
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Os experimentos realizados nesse estudo foram avaliados e aprovados 

pela Comissão de Ética para Análises de Projetos de Pesquisa – CAPPesq - do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FM-USP), protocolo número 1132/09. 

 

 

3.1  Animais e dietas 

 

Foram utilizados ratos Wistar machos recém-desmamados (3 semanas 

de idade) provenientes do Centro de Bioterismo da FM-USP. 

Ao chegarem ao biotério deste laboratório os ratos passaram por um 

período de adaptação de três dias. Após este período os animais foram 

divididos em cinco grupos de acordo com a dieta (Harlan Teklad – Wisconsin, 

EUA) e o tratamento. 

Dieta normossódica (NS): 1,27% de NaCl + 25% de proteínas 

Dieta hipersódica (HS): 8% de NaCl + 25% de proteínas 

Dieta hipersódica + cloridrato de hidralazina (HS+HZ) 

Dieta hipersódica + losartan (HS+LOS) 

Dieta hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC) 

Os animais foram acondicionados em gaiolas de plástico (40x33cm) com 

quatro animais por gaiola mantidas em ambiente com temperatura de 25°C, 

com ciclos claro-escuro fixos de 12 horas. 

O fornecimento de ração e de água potável foi ad libitum durante o 

período de estudo. 
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3.2  Protocolo experimental 

 

O peso corporal dos animais foi avaliado semanalmente da 3ª até a 18ª 

semana de vida. Na 6ª semana de idade foi realizada a primeira medida da 

pressão arterial caudal e a partir da 7ª semana, a pressão arterial foi medida 

quinzenalmente até a 18ª semana de vida. Na 18ª semana, os ratos foram 

transferidos para gaiola metabólica. O consumo de ração, ingestão hídrica e 

coleta de urina para dosagem de sódio foram realizados durante três dias. Em 

seguida, estes animais foram eutanasiados para coleta de sangue e tecidos. As 

seguintes variáveis foram medidas: massas cardíaca total, ventricular esquerda 

e direita (sem e com correção pelo comprimento da tíbia), diâmetro transverso 

do cardiomiócito nos ventrículos esquerdo e direito, porcentagem de fibrose 

intersticial nos ventrículos esquerdo e direito, ensaio de substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico (TBARS) cardíaco, concentração de aldosterona sérica, 

conteúdo de angiotensina II em ambos os ventrículos, expressão gênica e 

proteica dos componentes do SRA, expressão proteica da quimase e ensaio do 

estado conformacional dos receptores AT1 e AT2 (Figura 4). 
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Figura 4. Protocolo experimental 
 

 

3.3  Tratamento medicamentoso 

 

Os ratos com sete semanas de vida, alimentados com dieta HS, foram 

subdivididos em grupos de acordo com o tratamento medicamentoso a partir da 

7ª semana de vida. 

 

3.3.1  Cloridrato de hidralazina  

 

 Esta droga foi utilizada no intuito de dissociar o efeito direto do sal do 

aumento da pressão arterial no grupo HS. O cloridrato de hidralazina produz 

vasodilatação periférica em razão de sua ação direta sobre as paredes dos 

vasos sanguíneos, reduzindo desta forma, a pressão arterial. Esta medicação 
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foi diluída na água de beber (15mg/kg/dia) no grupo de ratos HS+HZ a partir da 

7a semana de idade até a 18ª semana. 

OBS: O estudo de Ferreira et al. (2010) seguiu as doses preconizadas na 

literatura para o uso da hidralazina em ratos (Grimm et al., 1998), porém foi 

necessário o ajuste desta dose. Inicialmente, em um grupo piloto, a hidralazina 

foi administrada na concentração de 20mg/kg/dia no grupo HS+HZ, o qual 

apresentou uma queda acentuada da pressão arterial. E logo nos primeiros 

dias, para continuar o tratamento, a concentração foi reduzida para 

15mg/kg/dia com o objetivo de igualar a pressão do grupo HS+HZ ao grupo NS 

(controle). Vale lembrar que de acordo com o incremento do peso corpóreo dos 

animais, foi feito um ajuste na dose administrada. 

 

3.3.2  Losartan 

 

Para verificar se o bloqueio do receptor AT1 iria prevenir a hipertrofia do 

cardiomiócito e a fibrose intersticial induzida pela sobrecarga de sal foi dado 

losartan (20mg/kg/dia) diluído na água de beber a partir da 7a semana de idade 

até 18ª semana. Esta dose foi baseada em estudos da literatura (Oliveira et al., 

2009) e no estudo prévio do laboratório (Ferreira et al., 2010). Houve ajuste da 

dose conforme o aumento do peso copóreo dos animais. 

 

3.3.3  N-Acetilcisteína 

 

Essa droga é um tiol, precursor da glutationa e portanto, um potente 

agente antioxidante. O NAC foi administrado com o intuito de verificar se existe 
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participação de mecanismos oxidantes no desenvolvimento da hipertrofia 

cardíaca e fibrose intersticial. A N-acetilcisteína foi diluída na água de beber 

(600mg/L/dia) a partir da 7ª semana de vida até a 18ª semana de idade. Essa 

dose foi baseada em estudos da literatura (Shimizu et al., 2012). 

 

 

3.4  Evolução ponderal 

  

Os ratos foram pesados semanalmente a partir do dia que chegaram ao 

biotério com três semanas de idade até 18 semanas de idade. 

 

 

3.5  Pressão arterial caudal 

 

A pressão arterial foi medida pelo método oscilométrico. A pressão 

caudal foi medida por meio de um equipamento acoplado a um transdutor de 

pressão (RTBP 2000 - Kent Scientific Corporation - Connecticut, EUA), o qual 

fornece um sinal analógico. Este sinal analógico é digitalizado e registrado 

utilizando-se um sistema computadorizado de aquisição e análise dos dados 

utilizando o programa DASYLab 7.0 (DASYTec, National Instruments Company 

- New Hampshire, EUA).  

Em um estudo anterior realizado pelo nosso laboratório, foi observado 

que os animais que receberam sobrecarga de sal na dieta, desde o 

desmame até 72a semana de idade, apresentaram maior pressão arterial a 

partir da 7a semana de vida (da Costa Lima et al., 1995). Com base neste 
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estudo, no presente trabalho a aferição da pressão arterial caudal (PAc), 

foi  realizada na 6a semana e após isso, quinzenalmente a partir da 7a até a 

18ª semana de idade. 

As medidas foram realizadas com os animais acordados e foram 

consideradas apenas aquelas obtidas em condição de ausência de 

movimentação do animal. 

 

 

3.6  Avaliação do consumo de ração, ingestão hídrica e coleta 

de urina para dosagem de sódio urinário 

 

Cada animal com 18 semanas de vida, previamente pesado, foi 

transferido da gaiola de plástico para gaiola metabólica de policarbonato 

(modelo 650-0100, Nalgene Brand Products - New York, EUA). Foi oferecida 

uma quantidade conhecida de dieta NS ou HS (50g/dia/gaiola) e água 

(100 ml/dia/gaiola). Durante três dias e no mesmo horário, foi pesado o que 

sobrou da ração fornecida, quantificada a ingestão hídrica e o volume urinário. 

Uma amostra de urina ficou armazenada em freezer –20ºC para dosagem 

de  sódio. 

As amostras de urina foram coletas após um período de um dia de 

adaptação dos animais na gaiola metabólica. Foram coletadas amostras de 

urina de 24 horas de todos os grupos de dieta. 

O sódio urinário foi determinado utilizando o espectrofotômetro de 

chama (modelo FC 280, CELM – São Paulo, Brasil). 
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3.7  Hematócrito 

 

O hematócrito foi avaliado na 18a semana de vida. Para isto, foi utilizado 

um tubo capilar de micro-hematócrito heparinizado. Este tubo foi preenchido 

com sangue por capilaridade coletado da veia caudal. Após isto, uma das 

extremidades do capilar foi selada com massa de modelar. O capilar foi 

colocado na centrífuga de micro-hematócrito e centrifugado por 15 minutos a 

5000 g. Em seguida foi realizada a leitura dos hematócritos. 

 

 

3.8  Coleta de tecidos e medida das massas cardíaca total, 

ventricular esquerda e direita 

 

Quando completaram 18 semanas de vida, os animais foram 

anestesiados com pentobarbital sódico i.p. (Cristália - São Paulo, Brasil) e o 

coração foi perfundido pelo ventrículo esquerdo sequencialmente pelas 

seguintes soluções: solução fisiológica (para retirada de células sanguíneas 

dos vasos do coração), cloreto de potássio 14mM (para induzir a 

despolarização concomitante das fibras cardíacas), solução fisiológica 

(para  retirada do cloreto de potássio) e Dubosq-Brasil (para a fixação do 

tecido). Após a perfusão, o coração foi retirado e pesado. Os ventrículos 

foram separados e também pesados, seccionados em corte transversal, 

desidratados com soluções de etanol e incluídos em parafina para análise 

histológica. 
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Para a realização das técnicas de RT-PCR, Western blot e ensaio de 

TBARS cardíaco, foi realizada a eutanásia por guilhotina. Em seguida, o animal 

foi colocado sobre o gelo para a retirada do coração, o qual foi colocado em 

nitrogênio líquido e posteriormente armazenado em freezer -70°C. 

 

 

3.9  Medida do diâmetro transverso do cardiomiócito e 

porcentagem de fibrose intersticial 

 

3.9.1  Preparação do tecido cardíaco para análises histológicas 

 

3.9.1.1  Processo de parafinização do tecido cardíaco 

Para realização do processo de parafinização, o coração foi retirado da 

solução de formol 10% e tampão fosfato e foi colocado em caixeta perfurada e 

identificada, para inclusão do tecido em parafina. Este processo de inclusão foi 

realizado pelo processador automático de tecido “histokinette” (Jung-

Histokinette 2000 Leica – Nussloch, Alemanha) por um período de 14 horas, 

descrito a seguir. 

O processo de inclusão inicia pela desidratação com álcool em 

concentrações progressivas [álcool 50% (uma vez), álcool 70% (uma vez), 

álcool 96% (duas vezes), álcool absoluto (duas vezes)], seguida da 

diafanização [álcool absoluto + xilol e xilol (três vezes). Em seguida, os tecidos 

foram imersos em parafina fundida a 60°C. O material parafinizado foi incluso 

em blocos e após solidificação, permaneceu em temperatura ambiente. 
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Antes de ser cortado, o tecido cardíaco incluso nos blocos de parafina 

permaneceu por trinta minutos a -20°C. Os blocos foram cortados em 

micrótomo (Reichert Yung Supercut 2065 Leica - Nussloch, Alemanha) com 

navalhas descartáveis, em cortes com espessura de 4 a 5m e aderidos em 

lâminas previamente revestidas por silano 2%. As lâminas com os cortes 

permaneceram na estufa (Fabbe-Primar - São Paulo, Brasil) a 60ºC por 2 horas 

e em seguida foram armazenadas em temperatura de 4ºC. 

 

3.9.1.2  Desparafinização para coloração histológica 

Para a realização das colorações histológicas, as lâminas passaram por 

um processo de desparafinização, ou seja, permaneceram 9 minutos em xilol 

por três vezes. Em seguida, as lâminas foram desidratadas, por meio de banho 

de álcool absoluto (Merck – Darmstadt,  Alemanha) por 5 minutos, duas vezes 

e seguida de álcool 96% por 3 minutos, duas vezes. Para finalizar este 

processo, as lâminas foram imersas em água destilada e processadas para as 

colorações histológicas ou hidratadas em solução salina fosfato-tamponada-

PBS 1x, pH 7,4 para a realização de imuno-histoquímica. 

 

3.9.1.3  Coloração com ácido Periódico de Schiff (PAS) 

Após o processo de desparafinização, diafanização e hidratação, 

as  lâminas foram lavadas em água destilada e permaneceram no ácido 

periódico 1% durante 10 minutos. Após isto, as lâminas foram lavadas em 

água destilada. As lâminas foram coradas pelo reativo de Schiff durante 

45  minutos em ambiente escuro e lavadas em água corrente durante 10 a 
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15 minutos. A contra-coloração foi realizada com hematoxilina de Harris 

(preparada no laboratório) por 5 minutos. Em seguida, as lâminas foram 

lavadas em água corrente e montadas com lamínulas com o meio 

permanente, Permount. 

As lâminas coradas com ácido periódico de Schiff (PAS) foram utilizadas 

para medir o diâmetro transverso dos cardiomiócitos. Após a coloração, as 

lâminas foram analisadas utilizando-se um microscópio acoplado a um monitor 

de vídeo com uma régua transparente milimetrada sobre a tela, onde um 

milímetro de régua equivale a 1,15 micrômetros de tecido. Foram analisadas 

aproximadamente 40 fibras, sempre na altura do núcleo. Esta medida foi 

realizada sob o aumento de 400X e em campos aleatórios. 

 

3.9.1.4  Coloração com tricrômio de Masson 

Após o processo de desparafinização, diafanização e hidratação, as 

lâminas foram coradas com tricrômio Masson para medir a porcentagem de 

fibrose no interstício cardíaco pela técnica de contagem de pontos. Esta técnica 

consiste em um sistema de microscópio acoplado a um monitor de vídeo cuja 

imagem é preenchida por 160 pontos uniformemente distribuídos. Foram 

contados os pontos que correspondem à área ocupada pela fibrose (coloração 

azul). Os ventrículos esquerdo e direito foram totalmente analisados sob um 

aumento de 200X. Os resultados foram apresentados em porcentagem de área 

ocupada pela fibrose. 
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3.10  Reação de imuno-histoquímica para quantificação da 

angiotensina II no ventrículo esquerdo e no ventrículo direito 

 

Após desparafinização, as lâminas foram levadas à uma panela de 

vapor com tampão citrato por 30 minutos para exposição dos epítopos. 

Os  tecidos foram circulados com a caneta PAP pen (Vector Laboratories – 

California, EUA), formando uma barreira à prova de água. As lâminas foram 

pré-incubadas com o kit Avidin/Biotin blocking kit (Vector Laboratories – 

California, EUA) e após isso, foram incubadas com anticorpo primário anti-

angiotensina II (Peninsula – California, EUA) na diluição de 1:300, à 4oC, 

overnight e em câmara úmida. 

Ao final deste período, as lâminas foram lavadas em PBS durante 5 

minutos. Em seguida, os cortes foram incubados com uma solução de anticorpo 

secundário biotinilado IgG anti-coelho (Vector Labotratories – California, EUA) 

por 45 minutos, seguidos de uma incubação com o kit Vectastain ABC-AP 

(Vector Laboratories – California, EUA) por 30 minutos.  A revelação foi realizada 

com um substrato cromógeno Fast Red. 

A quantificação da AII em ambos os ventrículos foi realizada em 

microscópio óptico com aumento de 200x, sendo a positividade contada por 

porcentagem de área (mesmo método utilizado na quantificação da fibrose 

intersticial. 
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3.11  Avaliação da atividade dos receptores AT1 e AT2 

 

Após a desparafinização as lâminas foram incubadas com solução de 

bloqueio (BSA 1% + sacarose 5% diluído em solução tampão PBS), por 3 

horas. O BSA foi utilizado para bloquear as ligações inespecíficas e a sacarose 

para manter a conformação do receptor. O excesso da solução bloqueio foi 

retirado e os cortes foram incubados com anticorpos policlonais anti-AT1 e anti-

AT2 conjugados com fluoróforos DY-682 (vermelho) e DY-800 (verde), 

respectivamente, que reconhecem a conformação ativada destes receptores 

(Proteimax – São Paulo, Brasil) por uma hora, na diluição de 1:1000 em 

temperatura ambiente e em câmara úmida e escura. Após esse período os 

cortes foram lavados três vezes com solução PBS durante vinte minutos cada.  

 As quantificações dos cortes foram feitas através do programa Odyssey 

Infrared Imaging System (Li-cor- Biosciences - Nebraska, EUA). Os resultados 

foram analisados comparando a média da intensidade de cor dos cortes 

obtidas entre os diferentes grupos de dieta e tratamento estudados. 

 

 

3.12  Determinação da concentração de aldosterona sérica 

 

Na 18ª semana de idade os animais foram eutanasiados por guilhotina e 

o sangue foi coletado para dosagem da aldosterona sérica. 

A aldosterona foi determinada pelo método de radioimunoensaio 

utilizando o kit comercial Coat a Count Aldosterone da marca Siemens 

Healthcare Diagnostics Inc. (California, EUA). 
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3.13  Avaliação da expressão gênica dos componentes do SRA 

 

3.13.1  Extração de RNA total dos ventrículos esquerdo e direito 

 

Os tecidos armazenados em freezer –70ºC foram pesados e colocados 

em tubo de ensaio de plástico estéril. Foi acrescentado 1mL de Trizol para 

cada 100mg de tecido e homogeneizados em aparelho Ultra-Turrax (T-25, 

IKA Works Inc., EUA). 

O homogenato foi transferido para um tubo de 2mL, livre de RNase e 

DNase, e incubado por 5 minutos à temperatura ambiente para completa 

dissociação dos complexos nucleoprotéicos. Este homogenato foi centrifugado 

a 12.000 x g por 10 minutos a 4ºC. Em seguida, o sobrenadante foi transferido 

para outro tubo Eppendorff onde foram adicionados 200µL de clorofórmio para 

separação da amostra em fase orgânica e inorgânica. Esta solução foi agitada 

no vórtex e incubada à temperatura ambiente por 2 minutos e a seguir foi 

centrifugada por 15 minutos, a 4ºC e 12.000 x g. A fase incolor da solução foi 

transferida para outro tubo ao qual foram acrescentados 500µL de álcool 

isopropílico. A solução foi homogeneizada e incubada à temperatura ambiente 

por 10 minutos e centrifugada por 10 minutos, a 4ºC e 12.000 x g. Após a 

centrifugação, o sobrenadante foi desprezado por inversão do tubo e o pellet 

formado no fundo do tubo foi lavado com 1mL de etanol 75% gelado. 

Novamente o material foi centrifugado (12.000 x g, 5 minutos, 4ºC) e o 

sobrenadante desprezado. O pellet foi ressuspendido com 100µL de água 

DEPC (dietilpirocarbonato) e esta solução foi incubada em banho seco a 65ºC 

por 10 minutos. As amostras foram armazenadas em freezer –70ºC. 
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A quantificação do RNA foi realizada através de leituras a 260nm e 

280nm em espectrofotômetro (Hitachi, model U-1100, Japan). Para isso, tubo 

livre de RNase e DNase com 5µL de amostra e 995µL de água Milli-Q 

autoclavada foi incubado em banho seco a 65ºC por 10 minutos. Uma unidade 

de densidade óptica, lida com comprimento de onda de 260nm, equivale a 

40mg/mL de RNA total. 

Para o cálculo da pureza do RNA, a leitura a 260nm, que detecta RNA, 

foi dividida pela leitura a 280nm, que detecta proteína. Foram consideradas 

apenas as amostras cujo valor foi entre 1,8 e 2,2 (aceitável). Eletroforese em 

gel de agarose a 1% foi realizada para verificar visualmente a integridade das 

bandas 28S e 18S do RNA. 

 

3.13.2  Reação de transcriptase reversa (RT) 

 

 A síntese de DNA complementar (cDNA) foi feita através da reação de 

transcriptase reversa utilizando-se a enzima transcriptase reversa ImProm II 

(Promega - Brasil). O protocolo para a síntese de cDNA foi dividido em três 

fases; sendo a primeira a fase de desnaturação, onde 1µg de RNA total foi 

colocado em tubo livre de RNase e DNase e foi adicionado a este 1µL de oligo 

deoxirribonucleotídeo T(dT) a 150 mg/mL, após isto foi então completado o 

volume com 4µL de água DEPC. Os tubos foram colocados em termociclador 

(PTC-200, Peltier Thermal Cycler, MJ Research, Inc., USA) e incubados a 70ºC 

por 5 minutos. 

Para a segunda fase, chamada fase de anelamento, foi preparado 

um  volume de uma solução (“mix”) em função do número de amostras. Esta 
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solução é constituída por 4L tampão de reação 5X + 1L dNTP mix (10 mM). 

2,4L MgCl2 (25mM), 6,6L água Milli-Q autoclavada e 1L ImProm II. Para 

cada amostra foi adicionado 15L desta solução. Após a adição da solução, as 

amostras foram levadas ao termociclador utilizando um programa de 25ºC por 

5 minutos e depois 60 minutos a 42ºC. Na última fase ocorre a inativação da 

transcriptase reversa por aquecimento a 70ºC por 15 minutos. As amostras 

foram armazenadas em freezer a -20ºC. 

 

3.13.3  Reação de polimerase em cadeia (PCR)  

 

 Uma alíquota de 1Lde cDNA foi transferida para tubo livre de RNase e 

DNase onde foi feita a reação de PCR. Foi preparado uma solução de reação 

contendo, para cada tubo, 2,5L tampão PCR 10X, 0,75L MgCl2 (50mM), 

0,5L dNTP (10mM), 3L “primer” de amplificação I (5Mol), 3L “primer” de 

amplificação II (5Mol), 0,4L de Taq polimerase, 2,5L DMSO e 11,35L água 

Milli-Q. A solução foi homogeneizada em vórtex e para cada tubo contendo 

amostra de cDNA foi adicionado 24L desta solução e levado ao termociclador. 

As tabelas a seguir mostram as quantidades de cDNA, temperatura de 

anelamento e número de ciclos que foram usados para fazer o PCR e a 

sequência dos primers utilizados. É importante ressaltar que a temperatura de 

anelamento é dependente do gene (“primer”) usado e o número de ciclos, do 

tipo de tecido em que é realizado o PCR. 
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Tabela 1. Quantidade de cDNA, temperatura de anelamento e número de 

ciclos utilizados em cada gene no tecido cardíaco 

Gene Quantidade de 
cDNA 

Temperatura de 
anelamento 

Número de 
ciclos 

GAPDH 1 L 68ºC 30 

Angiotensinogênio 1 L 58,2ºC 35 

Renina 7 L 64,3ºC 40 

ECA 2 L 52,8ºC 35 

ECA 2 2 L 72ºC 35 

AT1 1 L 61,5ºC 40 

AT2 7 L 60ºC 40 

 

 

Tabela 2. Sequências dos primers utilizados 

Primers para Rattus norvegicus 

GAPDH 
5’ TGA TGC TGG TGC TGA GAT TGT CGT -3’ 

5’ TTG TCA TTG AGA GCA ATG CCA GCC -3’ 

Angiotensinogênio 
5’ AGC ACG ACT TCC TGA CTT GG -3’ 

5’ TAG ATG GCG AAC AGG AAC GG -3’ 

Renina 
5’ CAT TAC CAG GGC AAC TTT CAC -3’ 

5’ TCA TCG TTC CTG AAG GAA TTC -3’ 

ECA 
5’ ACA GCT ATA ACT CGA GTG -3’ 

5’ ATG TCG TAA ATG TTC TCC -3’ 

ECA2 
5′ CAA AGT TCA CTT GCT TCT TGG -3′ 

5′ TAC TGT AAA TGG TGC TCA TGG -3′ 

AT1 
5’ TCG AAT TCC ACC TAT GTA AGA TCG CTT C -3’ 

5’ TCG GAT CCG CAC AAT CGC CAT AAT TAT CC -3’ 

AT2 
5’ GCA TGA GTG TTG ATA GGT ACC AAT CGG -3’ 

5’ CCC ATA GCT ATT GGT CTT CAG CAG ATG -3’ 
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3.14  Western blot 

 

A expressão protéica dos componentes do SRA (angiotensinogênio, 

renina, ECA, ECA 2, AT1 e AT2) e da enzima quimase foi quantificada pela 

técnica de Western blot nas amostras de ventrículo esquerdo e direito de todos 

os grupos estudados. 

Amostras dos ventrículos esquerdo e direito foram homegeneizados 

separadamente utilizando o tampão de lise RIPA (Millipore – Massachusetts, 

EUA). Cada amostra foi quantificada utilizando o kit Pierce BCA Protein Assay 

(Thermo Fisher Scientific In. – Massachusetts, EUA). 

Quantidades iguais de proteína para todas as amostras (100µg) foram 

misturadas a um tampão de amostra Laemmili e aplicadas nos slots do gel SDS – 

PAGE (sódio dodecilsulfato poliacrilamida) 12% e submetidas à eletroforese em 

cuba para mini-gel (Bio-Rad, Brasil). Após este processo, as amostras contidas no 

gel foram transferidas para membranas de nitrocelulose. Para assegurar que o 

processo de transferência de fato ocorreu, as membranas foram coradas com 

Ponceu S. No passo seguinte, as membranas foram bloqueadas com leite em 

pó desnatado a 5% diluído em TBS por 3 horas. Após este procedimento, 

as membranas foram incubadas com os seguintes anticorpos primários: 

anti-angiotensinogênio (1:500, Fitzgerald Industries International – 

Massachusetts, EUA), anti-renina (1:250, Fitzgerald Industries International – 

Massachusetts, EUA), anti- ECA (1:300, Santa Cruz Biotechnology – California, 

EUA), anti-ECA2 (1:250, Santa Cruz Biotechnology – California, EUA), anti-AT1 

(1:200, Santa Cruz Biotechnology – California, EUA), anti-AT2 (1:200, Santa Cruz 

Biotechnology – California, EUA), anti-quimase (1:1500, Proteimax Biotecnologia - 

São Paulo, Brasil) e anti-GAPDH (1:1000, SIGMA - Missouri, EUA) overnight. 
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A seguir as membranas foram lavadas com TBST e incubadas com anticorpos 

secundários ligados a peroxidase (HRP) por 2 horas. O imunocomplexo antígeno-

anticorpo foi visualizado com o substrato quimioluminescente ECL (Amersham 

Biosciences - UK). A intensidade das bandas foi visualizada através de um 

sistema de captura de imagem (ImageQuant 350, GE – EUA). 

Os resultados foram determinados pela razão entre a intensidade da 

banda de interesse e a intensidade da banda do GAPDH e sua quantificação 

através do programa ImageQuant TL (GE – EUA). 

 

 

3.15  Ensaio de TBARS no miocárdio 

 

O tecido cardíaco foi pesado e homogeneizado imediatamente em 

tampão fosfato gelado, pH 7,4. Após a homogeneização, a proteína foi dosada 

pelo método de Bradford. A seguir foi adicionado 1mL de ácido tricloroacético 

(TCA) 17,5% à 1mL do homogenato que continha 1,0 a 1,8 mg de proteína. 

Adicionou-se 1mL de ácido tiobarbitúrico (0,6%), pH 2,0 e o homogenato foi 

colocado em banho de água fervendo por 15 minutos e em seguida foi 

colocado novamente no gelo. Foi adicionado 1mL de TCA 70% e a mistura foi 

incubada por 20 minutos em temperatura ambiente. A amostra foi centrifugada 

por 15 minutos a 2000 rpm e o sobrenadante foi lido no espectrofotômetro em 

um comprimento de onda de 534 nm. 

A quantidade de TBARS, expressa em nano moles foi calculada usando 

coeficiente de extinção molar equivalente ao do malonaldeído (MDA).  

A quantidade de TBARS cardíaco foi expressa em nmol por mg de 

proteína (nmol/mg). 
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3.16  Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. As 

médias dos diversos grupos foram comparadas utilizando análise de variância 

de um fator (one-way ANOVA) com pós-teste adequado. Também foi utilizada 

a análise de variância de dois fatores (two way-ANOVA) com pós-teste de 

Bonferroni para avaliação da evolução ponderal dos grupos estudados. Erro  

menor do que 5% foi considerado para aceitar diferenças como sendo 

significantes. 
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4  RESULTADOS  
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4.1  Peso corpóreo 

 

O peso corpóreo no desmame foi semelhante entre os cinco grupos 

estudados (NS=69,0  2,15; HS=69,3  2,70; HS+HZ=66,75  2,9; 

HS+LOS=71,5  2,0; HS+NAC=75,8  2,0). Porém, a partir da 8ª semana de 

vida, o peso corpóreo foi menor nos animais do grupo HS+HZ, que foram 

alimentados desde o desmame com dieta hipersódica e passaram a receber 

hidralazina a partir da 7a semana de idade quando comparado com os animais 

dos grupos controle e HS+NAC. Na 9ª semana o peso corpóreo foi menor no 

grupo HS quando comparado com os grupos NS e HS+NAC e a partir da 14a 

semana, o peso corpóreo do grupo HS+LOS também foi menor comparado 

com os grupos controle e HS+NAC. Até a 18ª semana não foi observado 

diferença de peso corpóreo entre os grupos HS, HS+HZ e HS+LOS, assim 

como entre os grupos NS e HS+NAC (Figura 5 e Tabela 4). 
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Figura 5. Evolução ponderal de ratos Wistar alimentados com dieta 

normossódica (NS, n=12), hipersódica (HS, n=12), hipersódica + hidralazina 

(HS+HZ, n=12), hipersódica + losartan (HS+LOS, n=11) ou hipersódica + 

N-acetilcisteína (HS+NAC, n=14) desde o desmame até a 18a semana de 

idade. Variável medida uma vez por semana do desmame até a 18ª semana de 

idade. Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média. 

*p<0,05 HS+HZ vs. NS e HS+NAC; #p<0,05 HS vs. NS e HS+NAC; op<0,05 

HS+LOS vs. NS e HS+NAC  
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4.2  Pressão arterial caudal  

 

Na 6a semana de vida, não houve diferença na PAc entre os cinco 

grupos experimentais. Porém, a PAc foi maior nos grupos HS e HS+NAC a 

partir da 7a semana de idade quando comparado com os grupos NS, HS+HZ e 

HS+LOS e esse perfil foi mantido até a 18ª semana de idade. Entretanto, a PAc 

foi maior no grupo HS+NAC quando comparado com o grupo alimentado com a 

dieta hipersódica. Não houve diferença na PAc entre os grupos NS, HS+HZ e 

HS+LOS (Figura 6 e Tabela 3). 
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Figura 6. Pressão arterial caudal (mmHg) de ratos Wistar alimentados com 

dieta normossódica (NS, n=14), hipersódica (HS, n=12), hipersódica + 

hidralazina (HS+HZ, n=12), hipersódica + losartan (HS+LOS, n=11) ou 

hipersódica + acetilcisteína (HS+NAC, n=14)  desde o desmame até a 18a 

semana de idade. Variável medida na 6ª semana e quinzenalmente a partir da 

7a até a 18ª semana de idade. Os valores obtidos estão expressos em média ± 

erro padrão da média. *p<0,05 vs. NS, HS, HS+HZ e NS+LOS; #p<0,05 vs. NS, 

HS+HZ e HS+LOS 
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4.3  Peso corpóreo, pressão arterial caudal e frequência 

cardíaca avaliada na 18ª semana de vida 

 

 O peso corpóreo na 18ª.semana de vida foi maior nos grupos NS 

e  HS+NAC quando comparados com os grupos HS, HS+HZ e HS+LOS. 

A  pressão arterial caudal foi maior nos grupos HS e HS+NAC quando 

comparados com os grupos NS, HS+HZ e HS+LOS, comprovando o efeito anti-

hipertensivo de ambos os tratamentos. A pressão arterial foi maior no grupo 

HS+NAC comparada com o grupo HS, indicando a ausência de um efeito anti-

hipertensivo da N-acetilcisteína. A frequência cardíaca não foi diferente entre 

os grupos (Tabelas 3 e 4). 

 

 

4.4  Consumo de ração, ingestão hídrica e volume urinário 

 

Os resultados a seguir foram avaliados durante três dias, na 18ª semana 

de idade dos ratos mantidos em gaiolas metabólicas individuais. 

Houve um maior consumo de ração no grupo HS+NAC quando 

comparado com os demais grupos estudados. A ingestão hídrica e volume 

urinário foram maiores nos animais dos grupos HS, HS+HZ e HS+LOS quando 

comparado com o grupo NS, entretanto, foram menores quando comparados 

com o grupo HS+NAC. Estes resultados estão representados na (Figura 7 

Tabela 3). 
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Figura 7. A) Consumo de ração (g/24h), B) ingestão hídrica (mL/24h) e 

C) volume urinário (mL/24h) de ratos Wistar alimentados com dieta 

normossódica (NS, n=8), hipersódica (HS, n=7), hipersódica + hidralazina 

(HS+HZ, n=8), hipersódica + losartan (HS+LOS, n=7) ou hipersódica + 

N-acetilcisteína (HS+NAC, n=8) desde o desmame até a 18a semana de idade. 

Variável medida na 18a semana de idade. Os valores obtidos estão expressos 

como média ± erro padrão da média. Letras iguais indicam ausência de 

diferença, p<0.05 
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4.5  Excreção de sódio urinário de 24 horas, sódio sérico e 

hematócrito 

 

 O sódio urinário avaliado na 18ª semana de vida foi maior nos quatro 

grupos que receberam dieta hipersódica quando comparados com o grupo 

alimentado com dieta normossódica, entretanto, foi ainda maior no grupo 

HS+NAC quando comparado com os demais grupos alimentados com dieta 

hipersódica. O sódio sérico e o hematócrito foram avaliados na 18ª semana de 

vida e não foram diferentes entres os cinco grupos experimentais estudados 

(Figura 8 e Tabela 3). 

 

 

4.6  Massas cardíaca total, ventricular esquerda e ventricular 

direita sem correção e corrigidas pelo comprimento da tíbia 

  

As massas cardíaca total, do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito sem 

correção estão representadas na figura 9 e tabela 4 e as massas cardíaca total, 

do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, corrigidas pelo comprimento da 

tíbia, estão representadas na figura 10 e tabela 4. 
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Figura 8. A) Excreção urinária de sódio (mEq/24h), B) sódio sérico e 

C) hematócrito de ratos Wistar alimentados com dieta normossódica (NS, n=8), 

hipersódica (HS, n=7-8), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=8), hipersódica + 

losartan (HS+LOS, n=7-8) ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=8) 

desde o desmame até a 18a semana de idade. Variável medida na 18a semana 

de idade. Os valores obtidos estão expressos como média ± erro padrão da 

média. Letras iguais indicam ausência de diferença, p<0.05 
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Figura 9. A) Massa cardíaca total, B) Massa ventricular esquerda e C) Massa 

ventricular direita (g) de ratos Wistar alimentados com dieta normossódica 

(NS, n=16), hipersódica (HS, n=16), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=15), 

hipersódica + losartan (HS+LOS, n=15) ou hipersódica + N-acetilcisteína 

(HS+NAC, n=14) desde o desmame até a 18a semana de idade. Variável 

medida na 18a semana de idade. Os valores obtidos estão expressos como 

média ± erro padrão da média. Letras iguais indicam ausência de diferença, 

p<0.05 
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Figura 10. A) Massa cardíaca total, B) Massa ventricular esquerda e C) Massa 

ventricular direita corrigida pelo comprimento da tíbia (g/cm) de ratos Wistar 

alimentados com dieta normossódica (NS, n=16), hipersódica (HS, n=16), 

hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=15), hipersódica + losartan (HS+LOS, 

n=15) ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=14) desde o desmame até 

a 18a semana de idade. Variável medida na 18a semana de idade. Os valores 

obtidos estão expressos como média ± erro padrão da média. Letras iguais 

indicam ausência de diferença, p<0.05 
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4.7  Diâmetro transverso do cardiomiócito nos ventrículos 

esquerdo e direito 

 

O diâmetro transverso do cardiomiócito foi maior nos grupos HS e 

HS+HZ tanto no ventrículo esquerdo como no direito quando comparados com 

os demais grupos e o grupo HS+NAC obteve um valor intermediário entre os 

grupos NS e HS+LOS e os grupos HS e HS+HZ no ventrículo esquerdo 

(Figuras 11 e 12 e Tabela 4). 
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Figura 11. A) Diâmetro transverso do cardiomiócito (µm) do ventrículo 
esquerdo e B) Diâmetro transverso do cardiomiócito (µm) do ventrículo direito 
de ratos Wistar alimentados com dieta normossódica (NS, n=8), hipersódica 
(HS, n=8), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=8) hipersódica + losartan 
(HS+LOS, n=7) ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=6) desde o 
desmame até a 18a semana de idade. Variável medida na 18a semana de 
idade. Os valores obtidos estão expressos como média ± erro padrão da 
média. Letras iguais indicam ausência de diferença, p<0.05 
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Figura 12. Diâmetro transverso do cardiomiócito do ventrículo esquerdo e do 

ventrículo direito de ratos Wistar alimentados com dieta normossódica 

(NS, n=8), hipersódica (HS, n=8), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=8) 

hipersódica + losartan (HS+LOS, n=7) ou hipersódica + N-acetilcisteína 

(HS+NAC, n=6) desde o desmame até a 18a semana de idade. Coloração com 

PAS e aumento de 400X 
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4.8  Área de fibrose intersticial nos ventrículos esquerdo e direito 

 

 A área de fibrose intersticial foi maior no grupo HS tanto no ventrículo 

esquerdo como no direito quando comparado com os demais grupos 

experimentais. Já o grupo HS+NAC obteve valores intermediários entre os 

grupos NS, HS+HZ e HS+LOS e o grupo HS. (Figuras 13 e 14 e Tabela 4). 
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Figura 13. A) Fibrose intersticial (%) do ventrículo esquerdo e B) Fibrose 

intersticial (%) do ventrículo direito de ratos Wistar alimentados com dieta 

normossódica (NS, n=8), hipersódica (HS, n=8), hipersódica + hidralazina 

(HS+HZ, n=8), hipersódica + losartan (HR2+LOS, n=7) ou hipersódica + 

N-acetilcisteína (HS+NAC, n=6-7) desde o desmame até a 18a semana de 

idade. Variável medida na 18a semana de idade. Os valores obtidos estão 

expressos em média ± erro padrão da média. Letras iguais indicam ausência 

de diferença, p<0.05 
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Figura 14. Fibrose intersticial do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito de 

ratos Wistar alimentados com dieta normossódica (NS, n=8), hipersódica (HS, 

n=8), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=8), hipersódica + losartan 

(HR2+LOS, n=7) ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=6-7) desde o 

desmame até a 18a semana de idade. Coloração com Tricrômio de Masson e 

aumento de 400X 
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Tabela 3. Variáveis hemodinâmicas, Consumo de ração, ingestão hídrica e água, volume urinário, sódio urinário e sérico e 

hematócrito dos animais dos grupos NS, HS, HS+HZ, HS+LOS ou HS+NAC avaliados na 18a semana de idade 

 NS n HS n HS+HZ n HS+LOS n HS+NAC n 

PAc, mmHg 110.7±1.64a 14 143.1±4.09b 12 116.4±1.85a 12 116.5±1.64a 11 166.8±1.63c 14 

Frequência cardíaca, bpm 383.8±12.08 14 368.3±9.56 12 376.7±7.07 12 388.2±10.10 11 396.3±4.16 14 

Consumo de ração, g/24 horas 16.63±1.85a 8 15.73±0.91a 7 14.3±0.59a 8 16.58±0.98a 7 23.72±0.63b 8 

Ingestão hídrica, mL/24 horas 25.13±2.57a 8 57.57±3.61b 7 56.25±7.23b 8 56.86±3.24b 7 93.63±1.85 8 

Volume urinário, mL/24 horas 11.38±1.52a 8 48.57±2.94bc 7 39.5±5.12b 8 44.14±2.31b 7 56.13±1.0c 8 

Na urinário, mmol/24 horas 2.3±0.25a 8 14.52±0.88b 7 12.58±1.56b 8 13.94±1.13b 7 19.06±1.38c 8 

Na sérico, mmol/L 152.4±3.46 8 152.0±2.38 8 148.5±2.16 8 149.9±2.62 8 148.9±1.98 8 

Hematócrito,  % 49.26±0.45 8 49.5±0.53 8 48.88±0.5 8 49.25±0.45 8 49.13±0.39 8 

PAc=pressão arterial caudal, Na=sódio.  

Os resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média. Letras iguais indicam ausência de diferença, p<0.05. 
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Tabela 4. Peso corpóreo, massas cardíaca total, do VE e VD corrigidas pelo comprimento da tíbia e sem correção, diâmetro 

transverso do cardiomiócito e fibrose intersticial do VE e VD dos animais dos grupos NS, HS, HS+HZ, HS+LOS ou HS+NAC 

avaliados na 18a semana de idade 

 NS n HS n HS+HZ n HS+LOS n HS+NAC n 

Peso corpóreo, g 572±12.07a 12 489±8.31b 12 481±10.08b 12 514±15.41b 11 551±9.20a 14 

Massa cardíaca/CT, g/cm 0.34±0.01a 16 0.51±0.02b 16 0.47±0.02bc 15 0.38±0.01ac 15 0.43±0.008c 14 

Massa/CT VE, g/cm 0.25±0.007a 16 0.35±0.01b 16 0.31±0.01c 15 0.26±0.009a 15 0.29±0.003ac 14 

Massa/CT VD, g/cm 0.06±0.002a 16 0.08±0.003b 16 0.08±0.003b 15 0.07±0.002c 15 0.07±0.002c 14 

Massa cardíaca, g 1.59±0.11a 16 2.27±0.11b 16 2.11±0.12bc 15 1.74±0.05ac 15 1.97±0.03c 14 

Massa VE, g 1.18±0.02a 16 1.59±0.07b 16 1.43±0.06bc 15 1.19±0.03a 15 1.31±0.01ac 14 

Massa VD, g 0.29±0.008a 16 0.39±0.01b 16 0.39±0.01b 15 0.34±0.01c 15 0.35±0.0bc 14 

DTC - VE, µm 12.58±0.47a 8 19.68±0.44c 8 18.93±0.76c 8 13.2±0.33a 7 15.91±0.75b 6 

DTC - VD, µm 11.82±0.32a 8 17.73±0.56b 8 16.45±0.71b 8 11.97±0.45a 7 12.87±0.41a 6 

FI - VE, % área 0.21±0.02a 8 0.55±0.04b 8 0.15±0.03a 8 0.15±0.02ª 7 0.32±0.04c 7 

FI - VD, % área 0.31±0.03a 8 0.81±0.06b 8 0.42±0.03ac 8 0.40±0.05ªc 7 0.51±0.06c 6 

DCT=diâmetro transverso do cardiomiócito, CT=comprimento da tíbia, FI=fibrose intersticial.  

Os resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média. Letras iguais indicam ausência de diferença, p<0.05. 
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4.9  TBARS no miocárdio 

 

A concentração de TBARS no miocárdio, medida na 18ª semana de 

idade, foi maior nos animais dos grupos HS, HS+HZ e HS+LOS quando 

comparado com os grupos NS e HS+NAC (Figura 15 e Tabela 5). 
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Figura 15. TBARS cardíaco (nmol/mg/mL) em ratos Wistar alimentados com 

dieta normossódica (NS, n=6), hipersódica (HS, n=6), hipersódica + hidralazina 

(HS+HZ, n=6), hipersódica + losartan (HS+LOS, n=6) ou hipersódica + 

N-acetilcisteína (HS+NAC, n=6) desde o desmame até a 18a semana de idade. 

Variável medida na 18a semana de idade. Os valores obtidos estão expressos 

como média ± erro padrão da média. Letras iguais indicam ausência de 

diferença, p<0.05 
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4.10  Concentração de aldosterona sérica  

 

A concentração de aldosterona sérica foi menor nos animais que 

receberam a dieta HS desde o desmame e que passaram a receber 

hidralazina, losartan ou N-acetilcisteína a partir da 7ª semana de idade quando 

comparado com os animais que receberam dieta NS (Figura 16 e Tabela 5). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Aldosterona sérica (pg/mL) em ratos Wistar alimentados com dieta 

normossódica (NS, n=10), hipersódica (HS, n=10), hipersódica + hidralazina 

(HS+HZ, n=10), hipersódica + losartan (HS+LOS, n=10) ou hipersódica + N-

acetilcisteína (HS+NAC, n=7) desde o desmame até a 18a semana de idade. 

Variável medida na 18a semana de idade. Os valores obtidos estão expressos 

como média ± erro padrão da média. Letras iguais indicam ausência de 

diferença, p<0.05 
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4.11  Conteúdo de angiotensina II nos ventrículos esquerdo e direito 

 

O conteúdo de angiotensina II foi maior nos grupos que receberam 

sobrecarga de sal na dieta, independente dos tratamentos com hidralazina, 

losartan ou N-acetilcisteína quando comparados com o grupo controle em 

ambos os ventrículos (Figuras 17 e 18 e Tabela 5). 
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Figura 17. A) Conteúdo de angiotensina II no VE (% de área) e B) no VD (% 

de área) em ratos Wistar alimentados com dieta normossódica (NS, n=8), 

hipersódica (HS, n=8), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=8), hipersódica + 

losartan (HS+LOS, n=8) ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=8) 

desde o desmame até a 18a semana de idade. Variável medida na 18a semana 

de idade. Os valores obtidos estão expressos como média ± erro padrão da 

média. Letras iguais indicam ausência de diferença, p<0.05 
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Figura 18.  Conteúdo de angiotensina II no VE e no VD em ratos Wistar 

alimentados com dieta normossódica (NS, n=8), hipersódica (HS, n=8), 

hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=8), hipersódica + losartan (HS+LOS, n=8) 

ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=8) desde o desmame até a 18a 

semana de idade. Aumento de 400X 
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Tabela 5. TBARS cardíaco, concentração de aldosterona sérica e conteúdo de angiotensina II nos ventrículos esquerdo e direito 

avaliados na 18ª semana de idade dos animais dos grupos NS, HS, HS+HZ, HS+LOS ou HS+NAC 

 NS n HS n HS+HZ n HS+LOS n HS+NAC n 

TBARS cardíaco, nmol/mg/mL 0.76±0.22a 6 2.57±0.38b 6 2.93±0.64b 6 2.87±0.26b 6 0.83±0.08a 6 

Aldosterona sérica, pg/mol 64.70±15.72a 10 26.74±2.64b 10 34.02±3.60b 10 38.92±5.61b 10 29.14±2.10b 7 

Angiotensina II - VE, % area 0.03±0.01a 8 0.17±0.02b 8 0.16±0.02b 8 0.17±0.04b 8 0.17±0.02b 8 

Angiotensina II - VD, % area 0.02±0.01a 8 0.15±0.02b 8 0.15±0.03b 8 0.15±0.02b 8 0.15±0.02b 8 

Os resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média. Letras iguais indicam ausência de diferença, p<0.05. 
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4.12  Expressão gênica dos componentes do SRA nos 

ventrículos esquerdo e direito 

 

A expressão gênica do angiotensinogênio, da renina, ECA, ECA 2, dos 

receptores AT1 e AT2 nos ventrículos esquerdo e direito foram avaliados na 18ª 

semana de idade dos animais dos grupos NS, HS, HS+HZ, HS+LOS e 

HS+NAC. GAPDH foi o gene controle e os seus resultados não variaram entre 

os grupos experimentais. 

Não houve diferença na expressão gênica dos componentes do SRA 

nos ventrículos esquerdo e direito nos cinco grupos estudados, com exceção 

do receptor AT1 no VE, cuja expressão gênica foi maior nos grupos HS e 

HS+HZ quando comparado com os outros três grupos experimentais (Figuras 

19, 20, 21, 22, 23 e 24 e Tabela 6). 
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Figura 19. A) Expressão gênica do angiotensinogênio no VE (IDV) e B) 

expressão gênica do angiotensinogênio no VD (IDV) em ratos Wistar 

alimentados com dieta normossódica (NS, n= 5-8), hipersódica (HS, n= 6-8), 

hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=7-8), hipersódica + losartan (HS+LOS, n= 

8) ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=7) desde o desmame até a 

18a semana de idade. Variável avaliada na 18a semana de idade. Os valores 

obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média 
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Figura 20. A) Expressão gênica da renina no VE (IDV) e B) expressão gênica 

da renina no VD (IDV) em ratos Wistar alimentados com dieta normossódica 

(NS, n= 5-8), hipersódica (HS, n= 6-8), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=7-

8), hipersódica + losartan (HS+LOS, n= 8) ou hipersódica + N-acetilcisteína 

(HS+NAC, n=7) desde o desmame até a 18a semana de idade. Variável 

avaliada na 18a semana de idade. Os valores obtidos estão expressos em 

média ± erro padrão da média 
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Figura 21. A) Expressão gênica da ECA no VE (IDV) e B) expressão gênica da 

ECA no VD (IDV) em ratos Wistar alimentados com dieta normossódica (NS, 

n= 5-8), hipersódica (HS, n= 6-8), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=7-8), 

hipersódica + losartan (HS+LOS, n= 8) ou hipersódica + N-acetilcisteína 

(HS+NAC, n=7) desde o desmame até a 18a semana de idade. Variável 

avaliada na 18a semana de idade. Os valores obtidos estão expressos em 

média ± erro padrão da média 
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Figura 22. A) Expressão gênica da ECA2 no VE (IDV) e B) expressão gênica 

da ECA2 no VD (IDV) em ratos Wistar alimentados com dieta normossódica 

(NS, n= 5-8), hipersódica (HS, n= 6-8), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=7-

8), hipersódica + losartan (HS+LOS, n= 8) ou hipersódica + N-acetilcisteína 

(HS+NAC, n=7) desde o desmame até a 18a semana de idade. Variável 

avaliada na 18a semana de idade. Os valores obtidos estão expressos em 

média ± erro padrão da média 
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Figura 23. A) Expressão gênica do receptor AT1 no VE (IDV)  e B) expressão 

gênica do receptor AT1 no VD (IDV) em ratos Wistar alimentados com dieta 

normossódica (NS, n= 5-8), hipersódica (HS, n= 6-8), hipersódica + hidralazina 

(HS+HZ, n=7-8), hipersódica + losartan (HS+LOS, n= 8) ou hipersódica + N-

acetilcisteína (HS+NAC, n=7) desde o desmame até a 18a semana de idade. 

Variável avaliada na 18a semana de idade. Os valores obtidos estão expressos 

em média ± erro padrão da média 
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Figura 24. A) Expressão gênica do receptor AT2 no VE (IDV) e B) expressão 

gênica do receptor AT2 no VD (IDV) em ratos Wistar alimentados com dieta 

normossódica (NS, n= 5-8), hipersódica (HS, n= 6-8), hipersódica + hidralazina 

(HS+HZ, n=7-8), hipersódica + losartan (HS+LOS, n= 8) ou hipersódica + N-

acetilcisteína (HS+NAC, n=7) desde o desmame até a 18a semana de idade. 

Variável avaliada na 18a semana de idade. Os valores obtidos estão expressos 

em média ± erro padrão da média 
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Tabela 6. Expressão gênica do angiotensinogênio, renina, ECA, ECA2, AT1 e AT2 no VE e no VD dos animais dos grupos NS, 

HS, HS+HZ, HS+LOS ou HS+NAC 

 NS n HS n HS+HZ n HS+LOS n HS+NAC n 

Angiotensinogênio - VE, (IDV) 0.35±2.87 8 0.37±0.01 8 0.41±0.02 7 0.35±0.01 8 0.40±0.01 7 

Angiotensinogênio - VD, (IDV) 0.61±0.05 5 0.54±0.05 6 0.58±0.04 8 0.47±0.04 8 0.62±0.04 7 

Renina - VE, (IDV) 0.71±0.02 8 0.68±0.02 8 0.67±0.02 7 0.67±0.02 8 0.74±0.01 7 

Renina - VD, (IDV) 0.59±0.05 5 0.71±0.06 6 0.62±0.01 8 0.57±0.02 8 0.58±0.02 7 

ECA - VE, (IDV) 0.87±0.03 8 0.83±0.05 8 0.97±0.06 7 0.97±0.05 8 1.05±0.16 7 

ECA - VD, (IDV) 0.46±0.02 5 0.47±0.02 6 0.48±0.01 8 0.43±0.02 8 0.52±0.01 6 

ECA2 - VE, (IDV) 0.41±3.29 8 0.43±3.48 8 0.37±2.61 7 0.34±2.74 8 0.35±2.49 7 

ECA2 - VD, (IDV) 0.38±0.03 5 0.40±0.03 6 0.44±0.02 8 0.39±0.02 8 0.35±0.01 7 

AT1 - VE, (IDV) 0.39±0.03
a
 8 0.53±0.04

b
 8 0.57±0.03

b
 7 0.32±0.01

a
 8 0.36±0.02

a
 7 

AT1 - VD, (IDV) 0.34±0.03 8 0.40±0.03 6 0.37±0.009 8 0.33±0.01 8 0.32±0.01 7 

AT2 - VE, (IDV) 0.52±0.04 8 0.51±0.03 8 0.45±0.03 7 0.44±0.02 8 0.48±0.03 7 

AT2 - VD, (IDV) 0.41±0.01 5 0.42±0.01 6 0.36±0.01 8 0.45±0.01 8 0.44±0.04 7 

Os resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média. Letras iguais indicam ausência de diferença, p<0.05. 
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4.13  Expressão proteica dos componentes do SRA e da 

enzima quimase nos ventrículos esquerdo e direito 

 

A expressão proteica do angiotensinogênio, da renina, ECA, ECA 2, dos 

receptores AT1 e AT2 nos ventrículos esquerdo e direito foram avaliados na 18ª 

semana de idade dos animais dos grupos NS, HS, HS+HZ, HS+LOS e 

HS+NAC. GAPDH foi o gene controle e os seus resultados não variaram entre 

os grupos experimentais. 

Não houve diferença na expressão proteica dos componentes do SRAA 

nos ventrículos esquerdo e direito nos cinco grupos estudados, com exceção 

do receptor AT1, cuja expressão proteica foi maior nos grupos HS e HS+HZ 

quando comparado com os outros três grupos experimentais (Figuras 25, 26, 

27, 28, 29, 30 e 31 e Tabela 7). 
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Figura 25. A) Expressão proteica do angiotensinogênio no VE (unidade 

arbitrária – UA) e B) expressão proteica do angiotensinogênio no VD (unidade 

arbitrária – UA) em ratos Wistar alimentados com dieta normossódica (NS, 

n=8), hipersódica (HS, n=8), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=8), 

hipersódica + losartan (HS+LOS, n= 7-8) ou hipersódica + N-acetilcisteína 

(HS+NAC, n=7) desde o desmame até a 18a semana de idade. Variável 

avaliada na 18a semana de idade. Os valores obtidos estão expressos em 

média ± erro padrão da média 
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Figura 26. A) Expressão proteica da renina no VE (unidade arbitrária – UA) e 

B) expressão proteica da renina no VD (unidade arbitrária – UA) em ratos 

Wistar alimentados com dieta normossódica (NS, n=8), hipersódica (HS, n=8), 

hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=8), hipersódica + losartan (HS+LOS, n=6-7) 

ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=6) desde o desmame até a 18a 

semana de idade. Variável avaliada na 18a semana de idade. Os valores 

obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média 
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Figura 27. A) Expressão proteica da ECA no VE (unidade arbitrária – UA) e 
B) expressão proteica da ECA no VD (unidade arbitrária – UA) em ratos Wistar 
alimentados com dieta normossódica (NS, n=8), hipersódica (HS, n=8), 
hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=6-8), hipersódica + losartan (HS+LOS, 
n=5-8) ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=6-7) desde o desmame 
até a 18a semana de idade. Variável avaliada na 18a semana de idade. 
Os valores obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média 



74 Resultados 

 

 

 

 

Figura 28. A) Expressão proteica da ECA2 no VE (unidade arbitrária – UA) e 

B) expressão proteica da ECA2 no VD (unidade arbitrária – UA) em ratos 

Wistar alimentados com dieta normossódica (NS, n=8), hipersódica (HS, n=7-8), 

hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=8), hipersódica + losartan (HS+LOS, n=5-8) 

ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=7) desde o desmame até a 18a 

semana de idade. Variável avaliada na 18a semana de idade. Os valores 

obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média 
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Figura 29. A) Expressão proteica do receptor AT1 no VE (unidade arbitrária – 

UA) e B) expressão proteica do receptor AT1 no VD (unidade arbitrária – UA) 

em ratos Wistar alimentados com dieta normossódica (NS, n=6-8), hipersódica 

(HS, n=6-8), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=6-8), hipersódica + losartan 

(HS+LOS, n=5-8) ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=7) desde o 

desmame até a 18a semana de idade. Variável avaliada na 18a semana de 

idade. Os valores obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média 
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Figura 30. A) Expressão proteica do receptor AT2 no VE (unidade arbitrária – 

UA) e B) expressão proteica do receptor AT2 no VD (unidade arbitrária – UA) 

em ratos Wistar alimentados com dieta normossódica (NS, n=8), hipersódica 

(HS, n=7), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=8), hipersódica + losartan 

(HS+LOS, n=6-7) ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=7) desde o 

desmame até a 18a semana de idade. Variável avaliada na 18a semana de 

idade. Os valores obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média 
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Figura 31. A) Expressão proteica da enzima quimase no VE (unidade arbitrária 

– UA) e B) expressão proteica da enzima quimase no VD (unidade arbitrária – 

UA) em ratos Wistar alimentados com dieta normossódica (NS, n=8), 

hipersódica (HS, n=8), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=8), hipersódica + 

losartan (HS+LOS, n=7) ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=7) 

desde o desmame até a 18a semana de idade. Variável avaliada na 18a 

semana de idade. Os valores obtidos estão expressos em média ± erro padrão 

da média 
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Tabela 7. Expressão proteica do angiotensinogênio, renina, ECA, ECA2, AT1, AT2 e quimase no VE e no VD avaliados na 18ª 

semana de vida dos animais dos grupos NS, HS, HS+HZ, HS+LOS ou HS+NAC 

 NS n HS n HS+HZ n HS+LOS n HS+NAC n 

Angiotensinogênio - VE, (UA) 10.2±0.96 8 9.7±1.08 8 9.8±1.21 8 10.6±1.26 7 9.2±0.47 7 

Angiotensinogênio - VD, (UA) 17.2±3.68 8 19.4±2.33 8 18.3±2.01 8 19.0±2.58 8 18.6±2.88 7 

Renina - VE, (UA) 0.9±0.10 8 0.9±0.07 8 1.1±0.16 8 0.9±0.08 6 1.0±0.16 6 

Renina - VD, (UA) 11.2±2.27 8 11.9±1.58 8 11.7±2.20 8 9.9±0.93 7 11.9±2.89 6 

ECA - VE, (UA) 10.1±3.72 8 9.5±2.16 8 7.2±1.99 6 8.8±1.79 5 6.3±0.77 7 

ECA - VD, (UA) 3.2±0.33 8 3.4±0.19 8 3.0±0.19 8 3.2±0.41 8 3.6±0.32 6 

ECA2 - VE, (UA) 3.8±0.43 8 4.4±0.57 8 3.6±0.56 8 3.6±0.52 8 3.3±0.51 7 

ECA2 - VD, (UA) 2.2±0.10 8 2.2±0.15 7 2.2±0.14 8 2.1±0.25 5 2.0±0.17 7 

AT1 - VE, (UA) 3.4±0.28
a
 6 5.1±0.33

b
 6 5.3±0.51

b
 6 2.8±0.29

a
 5 3.3±0.38

a
 7 

AT1 - VD, (UA) 0.4±0.05
a
 8 0.8±0.06

b
 8 0.9±0.09

b
 8 0.4±0.07

a
 8 0.4±0.08

a
 7 

AT2 - VE, (UA) 0.05±0.004 8 0.06±0.007 7 0.04±0.010 8 0.04±0.005 7 0.04±0.008 7 

AT2 - VD, (UA) 0.03±0.004 8 0.03±0.004 7 0.02±0.003 8 0.02±0.004 6 0.02±0.002 7 

Quimase – VE, (UA) 0.6±0.02 8 0.8±0.05 8 0.9±0.07 8 0.7±008 7 0.8±0.05 7 

Quimase – VD, (UA) 0.3±0.06 8 0.5±0.05 8 0.5±0.07 8 0.4±0.05 7 0.4±0.06 7 

Os resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média. Letras iguais indicam ausência de diferença, p<0.05. 
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4.14  Avaliação da ligação do anticorpo que reconhece a 

conformação ativada dos receptores AT1 e AT2 nos 

ventrículos esquerdo e direito 

 

A ligação do anticorpo que reconhece a conformação ativada do 

receptor AT1 em ambos os ventrículos foi maior nos grupos HS e HS+HZ 

quando comparado com os grupos NS, HS+LOS e HS+NAC. A ligação do 

anticorpo que reconhece a conformação ativada do receptor AT2 não foi 

diferente em ambos os ventrículos dos cinco grupos estudados (Figuras 32 e 

33 e Tabela 8). 
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Figura 32. A) Avaliação da ligação do anticorpo que reconhece a conformação 

ativada do receptor AT1 (unidade arbitrária de fluorescência) no VE, B) VD, 

C) avaliação da ligação do anticorpo que reconhece a conformação ativada do 

receptor AT2 (unidade arbitrária de fluorescência) no VE e D) no VD de ratos 

Wistar alimentados com dieta normossódica (NS, n=8), hipersódica (HS, n=8), 

hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=8), hipersódica + losartan (HS+LOS, n=8) 

ou hipersódica + N-acetilcisteína (HS+NAC, n=8) desde o desmame até a 18a 

semana de idade. Variável avaliada na 18a semana de idade. Os valores 

obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média 
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Figura 33. Avaliação da ligação dos anticorpos que reconhecem a 

conformação ativada dos receptores AT1 e AT2 no ventrículo esquerdo e no 

ventrículo direito de ratos Wistar alimentados com dieta normossódica (NS, 

n=8), hipersódica (HS, n=8), hipersódica + hidralazina (HS+HZ, n=8), 

hipersódica + losartan (HS+LOS, n=8) ou hipersódica + N-acetilcisteína 

(HS+NAC, n=8) desde o desmame até a 18a semana de idade  
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Tabela 8. Avaliação da ligação do anticorpo que reconhece a conformação ativada do receptor AT1 e AT2 (unidade arbitrária de 

fluorescência) nos ventrículos esquerdo e direito dos animais dos grupos NS, HS, HS+HZ, HS+LOS ou HS+NAC. Variáveis 

analisadas na 18a semana de idade 

 NS n HS n HS+HZ N HS+LOS n HS+NAC n 

AT1 - VE, UAF 247.2±28.54
a
 8 426±42.29

b
 8 412.5±46.33

b
 8 255.4±20.74

a
 8 255.2±44.13

a
 8 

AT1 - VD, UAF 68.38±5.54
a
 8 98.52±8.63

b
 8 94.92±5.67

b
 8 58.92±4.79

a
 8 61.60±4.92

a
 8 

AT2 - VE, UAF 77.83±5.92 8 79.34±7.11 8 78.16±7.93 8 80.04±7.44 8 74.29±4.93 8 

AT2 - VD, UAF 36.37±3.01 8 33.26±3.61 8 33.14±4.51 8 41.65±3.47 8 35.53±4.50 8 

Os resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média. UAF=unidade arbitrária de fluorescência. Letras iguais indicam ausência de 
diferença, p<0.05. 
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No presente estudo, a massa cardíaca corrigida pelo comprimento da 

tíbia foi maior nos grupos HS e HS+HZ quando comparado com os grupos NS 

e HS+LOS. A massa cardíaca corrigida pelo comprimento da tíbia no grupo 

HS+NAC foi intermediária entre os grupos. Concordando com esse resultado, a 

análise histológica mostrou um perfil semelhante no VE. Já no VD, o diâmetro 

transverso do cardiomiócito foi maior nos grupos HS e HS+HZ quando 

comparado com os demais. Além disso, o maior diâmetro transverso no VD 

induzido pela dieta hipersódica é também um indicativo que esta alteração seja 

independente do aumento da pressão arterial, já que o VD não é submetido à 

sobrecarga pressórica sistêmica. Outro achado que dá suporte a essa 

informação, é a prevenção total do aumento do diâmetro transverso do 

cardiomiócito no VD no grupo HS+NAC, diferentemente da prevenção parcial 

que ocorreu no VE, lembrando que esse grupo foi o que apresentou os maiores 

valores de pressão arterial. 

O diâmetro transverso do grupo HS+LOS não foi diferente do grupo NS, 

sugerindo uma ativação do receptor AT1 no mecanismo de hipertrofia cardíaca 

induzida pelo consumo elevado de sal na dieta. Interessantemente, esse 

tratamento também preveniu a formação de fibrose intersticial em ambos 

ventrículos. Em concordância com esse resultado, um estudo realizado por 

Kramer et al. (2002) mostrou que o losartan possui propriedades 

antiinflamatórias via o seu metabólito EXP3179 e essa propriedade independe 

do seu efeito bloqueador do receptor AT1. Em relação ao tratamento com 
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hidralazina, houve uma prevenção da fibrose induzida pelo sal, mas não da 

hipertrofia do cardiomiócito. Uma possível explicação é que além da 

propriedade vasodilatadora, a hidralazina também possui algumas 

propriedades antiinflamatórias. Neves e colaboradores (2005) observaram que 

a hidralazina atenuou a deposição de colágenos do tipo I e III e a fibrose 

perivascular em ratos que receberam infusão de angiotensina II mais o 

tratamento com hidralazina. Corroborando ainda mais com esses resultados, 

em um trabalho realizado em nosso laboratório por Ferreira et al., foi observado 

que a fibrose ventricular esquerda e direita induzida pela sobrecarga de sal foi 

prevenida pela hidralazina em ratos Wistar submetidos ao mesmo protocolo 

experimental do presente estudo, sugerindo um papel inibidor de fibrose além 

do efeito vasodilatador desta droga. 

A pressão caudal a partir da sétima semana de vida foi maior nos 

animais alimentados com dieta hipersódica desde o desmame. 

Interessantemente, a pressão caudal foi ainda mais elevada nos animais 

alimentados com dieta hipersódica e que receberam N-acetilcisteína a partir da 

7ª semana de idade comparado aos grupos alimentados com dieta hipersódica 

que receberam ou não algum tipo de tratamento (hidralazina ou losartan) no 

mesmo período.  

No presente estudo, na 18ª semana de idade, o peso corpóreo dos 

animais que foram alimentados com dieta hipersódica desde o desmame e que 

foram tratados com hidralazina ou losartan, foi menor quando comparado com 

o grupo NS. Porém, o peso corpóreo dos animais que receberam dieta 

hipersódica e tratados com N-acetilcisteína, foi semelhante ao do grupo NS. É 

importante ressaltar que não foi observada diferença de peso corpóreo no 
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desmame entre os grupos estudados (período em que os animais ainda não 

tinham recebido as diferentes dietas), sugerindo que os resultados de peso 

corpóreo na vida adulta foram influenciados pelo maior consumo de sal na 

dieta por um longo período. Corroborando com estes resultados, em um estudo 

anterior deste laboratório, Coelho et al., 2006, em modelo experimental 

semelhante, observaram que o peso corpóreo de animais alimentados com 

dieta hipersódica foi menor comparado aos animais alimentados com dieta 

normo e hipossódica. Interessantemente, neste estudo os autores observaram 

que o grupo de animais alimentados com dieta hipersódica consumiram uma 

quantidade maior de ração comparado aos animais dos outros três grupos.  O 

estudo desses autores constatou uma alteração no gasto energético destes 

animais, já que ratos alimentados com dieta pobre em sal tiveram menor gasto 

energético e o inverso foi observado nos ratos alimentados com dieta rica em 

sal. Porém, no caso do grupo que recebeu sobrecarga de sal e N-acetilcisteína, 

o tratamento com tal fármaco pareceu afetar o apetite dos animais desse 

grupo, uma vez que seu consumo de ração foi quase duas vezes maior quando 

comparado com os outros grupos experimentais. 

Esse maior consumo de ração e consequentemente de sal pode explicar 

a maior pressão arterial no grupo HS+NAC e o maior peso corpóreo quando 

comparado com os outros grupos que receberam dieta hipersódica. No 

entanto, ainda falta uma explicação plausível para o mecanismo responsável 

pelo efeito da N-acetilcisteína no apetite. 

Como esperado, a ingestão hídrica e a diurese foram maiores nos 

animais dos grupos HS, HS+HZ e HS+LOS quando comparados com o grupo 

NS. Este achado confirma resultados anteriores deste laboratório (da Costa 
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Lima et al., 1997). Já no grupo HS+NAC a ingestão hídrica e a diurese foram 

maiores quando comparadas com todos os demais grupos experimentais. 

A excreção de sódio urinário de 24 horas foi maior nos grupos que HS, 

HS+HZ e HS+LOS quando comparado com o grupo controle que recebeu dieta 

normossódica, entretanto, como esperado, o grupo HS+NAC apresentou uma 

excreção de sódio maior que todos os outros grupos experimentais, uma vez 

que o consumo de sal desse grupo também foi maior. 

No presente trabalho, o sódio sérico e o hematócrito não foram 

diferentes entre os cinco grupos estudados. Apesar de ambos não serem os 

indicadores de volemia mais adequados, estes resultados podem dar um 

indício de que a hipertrofia miocárdica não é decorrente de uma expansão 

volêmica. 

Visando avaliar a funcionalidade do tratamento com N-acetilcisteína 

como um antioxidante e os níveis oxidantes nos cinco grupos experimentais, foi 

realizado o ensaio de TBARS no miocárdio. Esse ensaio verifica a 

concentração principalmente de malondialdeído (MDA) que é o produto final da 

peroxidação lipídica e um dos indicadores de danos oxidativos às células e 

tecidos mais utilizado. A concentração de TBARS no miocárdio foi maior nos 

grupos alimentados com dieta hipersódica, indicando maior concentração de 

MDA. No entanto, a maior concentração de TBARS no miocárdio foi prevenida 

no grupo que recebeu tratamento com N-acetilcisteína, confirmando, portanto, 

o efeito antioxidante desse tratamento. Com o intuito de tentar elucidar os 

possíveis mecanismos envolvidos no desenvolvimento de hipertrofia do 

cardiomiócito e fibrose intersticial miocárdica causada pelo sal, o presente 

estudo avaliou o efeito crônico desta dieta sobre o SRA circulante e tecidual. 
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Neste estudo, a sobrecarga de sal na dieta causou um aumento na 

concentração de AII no coração dos animais dos grupos HS, HS+HZ, HS+LOS 

e HS+NAC e uma diminuição na concentração de aldosterona sérica nos 

animais desses mesmos grupos comparados com os animais do grupo NS, 

reforçando o achado de que existe um SRA local e que este é regulado de 

forma independente do SRA circulante (Baker et al., 1992; De Mello et al., 

2000). Além disso, esses resultados sugerem que o SRA circulante pode não 

estar envolvido no desenvolvimento da hipertrofia cardíaca nesse modelo 

experimental.  

Em relação à expressão gênica dos componentes do SRA 

(angiotensinogênio, renina, ECA, ECA2 e receptor AT2), não houve diferença 

entre os cinco grupos estudados, confirmando dados anteriores do laboratório 

de Ferreira e colaboradores (2010) de que a ECA parece não ser a 

responsável pelo aumento do conteúdo de AII nos grupos que receberam 

sobrecarga de sal. Entretanto, a expressão gênica do receptor AT1 foi maior no 

ventrículo esquerdo dos grupos HS e HS+HZ quando comparados com os 

demais grupos experimentais. De maneira interessante, os resultados da 

expressão proteica desses mesmos componentes, mostraram um perfil 

bastante semelhante ao da expressão gênica. 

Para avaliar o estado funcional dos receptores AT1 e AT2, foram 

utilizados anticorpos conformação específica que se ligam a receptores 

acoplados à proteína G nas membranas das células e reconhecem a forma 

ativada destes receptores. No presente estudo, a ligação do anticorpo 

conformação específica anti-AT1 estava aumentado em ambos os ventrículos 

dos animais dos grupos HS e HS+HZ quando comparados com os outros 
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grupos experimentais. Ao se deparar com um aumento da concentração de AII 

nos grupos que foram alimentados com sal, o aumento das expressões gênica 

e proteica do receptor AT1 e o aumento da ativação desse receptor em ambos 

os ventrículos dos animais dos grupos HS e HS+HZ, grupos com diâmetro 

transverso do cardiomiócito maior quando comparado aos demais, pode-se 

afirmar que a HC nesse modelo experimental se desenvolveu através da 

ligação da AII com o receptor AT1. Dando suporte a esse resultado, o grupo 

HS+LOS, apesar da concentração de AII maior no miocárdio, apresentou 

expressões gênica e proteica, ativação do receptor AT1 e o diâmetro 

transverso do cardiomiócito semelhantes ao grupo NS. 

Para explicar o aumento da expressão proteica do receptor AT1, Zou e 

colaboradores (2004), mostraram que o estresse mecânico é capaz de induzir 

HC in vivo através da ativação desse receptor, sem o envolvimento da AII, 

entretanto, isso não parece estar ocorrendo no modelo experimental do 

presente estudo, pois, além de ocorrer aumento de AII nos grupos alimentados 

com dieta rica em sódio, o grupo HS+HZ apesar de não apresentar um 

aumento no estresse mecânico (pressão arterial normal), possui a expressão 

do AT1 aumentada e o contrário ocorre com o grupo HS+NAC, que apesar de 

possuir um aumento no estresse mecânico cardíaco, não apresenta aumento 

na expressão desse receptor. 

Interessantemente, o grupo HS+NAC apresentou uma ligação do 

anticorpo conformação específica anti-AT1 semelhante ao grupo controle e 

uma possível explicação para esse achado é que alguns antioxidantes como o 

NAC podem ter uma ação importante como redutores de pontes dissulfeto. 

Esses antioxidantes possuem grupos sulfidril livres que podem interagir com as 
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pontes dissulfeto do receptor AT1, alterando sua estrutura terciária e tendo 

como consequência a inibição da interação AII-receptor AT1 (Ullian et al., 

2005), diminuindo a ativação desse receptor. 

Já a ligação do anticorpo conformação específica anti-AT2 não foi 

diferente entre os grupos. Esse resultado sugere que o desenvolvimento da HC 

e da fibrose intersticial, parece não ter a participação desse receptor. 

Apesar da expressão proteica da quimase no VE ter sido maior no grupo 

HS+HZ quando comparado com os demais grupos, não é possível afirmar que 

essa enzima seja responsável pela produção de AII no coração dos animais 

desse protocolo experimental, pois no VD, a expressão da quimase não foi 

diferente entre os cinco grupos estudados. Entretanto, sabe-se que há outras 

vias alternativas que podem sintetizar AII diretamente da angiotensina I, 

independente da ECA, como por exemplo, a enzima elastase-2 (Becari et al., 

2011). Serão necessários estudos futuros para elucidar a origem do aumento 

de AII no tecido cardíaco de animais nesse modelo experimental. 
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6  CONCLUSÕES  
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Em conclusão, os resultados deste projeto de pesquisa confirmam dados 

já existentes na literatura e também evidências novas referentes à HC induzida 

pela sobrecarga de sal crônica na dieta, demosntrando que: 

1. O SRA tecidual está diretamente envolvido no desenvolvimento da HC, 

mais especificamente através da ligação da AII ao seu receptor AT1. 

2. O SRA parece não estar envolvido na formação de fibrose intersticial 

nesse modelo experimental, uma vez que fármacos como a 

hidralazina e a N-acetilcisteína foram capazes de previnir tal 

processo. Apesar do losartan também prevenir a formação da 

fibrose cardíaca, o estudo de Krammer e colaboradores mostrou que 

esse efeito antifibrótico é independente da sua ação bloqueadora do 

receptor AT1. 

3. O estresse oxidativo parece estar envolvido no desenvolvimento da 

hipertrofia cardíaca e da fibrose intersticial no modelo de sobrecarga 

de sal, uma vez que o tratamento com NAC conseguiu melhorar o 

grau de ambas. No caso da HC, provavelmente pela sua capacidade 

de alterar a estrutura do receptor AT1, impedindo a ligação da AII, 

embora não tenha conseguido diminuir os níveis pressóricos. 

4. Aparentemente, no modelo de sobrecarga de sal, o aumento da 

concentração de AII no miocárdio não se dá nem pela ECA e 

tampouco pela quimase. 
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Figura 1: Representação esquemática do aparelho utilizado para a medida de 

pressão arterial caudal 
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Legenda: 

1. Orifício para ventilação do ambiente 
2. Recipiente para água 
3. Área para acondicionamento do animal 
4. Recipiente para armazenamento de ração 
5. Coletor de água 
6. Coletor de fezes 
7.  Coletor de urina 
 

 

Figura 2: Representação esquemática da gaiola metabólica utilizada para a 

avaliação do consumo de ração, ingestão hídrica, volume urinário e coleta de 

amostra urinária 
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ABSTRACT 1 

Cardiovascular diseases are the leading cause of death. Among these 2 

diseases, cardiac hypertrophy (CH) is an important risk factor for developing 3 

heart failure. CH accompanies increased structural and contractile proteins in 4 

cardiomyocytes with an often concomitant increase of interstitial fibrosis (IF). 5 

Risk factors that are independent of blood pressure (BP) can contribute to the 6 

development of CH. Among these factors, high salt intake (HS) has been 7 

prominent. In animals subjected HS, no increase in plasma renin activity was 8 

observed, suggesting that the circulating renin-angiotensin system (RAS) may 9 

not be involved in the development of CH. Although some studies have 10 

attempted to elucidate the role of salt in the development of this disease, the 11 

mechanisms by which salt acts are not yet fully understood. In this context, the 12 

objective of this study was to observe the phenomena occurring in the heart in 13 

response to HS in an attempt to elucidate its pathophysiology and thereby 14 

contribute to the prevention and treatment of this disease. Male Wistar rats 15 

were divided into 5 groups according to diet (1.27% or 8% NaCl) and treatment 16 

(losartan, hydralazine or N-acetylcysteine). The tail-cuff BP, transverse 17 

diameter of the cardiomyocyte, IF, AT1 gene and protein expression, serum 18 

aldosterone, cardiac angiotensin II, cardiac TBARS and binding of 19 

conformation-specific anti-AT1 and anti-AT2 antibodies in both ventricles were 20 

measured. The primary finding was the occurrence of BP-independent CH in 21 

the HS+HZ group and a partial or total prevention of such hypertrophy via 22 

treatment with N-acetylcysteine or losartan. The prevention of CH using N-23 

acetylcysteine indicates that oxidative stress is linked with HS-induced CH. The 24 

prevention of IF using all 3 treatments and an increase in the AT1 gene and 25 

protein expression and activity in groups that developed CH (HS and HS+HZ) 26 

confirmed that CH occurred via the AT1 receptor in this experimental model. 27 
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INTRODUCTION 28 

Cardiovascular diseases make up the leading cause of death worldwide. 29 

Among these diseases, cardiac hypertrophy (CH)1 has been highlighted, 30 

especially as an important risk factor for heart failure. The Framingham Heart 31 

Study showed that individuals who had CH and who were diagnosed via ECG 32 

changes presented a sixfold increase in their risk of death than the general 33 

population. Thus, many studies have addressed this pathology with goals of 34 

prevention and treatment, thereby reducing the risk of death (1-3). Generally, 35 

CH is the term used to define a set of molecular, cellular and interstitial changes 36 

that are manifested clinically as changes in the size, mass, geometry and 37 

function of the heart. These alterations are accompanied by increased protein 38 

synthesis, changes in the organization of the structure of the sarcomeres and 39 

the activation of the early genes (c-jun, c-fos and c-myc) and fetal genes (e.g., 40 

atrial natriuretic factor [ANF], beta-myosin heavy chain [β-MHC] and skeletal 41 

alpha actin [SKA]), which in turn are used as hypertrophy markers (4,5). 42 

Cardiac hypertrophy can be caused by such factors as hemodynamic 43 

(hypertension), environmental (diet) and humoral (RAS) or genetic factors 44 

(idiopathic hypertrophy). The ingestion of large amounts of sodium chloride 45 

(NaCl, salt) has been identified as an important contributor to CH (6). Although 46 

numerous clinical and experimental studies have detected its hypertensive 47 

effect (7,8), salt can also induce CH independent of its hemodynamic effects 48 

                                                           
1
 Abbreviations used: AI, angiotensin I; AII, angiotensin II; ACE, angiotensin-converting 

enzyme; ANF, atrial natriuretic factor; AT1, angiotensin II type 1 receptor; AT2, angiotensin II 
type 2 receptor; β-MHC, beta-myosin heavy chain; BP, blood pressure; CH, cardiac 
hypertrophy; HS, high-salt diet, 8% NaCl; HS+HZ, HS+hydralazine (15 mg

.
kg

-1.
d

-1
); HS+LOS, 

HS+losartan (20 mg
.
kg

-1.
d

-1
); LV, left ventricle; MDA, malondialdehyde; NAC, N-acetylcysteine; 

NS, normal-salt diet, 1.27% NaCl; RAS, renin-angiotensin system; ROS, reactive oxygen 
species; RV, right ventricle; SKA, skeletal alpha actin; TBARS, thiobarbituric acid reactive 
substances; TcBP, tail-cuff blood pressure 
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(7,9). Therefore, many studies have attempted to elucidate the mechanisms by 49 

which salt induces CH. One of the pathways more closely related to CH is the 50 

renin-angiotensin system (RAS), and it is well-established that all RAS 51 

components are locally synthesized in the cardiac tissue (10-13). These 52 

components are distributed in cardiomyocytes, fibroblasts and endothelial and 53 

vascular smooth muscle cells and, interestingly, are regulated independently of 54 

circulating RAS (9,14). 55 

Angiotensin II (AII) acts on cardiac tissue in a similar way to a 56 

proinflammatory cytokine, stimulating the release of other cytokines, inducing 57 

apoptosis, increasing the generation of reactive oxygen species (ROS) and 58 

stimulating cell growth and proliferation. The majority of the effects of AII on 59 

cardiomyocytes are mediated by AT1 receptors. When coupled, this ligand-60 

receptor connection may be a potent stimulator of myocardial hypertrophy (15), 61 

increasing the production of a variety of proteins that are related to CH and 62 

inducing extracellular matrix accumulation and fibrosis formation. The increase 63 

of fibrous tissue increases myocardial stiffness and impairs diastolic filling, 64 

predisposing the patient to diastolic failure (16). 65 

In addition to the AT1 receptor, AII can also stimulate another receptor, 66 

AT2. The effects that this receptor has on cardiac tissue remain a matter of 67 

controversy. Some studies suggest that this receptor possesses anti-68 

proliferative effects and thus the opposite of the effect observed due to the 69 

binding of AII to the AT1 receptor (17). However, there is evidence in the 70 

literature suggesting that the in vitro stimulation of the AT2 receptor causes 71 



Apêndices 

 

 

constitutive cardiomyocyte hypertrophy via an ERK1/2 MAPK–independent 72 

pathway (18). 73 

In addition to the classical RAS pathway, alternative routes have been 74 

described for the synthesis of AII in cardiac tissue. An important component of 75 

this pathway is an enzyme called chymase, which is capable of cleaving 76 

angiotensin I (AI), resulting in AII production (19). Chymase is present in higher 77 

concentrations in the human heart and is accountable for up to 90% of the 78 

generation of AII; there are studies that also demonstrate the presence of 79 

chymase in the hearts of rats (20). 80 

Oxidative stress is related to CH and is characterized by an imbalance 81 

between the production and removal of ROS. Several factors can induce 82 

cardiac oxidative stress such as increased AII concentrations (21), mechanical 83 

stress (22) and inflammatory processes (23). In isolated cardiomyocytes, a 84 

moderate increase of ROS was observed to induce hypertrophy and apoptosis 85 

(24). It is known that the use of antioxidants such as vitamin E can inhibit the 86 

hypertrophy induced by AII in neonatal rat cardiomyocytes (25), and N-87 

acetylcysteine can also attenuate cardiac hypertrophy in Wistar rats subjected 88 

to 5/6 nephrectomy (26). 89 

A previous study from our laboratory (9) found that dietary salt overload 90 

induced blood pressure-independent CH and increased left ventricular mass 91 

and interstitial fibrosis. There was a decrease in plasma renin activity and 92 

serum aldosterone in all animals that received dietary salt overload, suggesting 93 

that the circulating RAS may not be involved in the development of CH. 94 

However, all groups fed a high-salt diet had higher cardiac AII contents. 95 
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Understanding how high salt intake induces CH can aid in lowering CH 96 

prevalence and reducing the morbidity and mortality rates associated with this 97 

disease. Therefore, to better understand the effects of high dietary salt intake 98 

on the structural and functional changes of the myocardium and the 99 

mechanisms involved in this process, this study aimed to verify the involvement 100 

of cardiac RAS and oxidative stress in an experimental model. 101 

MATERIALS AND METHODS 102 

The experiments were previously approved by the Committee of 103 

Research Projects Evaluation of the University of São Paulo School of 104 

Medicine, Brazil (certificate no. 1132/09). 105 

Animals 106 

Male Wistar rats obtained from the Institutional Animal Facility of the 107 

University of São Paulo School of Medicine were housed in a temperature-108 

controlled environment at 25ºC on a 12-hour (hr) light/dark cycle and with free 109 

access to food and water. 110 

The rats were fed a normal- (NS: 1.3%) or high- (HS: 8%) salt diet (Harlan 111 

Teklad) from weaning (3 weeks of age) to adulthood (18 weeks of age). All diets 112 

were pelleted. The only difference between the diets was their sodium chloride 113 

content (9). 114 

At 7 weeks of age, 3 HS subgroups received hydralazine (HS+HZ: 15 115 

mg/kg/day), losartan (HS+LOS: 20 mg/kg/day) or N-acetylcysteine (HS+NAC: 116 

600 mg/L/day) in their drinking water. All dosages were based on previous 117 

studies (9,27). 118 
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Experimental protocol 119 

The body weight was measured weekly from 3 until 18 weeks of age. 120 

The blood pressure (BP) was measured at 6 weeks of age and every 2 weeks 121 

from 7 to 18 weeks of age. At 18 weeks of age, the rats were individually 122 

housed in metabolic cages (model 650-0100, Nalgene Brand Products) for 24-123 

hr urine collection for volume and sodium determination. Blood was collected 124 

from the tail vein for measuring the serum aldosterone and sodium 125 

concentrations, as well as hematocrit. At 18 weeks of age, the rats were 126 

decapitated for organ collection or perfused for histological analysis. 127 

Blood pressure measurement 128 

Tail-cuff blood pressure (TcBP) was measured via an oscillometric 129 

method (Kent Scientific, model RTBP 2045 with the RTBP 001 acquisition 130 

system) in conscious animals. The TcBP was recorded every 2 weeks from 6 to 131 

18 weeks of age, and the means of all values were used in the calculations. 132 

Serum sodium, potassium and aldosterone, and urine sodium and 133 

potassium concentrations 134 

The serum and urinary sodium and potassium were evaluated using a 135 

flame spectrophotometer (model FC 280, CELM). 136 

The serum aldosterone was assayed using a commercial RIA kit (Coat-a-137 

Count - Siemens). 138 

Histological analysis 139 

At 18 weeks of age, the rats were anesthetized with sodium pentobarbital 140 

(40 mg.kg-1 body weight-1 intraperitoneally). Cardiac arrest was induced at 141 
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diastole with 14 mM intra-cardiac KCl followed by perfusion fixation with 142 

Dubosque-Brasil. The heart was quickly removed and weighed. Both ventricles 143 

were dissected and weighed separately and transversely sectioned at the 144 

midpoint between the apex and the base and fixed in 10% buffered formalin and 145 

embedded in paraffin blocks. 146 

Five-µm-thick sections were cut from the blocked tissue and stained with 147 

periodic acid-Schiff for cardiomyocyte transverse diameter determination. The 148 

cardiomyocyte transverse diameter was measured using a microscope 149 

connected to a video monitor with an adapted millimeter ruler. The 150 

measurements were taken along the short axis of the cardiomyocytes at the 151 

level of the nucleus. 152 

At least 50 left ventricle (LV) and 30 right ventricle (RV) cardiomyocytes 153 

were analyzed in each section with a magnification of 400X (Nikon). 154 

For the quantification of interstitial fibrosis areas using a point counting 155 

method, the sections were stained with Masson’s Trichrome. The tissue slices 156 

were examined under a magnification of 400X (Nikon). The amount of fibrosis 157 

was expressed as the percentage of the total area of the specified section of the 158 

heart. 159 

Angiotensin II determination in both ventricles 160 

Immunohistochemistry was performed on 5-µm-thick sections that were 161 

mounted on glass slices precoated with 2% silane for AII content in both 162 

ventricles. The sections were deparaffinized and rehydrated using conventional 163 

techniques. Thereafter, the sections were circled immediately with a PAP pen 164 

(Vector Laboratories) to form a waterproof barrier and were preincubated with 165 
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an Avidin/Biotin blocking kit (Vector Laboratories). The sections were then 166 

washed and incubated with a protein block serum-free (DAKO) for 30 minutes. 167 

Afterward, they were incubated overnight with the primary antibody anti-168 

angiotensin II (Peninsula) at 4ºC. The sections were washed and incubated with 169 

a biotinylated anti-rabbit IgG (Vector Laboratories) for 45 minutes, followed by 170 

incubation with a Vectastain ABC-AP kit (Vector Laboratories) for 30 minutes. 171 

The quantification of the angiotensin II-positive areas was performed 172 

using a point counting method. The total area of the 2 slices per animal (both 173 

ventricles) was examined under a magnification of 200 X (Nikon). 174 

Cardiac TBARS 175 

The cardiac levels of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), 176 

which are markers of lipid peroxidation, were determined using the thiobarbituric 177 

acid assay as previously described (27). The results were corrected via tissue 178 

protein content, which was measured using a commercially available kit (Pierce 179 

BCA Protein Assay kit - Thermo Scientific Inc.). 180 

RNA isolation and gene expression of RAS components in both ventricles 181 

The gene expression was assessed via RT-PCR as previously described 182 

(28). The primers used for RT-PCR are included in Table 1. 183 

Protein expression of RAS components and chymase on both ventricles 184 

The protein expression was measured via Western Blot according to the 185 

following protocol. 186 
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Samples of the LV and RV were homogenized separately using a RIPA 187 

Lysis Buffer (Millipore). The total protein concentration was quantified in each 188 

sample using a BCA Protein Assay kit (Thermo Scientific Inc.). 189 

Aliquots of 100 µg of the total protein from the homogenized tissue were 190 

electrophoretically separated via 12% SDS-PAGE and were transferred to a 191 

nitrocellulose membrane (Bio-Rad Laboratories Inc.) for 1.5 hr at 20 V using a 192 

semidry transfer cell (Bio-Rad Laboratories Inc.). To ensure an adequate 193 

protein transfer, the membranes were stained with Ponceau S. The membranes 194 

were blocked for 2 hrs with 5% nonfat dry milk to prevent nonspecific antibody 195 

binding and incubated overnight at 4ºC with the following primary antibodies: 196 

anti-angiotensinogen (1:500, Fitzgerald Industries International), anti-renin 197 

(1:250, Fitzgerald Industries International), anti-ACE (1:300, Santa Cruz 198 

Biotechnology), anti-ACE2 (1:250, Santa Cruz Biotechnology), anti-AT1 (1:200, 199 

Santa Cruz Biotechnology), anti-AT2 (1:200, Santa Cruz Biotechnology), anti-200 

chymase (1:1500, Proteimax Biotecnologia) and anti-GAPDH (1:1,000, SIGMA). 201 

The membranes were washed with Tris-buffered saline plus Tween (TBST) and 202 

were incubated with a secondary anti-goat IgG-peroxidase conjugate antibody 203 

produced in rabbit at 1:10,000 (Santa Cruz Biotechnology) for 2 hrs, anti-rabbit 204 

IgG-horseradish peroxidase conjugate antibody at 1:5,000 (DAKO) for 2 hrs, or 205 

anti-mouse IgG-horseradish peroxidase conjugate antibody at 1:3,000 (DAKO) 206 

for 2 hrs. The membranes were then thoroughly washed, and the 207 

immunocomplexes were detected using a peroxidase-luminol 208 

chemiluminescence system (ECL). The intensity of the individual bands was 209 

quantified via optical densitometry using ImageQuant TL (GE) divided by the 210 
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GAPDH density and expressed as arbitrary units (AU/GAPDH). A prestained 211 

protein marker (Bio-Rad, precision plus protein standards) was used as a 212 

molecular weight standard. 213 

Binding of conformation-specific anti-AT1 and anti-AT2 antibodies in both 214 

ventricles 215 

The sections were deparaffinized and rehydrated using conventional 216 

techniques. Thereafter, the sections were circled with a PAP pen (Vector 217 

Laboratories) to form a waterproof barrier. The sections were incubated with a 218 

blocking solution (1% bovine serum albumin + 5% sucrose in PBS) to prevent 219 

nonspecific antibody binding for 3 hrs. The sections were then incubated with 220 

the anti-AT1 and anti-AT2 conformation-specific polyclonal antibodies 221 

conjugates with DY-682 (red) and DY-800 (green) fluorophores, respectively 222 

(Proteimax Biotecnologia). 223 

The slices were washed with PBS, and the fluorescence intensity was 224 

measured using Odyssey equipment (LI-COR Biosciences). 225 

Statistical analysis 226 

Differences between the 5 groups were analyzed using a one-way 227 

analysis of variance (ANOVA) with a post hoc test. The changes in TcBP over 228 

time were analyzed via a two-way analysis of variance with Bonferroni’s post 229 

hoc test. The results are presented as the means±SEM. The calculations were 230 

performed using Prism® 4.0 (GraphPad® Software). P<0.05 was considered 231 

significant. 232 

RESULTS 233 
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Tail-cuff blood pressure and heart rate 234 

In the sixth week of life, there was no difference in TcBP between the 5 235 

experimental groups. However, the TcBP was higher in the HS and HS+NAC 236 

groups from the 7th week of age when compared with the NS, HS+HZ and 237 

HS+LOS groups, and this profile was maintained until the 18th week of age. 238 

Additionally, the TcBP was higher in the HS+NAC group compared with the 239 

group fed a high-salt diet, indicating the absence of an antihypertensive effect of 240 

N-acetylcysteine. TcBP did not differ between those with NS, HS+HZ or 241 

HS+LOS (Table 2). The heart rate did not differ between any experimental 242 

groups (Table 2). 243 

Food and water intake, 24-hour-urinary volume, 24-hour-urinary sodium, 244 

serum sodium and hematocrit 245 

The food intake was higher in the NS+NAC group than all other groups. 246 

The water intake and urine volume were higher in the HS, HS+HZ and HS+LOS 247 

groups compared with the NS group; however, these items were lower when 248 

compared with the HS+NAC group (Table 2). 249 

At 18 weeks of age, the urinary sodium was higher in the 4 groups that 250 

received a high-salt diet compared with the control group; however, this 251 

increase was higher  in the HS+NAC group than in the other groups that were 252 

fed a high-salt diet. The serum sodium and hematocrit at 18 weeks of age did 253 

not differ between the 5 experimental groups (Table 2). 254 

Body weight and cardiac index 255 

The body weight between 3 and 8 weeks of age was similar among the 5 256 

groups. At 8 weeks of age, the body weight was lower in the HS+HZ group 257 
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compared with the control and HS+NAC groups. At the 9th week of age, the 258 

body weight was lower in the HS group than the NS and HS+NAC groups. At 259 

the 14th week of age, the body weight in the HS+LOS group was also lower 260 

than the NS and HS+NAC groups. At 18 weeks of age, no differences were 261 

observed in body weight between the HS, HS+HZ or HS+LOS groups or 262 

between the NS and HS+NAC groups (Table 3). 263 

The ratios between the cardiac mass (cardiac index), LV mass (LV 264 

index), RV mass (RV index) and tibia length measured in the 18-week-old 265 

Wistar rats were greater in the HS and HS+HZ groups than in the NS and 266 

HS+LOS groups. The HS+NAC group showed intermediate values between the 267 

HS, HS+HZ and NS, HS+LOS groups (Table 3). The cardiac mass not 268 

corrected for tibial length was also analyzed. The cardiac, LV and RV masses 269 

were similar to the cardiac, LV and RV indices (Table 3). 270 

Cardiomyocyte transverse diameter and interstitial fibrosis in both 271 

ventricles 272 

The cardiomyocyte transverse diameter was larger in the HS and HS+HZ 273 

groups in both ventricles compared with the other groups. However, the 274 

HS+NAC group presented an intermediate value in the LV; in the RV group, this 275 

value was equal to that of the NS group, showing partial prevention in the LV 276 

and full prevention in the RV (Figure 1). 277 

Myocardium Masson’s trichrome stain revealed that the interstitial 278 

fibrosis was higher in in both ventricles of the HS group than the other 279 

experimental groups. The HS+NAC group had more interstitial fibrosis than the 280 

NS, HS+HZ or HS+LOS groups in RV; however, in the LV, this value in the 281 
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HS+NAC group was only higher than the NS group. These results suggest that 282 

interstitial fibrosis was completely prevented via the hydralazine and losartan 283 

treatments and partially prevented via the N-acetylcysteine treatment (Figure 1). 284 

Serum aldosterone and LV and RV angiotensin II content 285 

The serum aldosterone concentration was lower in the HS, HS+HZ, 286 

HS+LOS and HS+NAC groups than the NS group. The angiotensin II content in 287 

the LV and RV in all HS-fed groups was greater than those in the NS group 288 

(Table 4). 289 

Gene and protein expression of cardiac RAS components  290 

There were no differences in the gene or protein expression of the RAS 291 

components in both ventricles in the 5 groups, with the exception of the AT1 292 

receptor. The gene and protein expression of the AT1 receptor were lower in 293 

the NS, HS+LOS and HS+NAC groups compared with the HS and HS+HZ 294 

groups (Tables 5 and 6). 295 

The protein expression of chymase was higher in the HS+HZ group 296 

compared with the other experimental groups for the LV and did not differ 297 

between the 5 groups for the RV (Table 6). 298 

The AT1 gene expression in the LV was higher in the HS and HS+HZ 299 

groups compared with the other groups; there were no differences for the RV. 300 

The AT1 protein expression was higher in the HS and HS+HZ groups 301 

compared with the other groups for both the LV and RV (Figure 2). 302 

Cardiac TBARS 303 
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The TBARS in the myocardium was lower in the NS and HS+NAC 304 

groups than the HS, HS+HZ and HS+LOS groups (Figure 3). 305 

Binding of conformation-specific anti-AT1 and anti-AT2 antibodies in the 306 

LV and RV 307 

The binding of the antibody that recognizes the activated conformation of 308 

the AT1 receptor in the left ventricle was higher in the HS and HS+HZ groups 309 

than the other groups. There were no significant differences between the 310 

groups for the RV. 311 

There was no difference between the ventricles in the affinity of the 312 

conformation-specific anti-AT2 receptor antibody (Figure 4). 313 

DISCUSSION 314 

In this study, the animals fed a high-salt diet from weaning showed 315 

higher TcBP from the seventh week of life. However, the animals that were fed 316 

a high-salt diet and that received N-acetylcysteine from the 7th week of age 317 

showed even higher levels of TcBP, and the groups that were fed a high-salt 318 

diet and that received treatment with hydralazine or losartan in the same period 319 

showed normal levels of blood pressure (with no differences compared with the 320 

NS group). At 18 weeks of age, the body weight of the animals fed with salt 321 

overload and treated with hydralazine or losartan was lower compared with the 322 

NS group. Interestingly, N-acetylcysteine impeded the lower body weight result 323 

of a high salt intake. It should be noted that there were no differences in body 324 

weight between the groups at weaning (a period in which the animals had not 325 

yet received different diets), suggesting that the body weight of the adult was 326 

influenced by an increase in dietary salt intake over a long period. Corroborating 327 
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these findings in a previous study from this laboratory (using the same 328 

experimental model), Coelho et al. (29) observed that, despite consuming a 329 

greater amount of food, the animals fed a high-salt diet had lower body weight 330 

compared with the animals fed a low- or normal-sodium diet. These authors 331 

observed a change in the energy expenditure of these animals, as the rats fed a 332 

low-salt diet had lower energy expenditure, and the opposite was observed in 333 

rats fed a high-salt diet. However, in the group that received salt overload and 334 

N-acetylcysteine, treatment with this drug appeared to affect the appetite of the 335 

animals; their food intake was higher compared with the other groups. This 336 

increased food intake in rats treated with N-acetylcysteine may explain the 337 

higher blood pressure and higher body weight compared with the other groups 338 

that received a high-salt diet. However, a plausible explanation remains to be 339 

found for the effect of N-acetylcysteine on appetite, and more studies are 340 

required to elucidate this finding. 341 

As expected, the water intake and diuresis were higher in the animals of 342 

the HS, HS+HZ and HS+LOS groups compared with those of the NS group. In 343 

the HS+NAC group, the water intake and diuresis were higher than all other 344 

groups, possibly due to the increased salt intake. 345 

The 24-hour urinary sodium excretion was higher in the HS, HS+HZ and 346 

HS+LOS groups compared with the control group, which received a normal salt 347 

diet. As expected, the HS+NAC group had increased sodium excretion 348 

compared with the other experimental groups because the salt intake in this 349 

group was also higher. 350 
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Because the serum sodium and hematocrit were not different between 351 

the 5 groups, it may be conjectured that myocardial hypertrophy is not due to a 352 

volume expansion. 353 

The higher cardiac index in the HS and HS+HZ groups compared with 354 

the NS and HS+LOS groups is indicative of a possible blood pressure-355 

independent hypertrophic effect of salt intake, which confirms the results 356 

observed in a previous study by our group (9). The partial prevention of an 357 

increase in the cardiac index in response to N-acetylcysteine is potentially due 358 

to the restricted response of myocardial fibrosis in both ventricles and the 359 

restricted response of the cardiomyocyte diameter in the LV but not the RV. In 360 

agreement with this result, the histological analysis showed a similar profile of 361 

the transverse diameter of the cardiomyocytes. In the RV, the transverse 362 

diameter was higher in the HS and HS+HZ groups than the other groups. 363 

Moreover, the largest transverse diameter of the cardiomyocytes in the RV-364 

induced salt diet also indicates that this finding is independent of increased 365 

blood pressure because the RV is not subjected to systemic blood pressure. 366 

Another finding that supports this information was that, in the RV, the HS+NAC 367 

group showed a complete prevention of the increase in the transverse diameter 368 

of the cardiomyocytes, which was dissimilar to the partial prevention that 369 

occurred in the LV (likely due to the very high blood pressure levels in this 370 

group). The transverse diameter of the HS+LOS group was not different from 371 

the NS group, suggesting that the salt-induced cardiac hypertrophy was due to 372 

the AT1 receptor activation. Interestingly, the treatment with losartan prevented 373 

the formation of interstitial fibrosis in both ventricles. In agreement with this 374 

result, a study by Kramer et al. (30) showed that losartan possesses anti-375 
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inflammatory properties via its metabolite EXP3179 and that this property is 376 

independent of the effect of the AT1 receptor blocker. In a previous study from 377 

our laboratory using the same experimental protocol, losartan treatment did not 378 

prevent fibrosis. Further studies are needed to explain this discrepancy. One 379 

possible explanation for the observed prevention of interstitial fibrosis but not of 380 

cardiomyocyte hypertrophy via hydralazine is that, in addition to its vasodilation 381 

properties, hydralazine also has some anti-inflammatory properties. Neves et al. 382 

(31) observed that hydralazine attenuated the deposition of type I and III 383 

collagen and perivascular fibrosis in rats receiving angiotensin II infusions. 384 

Corroborating these results, a study conducted in our laboratory by Ferreira et 385 

al. (9) observed that left and right ventricular fibrosis induced via salt overload 386 

was prevented via hydralazine in rats subjected to the same experimental 387 

protocol, suggesting an anti-inflammatory effect beyond the vasodilator effect of 388 

this drug. 389 

To evaluate the antioxidant effect of treatment with N-acetylcysteine, a 390 

TBARS assay was performed in the myocardium. This test verifies the 391 

concentration of malondialdehyde (MDA), which is an end product of lipid 392 

peroxidation and an indicator of oxidative damage to cells and tissues. An 393 

increased TBARS concentration in the myocardium in the groups fed a high-salt 394 

diet was prevented in the group that received N-acetylcysteine, thus confirming 395 

its antioxidant effect. 396 

With the intent to elucidate the possible mechanisms involved in the 397 

development of cardiomyocyte hypertrophy and the interstitial fibrosis induced 398 

by salt, the present study attempted to evaluate the chronic effect of this diet on 399 
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the circulating and tissue RAS. In this study, the salt overload caused an 400 

increase in AII content in the cardiac tissue of the HS, HS+HZ, HS+LOS and 401 

HS+NAC groups and a decrease in the serum aldosterone concentration in the 402 

animals from the same groups compared with the NS group, reinforcing the 403 

finding that there is a local myocardial RAS and that this is regulated 404 

independently of the circulating RAS (10,13). Furthermore, these results 405 

suggest that the circulating RAS may not be involved in the development of 406 

cardiac hypertrophy in this experimental model. 407 

In an attempt to understand the effect of the increased myocardial AT1 408 

gene and protein expression in both ventricles of the HS and HS+HZ groups, a 409 

functional study was performed using anti-AT1 and anti-AT2 conformation-410 

specific antibodies that preferentially recognize the activated form of the 411 

receptor. The binding of the conformation-specific antibody anti-AT1 was 412 

increased in the left ventricle of the animals in the HS and HS+HZ groups 413 

compared with the other experimental groups. When considering these findings 414 

together with the increased AII content in the groups that were fed a high-salt 415 

diet, it can be stated that the CH in this experimental model was at least 416 

partially due to the AT1 receptor activation by AII. The complete prevention of 417 

myocardial hypertrophy and fibrosis by losartan treatment is likely not due to the 418 

stimulation of the local AT1 receptor because the gene and protein expression 419 

as well as the activation of the AT1 receptor were similar to those of the NS 420 

group. The increase in the AT1 receptor gene and protein expressions can be 421 

explained through several studies of Zou et al. (32) that showed that 422 

mechanical stress can induce CH in vivo by the activation and increased 423 

expression of the AT1 receptor without the involvement of AII; however, this did 424 
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not appear to occur in the experimental model of this study. This is because, in 425 

addition to the AII increase in the groups fed a high-salt diet, the HS+HZ group 426 

did now demonstrate an increased mechanical stress (normal blood pressure); 427 

instead, the HS+HZ group had an increased AT1 expression. The opposite 428 

occurred with the HS+NAC group: despite showing an increase in cardiac 429 

mechanical stress, the animals of this group showed no increase in the 430 

expression of this receptor. 431 

Interestingly, the HS+NAC group presented a conformation-specific 432 

antibody (anti-AT1) similar to that of the control group; a possible explanation 433 

for this finding is that some antioxidants such as NAC may have an important 434 

action as reducers of disulfide bonds. These antioxidants have free sulfhydryl 435 

groups that may interact with the disulfide bonds of the AT1 receptor, altering its 436 

tertiary structure and resulting in the inhibition of the interaction between AII and 437 

its AT1 receptor (33).  438 

This finding suggests that the AT2 receptor is not linked to salt-induced 439 

CH because the gene and protein expression as well as the binding of the 440 

conformation-specific anti-AT2 did not differ between groups.  441 

We have no explanation for the higher myocardial chymase protein 442 

expression in the LV but not in the RV in the HS+HZ group. Further studies are 443 

required to understand this phenomenon. 444 

The results of this study suggest a cardiotrophic effect of sodium 445 

overload that is independent of blood pressure increases. Furthermore, it can 446 

be stated that the CH in this experimental model developed via the AT1 447 

receptor because the transverse diameter of the cardiomyocytes, the gene and 448 
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protein expression and the activation of the AT1 receptor in both ventricles were 449 

not higher in the HS+LOS group compared with the NS group, indicating that 450 

the blockading of this receptor can prevent the development of CH. 451 

Another important observation was the involvement of oxidative stress in 452 

the development of cardiac hypertrophy in this experimental model; the 453 

treatment with NAC could improve the degree of hypertrophy (likely due to its 454 

ability to alter the structure of the AT1 receptor (33)) to prevent the binding of AII 455 

without reducing blood pressure levels. 456 

Limitations of the study 457 

In addition to evaluating the cardiomyocyte transverse diameter, it would 458 

have been informative to measure myocardial hypertrophy markers, such as 459 

protein turnover, ANF, β-MHC and SKA. The determination of the 460 

cardiomyocyte volume is potentially a better indicator of hypertrophy than the 461 

transverse diameter. Therefore, hypertrophy could be measured via stereology. 462 

An additional experimental group fed HS and treated with NAC and pair-463 

fed with the other groups would provide more precise information on the effect 464 

of this drug. 465 
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TABLES 

Table 1. RT-PCR primers. 

Rattus norvegicus primers 

GAPDH 
5’ TGA TGC TGG TGC TGA GAT TGT CGT -3’ 

5’ TTG TCA TTG AGA GCA ATG CCA GCC -3’ 

Angiotensinogen 
5’ AGC ACG ACT TCC TGA CTT GG -3’ 

5’ TAG ATG GCG AAC AGG AAC GG -3’ 

Renin 
5’ CAT TAC CAG GGC AAC TTT CAC -3’ 

5’ TCA TCG TTC CTG AAG GAA TTC -3’ 

ACE 
5’ ACA GCT ATA ACT CGA GTG -3’ 

5’ ATG TCG TAA ATG TTC TCC -3’ 

ACE2 
5′ CAA AGT TCA CTT GCT TCT TGG -3′ 

5′ TAC TGT AAA TGG TGC TCA TGG -3′ 

AT1 
5’ TCG AAT TCC ACC TAT GTA AGA TCG CTT C -3’ 

5’ TCG GAT CCG CAC AAT CGC CAT AAT TAT CC -3’ 

AT2 
5’ GCA TGA GTG TTG ATA GGT ACC AAT CGG -3’ 

5’ CCC ATA GCT ATT GGT CTT CAG CAG ATG -3’ 
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Table 2. Hemodynamic variables, food and water intake, urinary volume, urinary and serum sodium and hematocrit in 18-week-

old Wistar rats in the NS, HS, HS+HZ, HS+LOS or HS+NAC groups 

 NS n HS n HS+HZ n HS+LOS n HS+NAC n 

TcBP, mmHg 6 weeks of age 120±1.3 14 125±3.0 12 125±3.9 12 128±4.1 11 118±2.0 14 

TcBP, mmHg 7 weeks of age 120±2.3a 14 139±2.8b 12 116±2.2a 12 120±1.4a 11 163±3.5c 14 

TcBP, mmHg 18 weeks of age 110±1.6a 14 143±4.0b 12 116±1.8a 12 116±1.6a 11 166±1.6c 14 

Heart rate, beats/min 383±12.0 14 368±9.5 12 376±7.0 12 388±10.1 11 396±4.1 14 

Food intake, g/d 16±1.8a 8 15±0.9a 7 14±0.5a 8 16±0.9a 7 23±0.6b 8 

Water intake, mL/d 25±2.5a 8 57±3.6b 7 56±7.2b 8 56±3.2b 7 93±1.8c 8 

Urinary volume, mL/24 hrs 11±1.5a 8 48±2.9bc 7 39±5.1b 8 44±2.3b 7 56±1.0c 8 

Urinary sodium, mmol/24 hrs 2±0.2a 8 14±0.8b 7 12±1.5b 8 13±1.1b 7 19±1.3c 8 

Serum sodium, mmol/L 152±3.4 8 152±2.3 8 148±2.1 8 149±2.6 8 148±1.9 8 

Hematocrit,  % 49±0.4 8 49±0.5 8 48±0.5 8 49±0.4 8 49±0.3 8 

Data are reported as the means±SEM. n=number of measurements. Means in a row with superscripts without a common letter differ, P<0.05. 
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Table 3. Body weight, cardiac mass and index, left and right ventricular mass and left and right ventricular mass indexes in 

18-week-old Wistar rats in the NS, HS, HS+HZ, HS+LOS or HS+NAC groups 

 NS n HS n HS+HZ n HS+LOS n HS+NAC n 

Body weight, g 3 weeks of age 69.0±2.15 12 69.2±2.70 12 66.7±2.92 12 71.4±2.02 11 75.8±2.09 14 

Body weight, g 8 weeks of age 338.9±5.53a 12 306.3±5.33ab 12 303.9±5.96b 12 316.4±11.24ab 11 342.5±5.24a 14 

Body weight, g 9 weeks of age 377.0±7.27a 12 340.8±6.56b 12 340.5±5.09b 12 343.8±10.03ab 11 384.9±6.96a 14 

Body weight, g 18 weeks of age 572.8±12.07a 12 489.8±8.31b 12 481.0±10.08b 12 514.8±15.41b 11 551.7±9.20a 14 

Cardiac index, g/cm 0.34±0.01a 16 0.51±0.02b 16 0.47±0.02bc 15 0.38±0.01ac 15 0.43±0.01c 14 

Cardiac mass, g 1.59±0.11a 16 2.27±0.11b 16 2.11±0.12bc 15 1.74±0.05ac 15 1.97±0.03c 14 

LV index, g/cm 0.25±0.007a 16 0.35±0.01b 16 0.31±0.01c 15 0.26±0.009a 15 0.29±0.003ac 14 

LV mass, g 1.18±0.02a 16 1.59±0.07b 16 1.43±0.06bc 15 1.19±0.03a 15 1.31±0.01ac 14 

RV index, g/cm 0.06±0.002a 16 0.08±0.003b 16 0.08±0.003b 15 0.07±0.002c 15 0.07±0.002c 14 

RV mass, g 0.29±0.008a 16 0.39±0.01b 16 0.39±0.01b 15 0.34±0.01c 15 0.35±0.0bc 14 

Data are reported as the means±SEM. n=number of measurements. Means in a row with superscripts without a common letter differ, P<0.05 
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Table 4. Serum aldosterone and LV and RV angiotensin II concentration in 18-week-old Wistar rats in the NS, HS, HS+HZ, 

HS+LOS or HS+NAC groups 

 NS n HS n HS+HZ n HS+LOS n HS+NAC n 

Serum aldosterone, (pg/mL) 64.7±15.7a 10 26.7±2.6b 10 34.0±3.6b 10 38.9±5.6b 10 29.1±2.1b 7 

Angiotensin II - LV, (% area) 0.03±0.01a 8 0.17±0.02b 8 0.16±0.02b 8 0.17±0.04b 8 0.17±0.02b 7 

Angiotensin II - RV, (% area) 0.02±0.20a 8 0.15±1.20b 8 0.15±1.20b 8 0.15±1.20b 8 0.14±1.00b 7 

Data are reported as the means±SEM. n=number of measurements. Means in a row with superscripts without a common letter differ, P<0.05 
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Table 5. Angiotensinogen, renin, ACE, ACE2, AT1 and AT2 gene expression of the LV and RV in 18-week-old Wistar rats in the 

NS, HS, HS+HZ, HS+LOS or HS+NAC groups 

 NS n HS n HS+HZ n HS+LOS n HS+NAC n 

Angiotensinogen - LV, (IDV) 0.35±2.87 8 0.37±0.01 8 0.41±0.02 7 0.35±0.01 8 0.40±0.01 7 

Angiotensinogen - RV, (IDV) 0.61±0.05 5 0.54±0.05 6 0.58±0.04 8 0.47±0.04 8 0.62±0.04 7 

Renin - LV, (IDV) 0.71±0.02 8 0.68±0.02 8 0.67±0.02 7 0.67±0.02 8 0.74±0.01 7 

Renin - RV, (IDV) 0.59±0.05 5 0.71±0.06 6 0.62±0.01 8 0.57±0.02 8 0.58±0.02 7 

ACE - LV, (IDV) 0.87±0.03 8 0.83±0.05 8 0.97±0.06 7 0.97±0.05 8 1.05±0.16 7 

ACE - RV, (IDV) 0.46±0.02 5 0.47±0.02 6 0.48±0.01 8 0.43±0.02 8 0.52±0.01 6 

ACE2 - LV, (IDV) 0.41±3.29 8 0.43±3.48 8 0.37±2.61 7 0.34±2.74 8 0.35±2.49 7 

ACE2 - RV, (IDV) 0.38±0.03 5 0.40±0.03 6 0.44±0.02 8 0.39±0.02 8 0.35±0.01 7 

AT1 - LV, (IDV) 0.39±0.03a 8 0.53±0.04b 8 0.57±0.03b 7 0.32±0.01a 8 0.36±0.02a 7 

AT1 - RV, (IDV) 0.34±0.03 8 0.40±0.03 6 0.37±0.009 8 0.33±0.01 8 0.32±0.01 7 

AT2 - LV, (IDV) 0.52±0.04 8 0.51±0.03 8 0.45±0.03 7 0.44±0.02 8 0.48±0.03 7 

AT2 - RV, (IDV) 0.41±0.01 5 0.42±0.01 6 0.36±0.01 8 0.45±0.01 8 0.44±0.04 7 

Data are reported as the means±SEM. n=number of measurements. Means in a row with superscripts without a common letter differ, P<0.05 
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Table 6. Angiotensinogen, renin, ACE, ACE2, AT1, AT2 and chymase protein expression of LV and RV in 18-week-old Wistar 

rats in the NS, HS, HS+HZ, HS+LOS or HS+NAC groups 

 NS n HS n HS+HZ n HS+LOS n HS+NAC n 

Angiotensinogen - LV, (AU) 10.2±0.96 8 9.7±1.08 8 9.8±1.21 8 10.6±1.26 7 9.2±0.47 7 

Angiotensinogen - RV, (AU) 17.2±3.68 8 19.4±2.33 8 18.3±2.01 8 19.0±2.58 8 18.6±2.88 7 

Renin - LV, (AU) 0.9±0.10 8 0.9±0.07 8 1.1±0.16 8 0.9±0.08 6 1.0±0.16 6 

Renin - RV, (AU) 11.2±2.27 8 11.9±1.58 8 11.7±2.20 8 9.9±0.93 7 11.9±2.89 6 

ACE - LV, (AU) 10.1±3.72 8 9.5±2.16 8 7.2±1.99 6 8.8±1.79 5 6.3±0.77 7 

ACE - RV, (AU) 3.2±0.33 8 3.4±0.19 8 3.0±0.19 8 3.2±0.41 8 3.6±0.32 6 

ACE2 - LV, (AU) 3.8±0.43 8 4.4±0.57 8 3.6±0.56 8 3.6±0.52 8 3.3±0.51 7 

ACE2 - RV, (AU) 2.2±0.10 8 2.2±0.15 7 2.2±0.14 8 2.1±0.25 5 2.0±0.17 7 

AT1 - LV, (AU) 3.4±0.28a 6 5.1±0.33b 6 5.3±0.51b 6 2.8±0.29a 5 3.3±0.38a 7 

AT1 - RV, (AU) 0.4±0.05a 8 0.8±0.06b 8 0.9±0.09b 8 0.4±0.07a 8 0.4±0.08a 7 

AT2 - LV, (AU) 0.05±0.004 8 0.06±0.007 7 0.04±0.010 8 0.04±0.005 7 0.04±0.008 7 

AT2 - RV, (AU) 0.03±0.004 8 0.03±0.004 7 0.02±0.003 8 0.02±0.004 6 0.02±0.002 7 

Chymase - LV, (AU) 0.6±0.02a 8 0.8±0.05a 8 0.9±0.07b 8 0.7±008a 7 0.8±0.05a 7 

Chymase - RV, (AU) 0.3±0.06 8 0.5±0.05 8 0.5±0.07 8 0.4±0.05 7 0.4±0.06 7 

Data are reported as the means±SEM. n=number of measurements. Means in a row with superscripts without a common letter differ, P<0.05 
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Figure 1. Cardiomyocyte diameter of LV (A) and RV (B) and interstitial fibrosis 

of LV (C) and RV (D) of 18–week-old rats fed diets of varying salt 

concentrations and untreated or treated with hydralazine (HZ), losartan (LOS) 

or N-acetylcysteine. Data are reported as means ± SEM, n = 6-8. Labeled 

means without a common letter differ, P<0.05 
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Figure 2. AT1 gene expression in LV (A) and RV (B) and AT1 protein 

expression of LV (C) and RV (D) of 18 week-old-rats fed diets of varying salt 

concentrations and untreated or treated with hydralazine (HZ),  losartan (LOS) 

or N-acetylcysteine (NAC). Data is reported as means ± SEM, n = 6–8. Labeled 

means without a common letter differ, P<0.05 
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Figure 3. TBARS on myocardium of 18–week-old rats fed diets of varying salt 

concentrations and untreated or treated with hydralazine (HZ), losartan (LOS) 

or N-acetylcysteine. Data are reported as means ± SEM, n = 6/group. Labeled 

means without a common letter differ, P<0.05 
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Figure 4. Affinity of the conformation-specific anti-AT1 receptor antibody in the 

LV (A) and RV (B), affinity of the conformation specific anti-AT2 receptor 

antibody in the LV (C) and RV (D) and representative images showing binding 

of conformation-specific anti-AT1 and anti-AT2 receptor antibody in LV and RV 

(E). Data are reported as means ± SEM, n = 7–8. Labeled means without a 

common letter differ, P<0.05 


