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RESUMO
MIRIAN, M.S. Efeitos do polifenol resveratrol na síntese de fatores vasoativos
do endotélio em células endoteliais humanas da linhagem ECV304. 2009. 95f.
Dissertação de Mestrado. Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto –
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.
A grande procura da humanidade por meios que favoreçam uma vida
saudável tem impulsionado as pesquisas por novas substâncias capazes de
satisfazer tais necessidades, e entre estas substâncias encontram-se os
fitoestrógenos. Processos biológicos relacionados a Doenças Cardiovasculares
(DCV) e outras doenças podem ser afetados por essas substâncias presentes em
plantas. O fitoestrógeno resveratrol é um polifenol especialmente encontrado na uva
e seus derivados, e sua ingestão tem sido associada à baixa taxa de mortalidade por
câncer e DCV. Os fitoestrógenos das plantas possuem semelhança estrutural e
funcional com o estrógeno, com propriedades que beneficiam o metabolismo celular
através de ação antioxidante e antiagregante plaquetária. O endotélio é o principal
alvo da ação dos estrógenos. Eles promovem a redução do engrossamento da
parede vascular, aceleram o processo de reconstrução do endotélio após injúria
vascular e favorecem a angiogênese. Os estrógenos diminuem a expressão de
moléculas de adesão em resposta à citocinas e possuem efeito anti-apoptótico nas
células endoteliais. Polifenóis são fitoestrógenos com alto potencial antioxidante
presentes em frutas, grãos, vegetais, nozes e raízes. Estes compostos vêm sendo
amplamente estudados por seus efeitos na supressão de tumores e na prevenção
de DCV em modelos animais.
Neste estudo, temos como objetivo geral avaliar a ação do resveratrol na
produção de óxido nítrico e prostaglandina E2 em modelo “in vitro” de células
endoteliais da linhagem ECV 304, bem como atividade antioxidante. O objetivo
específico é determinar a melhor concentração do resveratrol em que se observa
uma potente liberação de substâncias vasoativas e maior proteção contra radicais
livres, conferindo proteção e prevenção de DCV.

Palavras Chave: Resveratrol, Células Endoteliais, Óxido Nítrico, Prostaglandina e
Antioxidante.
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ABSTRACT
MIRIAN, M.S. Polyphenol resveratrol effects on endtohelium vasoactive factor
synthesis in human endothelial cells of ECV304 line. 2009. 95f. Dissertation
(Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de
São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.
The vast search of humanity for ways that favors a healthy life has driven the
researches for substances capable of meeting such needs, and among these
substances there are the phytoestrogens. Biological processes related to
Cardiovascular Disease (CVD) and other illness can be affected by these substances
present in plants. The phytoestrogen resveratrol is a polyphenol specially found in
grapes and derivates, and its ingestion has been associated to low mortality rates by
cancer and CVD. The plants phytoestrogens are similar structurally and functionally
with estrogens, with properties that benefit cellular metabolism through their
antioxidant and antiplatelet action. The endothelium is estrogen´s major target. They
reduce thickening of the vascular wall, accelerate the reconstruction process of
vascular endothelial after injury and promote angiogenesis. The estrogens decrease
the expression of adhesion molecules in response to cytokines and have antiapoptotic effect on endothelial cells, and promotes raising in nitric oxide (NO)
production. Polyphenols are phytoestrogens with high antioxidant effect present in
fruits, grains, vegetables, nuts and roots. These compounds have been extensively
studied due to their effect on tumors suppression and CVD prevention in animal
models.
In this study, we evaluated resveratrol´s action in nitric oxide production and
prostaglandin E2 in in vitro model of endothelial cells ECV304, as well as it´s
antioxidant activity. The specific objective is to determine the best concentration of
resveratrol in which observes a potent liberation of vasoactive factors and the best
anti free radical activity, leading to protection and prevention of CVD.
Key-words: Resveratrol, Endothelial Cells, Nitric oxide, Prostaglandin and
Antioxidant.
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A grande procura da humanidade por meios que favoreçam uma vida
saudável tem impulsionado as pesquisas por novas substâncias capazes de
satisfazer tais necessidades (SAUTTER et al., 2005), e diversas substâncias
presentes em plantas podem afetar processos biológicos relacionados à Doenças
Cardiovasculares (DCV) e outras doenças humanas comuns. Entretanto, poucas
dessas milhares de moléculas bioativas foram bem estudadas em células ou
animais, e ainda menos em humanos (SACKS, 2005).
Os fitoestrógenos são compostos de plantas que possuem semelhança
estrutural e funcional com os estrógenos (ANDERSON; GARNER, 1997).
Os estrógenos são essenciais na prevenção de DCV, uma vez que possuem
uma ação direta na reatividade vascular, modificando o estado funcional do
endotélio. O endotélio é o principal alvo da ação dos estrógenos, que promovem a
redução do engrossamento da parede vascular, aceleram o processo de
reconstrução do endotélio após injúria vascular e favorecem a angiogênese
(LOSORDO; ISNER, 2001).
Durante a menopausa, com a falência ovariana, ocorre uma deficiência
crônica de estrógeno fisiológica que está relacionada com o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares, entre outros fatores, pela perda do efeito protetor do
estrógeno no endotélio vascular (SQUADRITO et al., 2003).
Polifenóis são fitoestrógenos com alto potencial antioxidante presentes em
frutas, grãos, vegetais, nozes e raízes. Estes compostos vêm sendo amplamente
estudados por seus efeitos na supressão de tumores e na prevenção de DCV em
modelos animais (CAO et al., 2002). Propriedades antioxidantes e antiinflamatórias e
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melhoras na disfunção endotelial e no perfil lipídico têm sido reportadas em dietas
polifenólicas (ZERN; FERNANDEZ, 2005).
O polifenol resveratrol é um fitoestrógeno estilbeno presente especialmente
na uva e que promove benefícios à saúde através das atividades antiangiogênica,
antiinflamatória e antiviral (SIGNORELLI; GHIDONI, 2005). Polifenóis presentes no
vinho tinto foram reportados como redutores da incidência de DCV através da
proteção contra danos do estresse oxidativo e redução da expressão de fatores
transcripcionais responsáveis pela ativação, indução ou controle de genes
envolvidos na vasoconstrição (NICHOLSON et al., 2008). Além do resveratrol, outros
polifenóis como catequina e quercetina são amplamente estudados quanto ao seu
potencial contra DCV (CURIN; ANDRIANTSITOHAINA, 2005).
O resveratrol relaxa o músculo liso vascular através da síntese e liberação
de óxido nítrico (NO) pelo endotélio e da inibição do influxo de cálcio e liberação do
cálcio armazenado intracelularmente (LI et al., 2006) com efeitos similares aos do
17β-estradiol (LI et al., 2002), podendo ser clinicamente útil como um substituto
seguro para estrógenos femininos na prevenção de doenças cardiovasculares (LI et
al., 2006).
Neste estudo, temos como objetivo geral avaliar a ação do resveratrol na
produção de óxido nítrico (NO) e prostaglandina E2 (PGE2) em modelo “in vitro” de
células endoteliais humanas da linhagem ECV 304, bem como a mobilização de
cálcio intracelular. O objetivo específico é determinar a melhor concentração do
resveratrol em que se observa uma potente liberação de substâncias vasoativas,
conferindo proteção e prevenção a DCV.

2. R e v i s ã o d a L i t e r a t u r a

3

2.1 ENDOTÉLIO VASCULAR
Células endoteliais (CE) vasculares são células achatadas e alongadas que
contém um único núcleo, sendo o único tipo de células conhecidas que contém os
corpos de Weibel Palade, sítio de armazenamento do fator de Von Willebrand
envolvido na coagulação e de P-seletina. O endotélio é composto por uma única
camada de CE justapostas por junções intercelulares diversas, determinadas pela
distância entre as células adjacentes (NICHOLSON et al., 2008).
As funções do endotélio incluem agir como barreira semipermeável para
troca de macromoléculas, fluidos e eletrólitos entre os espaços intra e extracelulares
(KLABUNDE, 2005); local de síntese de substâncias vasoativas como NO, PGI2 e
ET-1, os dois primeiros levando ao relaxamento e o último à contração das células
de músculo liso, acarretando na regulação da pressão sanguínea; manter
coagulação sanguínea e resposta inflamatória através do transporte do fator de
coagulação VII e secreção do Fator Hiperpolarizante Derivado de Endotélio (EDHF),
em resposta a alterações na taxa de fluxo sanguíneo. É também o sítio de produção
de moléculas de adesão para capturar e transportar leucócitos circulantes para
tecidos afetados (NICHOLSON et al., 2008); local de formação de novos vasos
sanguíneos (angiogênese), requeridos no crescimento normal do tecido e no reparo
de feridas (KLABUNDE, 2005).
O tecido endotelial é capaz de inibir a proliferação do músculo liso vascular,
prevenindo a migração das células da musculatura vascular lisa através de
mecanismos diretos, como a síntese de óxido nítrico. Além disso, desempenha
papel crucial na homeostasia vascular e na prevenção do início e progresso da
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doença cardiovascular, atuando na modulação do tônus vascular através do balanço
na liberação de substâncias vasoativas (MAHMOUDI et al., 2007).
O endotélio é um órgão metabólico dinâmico que atualmente é reconhecido
não somente como barreira física entre o sangue e a parede vascular, mas também
como órgão estrategicamente localizado com múltiplas funções, tornando-o um
verdadeiro sensor para sinais químicos e hemodinâmicos. Estes sinais são
traduzidos em mensagens através de mecanismos intracelulares de transcrição
(ENDEMANN; SCHIFFRIN, 2004; COIMBRA; LUZ, 2004).
As CE exercem múltiplas funções fisiológicas, mantendo a integridade da
parede vascular e representando uma barreira através da qual ocorrem difusão e
transporte ativo de diversas substâncias. Elas constituem uma superfície altamente
trombo resistente ao sangue circulante e atuam no tônus vascular através da
produção de fatores derivados do endotélio (COIMBRA; LUZ, 2004). Os fatores que
promovem vasoconstrição são endotelina-1 (ET-1), prostaglandina H2 (PGH2) e
tromboxano

A2

(TXA2).

Os

fatores

que

promovem

vasodilatação

são

a

prostaglandina I2 (PGI2) e o NO, que é o principal mediador do tônus vascular,
promovendo vasodilatação (STANKEVICIUS et al., 2003).

2.2 FATORES DERIVADOS DO ENDOTÉLIO
2.2.1. ÓXIDO NÍTRICO (NO)
A partir do estudo de Furchgott e Zawadzky em 1980, ficou estabelecida a
importância do endotélio para o controle do tônus vascular. Neste estudo os
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pesquisadores demonstraram que o efeito vasodilatador da acetilcolina dependia da
liberação de um fator relaxante derivado do endotélio. Sete anos depois, Palmer e
colaboradores demonstraram que culturas de células endoteliais da aorta liberavam
NO em concentrações suficientes para promover vasodilatação, mostrando que o
fator relaxante derivado do endotélio era o NO.
Normalmente, o NO na circulação sanguínea inibe a adesão e a ativação
das plaquetas, assim como a adesão e a migração de monócitos e de neutrófilos
para o espaço subendotelial (VOETSCH et al., 2004).
Em condições fisiológicas, o relaxamento vascular ocorre quando receptores
de membrana das células endoteliais são ativados (por acetilcolina, bradicinina,
adenosina difosfato e outras), estimulando a formação do complexo cálciocalmodulina que leva à ativação da enzima óxido nítrico sintase (eNOs) presente
nestas células e à produção de NO. A eNOs está ancorada à membrana da célula
endotelial, o que favorece a liberação do NO próximo à camada muscular do vaso
(BUSCONI; MICHAEL, 1994).
No interior da célula muscular, o NO interage com o ferro do grupo heme da
enzima guanilato ciclase (GC), resultando em uma alteração da conformação desta
enzima, tornando-a ativa (GCa). A GCa catalisa a saída de dois

grupamentos

fosfato da molécula de guanosina trifosfato (GTP), resultando na formação de
guanina monofosfato cíclica (GMPc). O aumento da concentração de GMPc na
célula muscular resulta no relaxamento desta célula (ALDERTON et al., 2001).
O NO também é um potente inibidor da agregação plaquetária e, ao deixar a
célula endotelial em direção à corrente sangüínea, pode penetrar nas plaquetas,
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especialmente nas que se encontram justapostas à parede dos vasos. No interior das
plaquetas, de modo análogo ao discutido para a célula muscular, o NO promove um
aumento do GMPc e conseqüente diminuição do Ca2+ livre. Como o Ca2+ é essencial
para o processo de agregação plaquetária, esse processo também será inibido
(WOLIN, 1996).
2.2.2. PROSTAGLANDINA
As prostaglandinas (PGs) são ácidos graxos que apresentam na sua
estrutura básica o ácido prostanóico (PARKINGTON et al., 2004).
As PGs são sintetizadas a partir de um precursor primário, o ácido
araquidônico. Este ácido é liberado dos fosfolipídios das membranas celulares pela
ação da fosfolipase A2, através de um processo controlado por hormônios e outros
estímulos.

As duas vias principais para síntese de PGs a partir do ácido

araquidônico são a via da lipoxigenase e a via da cicloxigenase (CAMPBELL;
FALCK, 2007) (figura 1).
Pela via da cicloxigenase, as prostaglandinas são obtidas através da ação
catalítica das enzimas cicloxigenases (HARVEY; CHAMPE, 1998). Esta via do
metabolismo do ácido araquidônico foi a primeira a ser descoberta, e tem envolvida
a enzima denominada prostaglandina endoperóxido sintetase (PGsintetase) ou
cicloxigenase (COX). Esta enzima catalisa a endoperoxidação do ácido araquidônico
em intermediários muito instáveis, as prostaglandinas endoperóxidos como a
prostaglandina G2 (PGG2) e a prostaglandina H2 (PGH2). Por isomerização são
formadas algumas prostaglandinas como PGD2, PDE2, PGF2. As enzimas
cicloxigenase e tromboxano sintase promovem a síntese de PGE2 e tromboxano A2,
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respectivamente (REILLY; FITZGERALD, 1993). Trabalhos mostraram a existência
de duas isoformas: uma constitutiva, a cicloxigenase-1(COX1) e uma induzível, a
cicloxigenase-2 (COX2) (WU, 1995).

Figura 1 - Síntese de prostaglandinas a partir do ácido araquidônico (Farmacologia
Ilustrada 2a edição – HARVEY; CHAMPE, 1998)

A COX1 está presente em tecidos como estômago intestino ou rins, locais
onde catalisa a biossíntese de PGs citoprotetoras no endotélio vascular, mantendo a
homeostase celular (HARA et al., 1995). É a única isoforma presente nas plaquetas,
em que leva à formação de TXA2. A COX2 ocorre principalmente em processos
inflamatórios, e nas células endoteliais converte o ácido araquidônico na
prostaglandina PGH2, que é convertida em PGI2 através da prostaciclina sintase
(PGIS) (CHANDRASEKHARAN; SIMMONS, 2005).
Desde sua descoberta em 1979 por Salvador Moncada e John Vane, a
elucidação do papel das PGs na hemostasia e nas doenças cardiovasculares vem
se tornando cada vez mais importante, especialmente o chamado balanço entre
prostaciclina e tromboxano. Sob condições normais, quando estimulado pela COX2
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as células endoteliais formam PGE2 e posteriormente PGI2, que é vasodilatadora e
possui efeito antitrombogênico por inibir adesão e agregação plaquetária. Porém, em
situação de disfunção endotelial, o estímulo da COX2 resulta na formação de maior
concentração de TXA2 e menor concentração de PGI2. O TXA2 tem se mostrado
indutor da condição de disfunção endotelial (DAÍ; KLONER, 2004).

2.3 ESTRESSE OXIDATIVO
O estresse oxidativo é um estado em que o excesso de formação de
moléculas altamente reativas como as espécies reativas do oxigênio (ROS) e as
espécies reativas do nitrogênio (RNS) saturam os mecanismos naturais de defesa
antioxidante (MARITIM et al., 2003), o que resulta em danos oxidativos. As espécies
reativas são moléculas que apresentam um elétron desemparelhado na sua órbita
externa e caracterizam-se por ser altamente instáveis e por ter tempo de vida muito
curto (HALLIWEL,1992).
ROS incluem peróxido de hidrogênio (H2O2), que é normalmente produzido
pelas reações catalisadas pela superóxido dismutase (SOD) e por oxidases
(ALMEIDA et al., 2008). Além disso, o radical hidroxil (-•OH) e o superóxido (·O2-)
estão entre as ROS mais estudadas (EVANS et al., 2002).
As RNS mais comuns incluem o óxido nítrico (NO) e o peroxinitrito (ONOO-)
(EVANS et al., 2002). O NO, principal vasodilatador endotélio-dependente, é
normalmente produzido da L-arginina pela eNOS na parede do vaso. Porém, em
condições patológicas, especialmente onde há excesso de ·O2-, o radical livre ·NO
rapidamente reage com o ·O2-, gerando uma molécula altamente reativa, o peróxido
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de nitrito (ONOO-), que ocasiona nitração protéica e peroxidação lipídica, sendo
ambos indicadores de disfunção vascular, assim como são pró-ateroscleróticos. ·O2é produzido pela redução de um elétron do oxigênio por diversas enzimas como
NADPH oxidase, xantina oxidase, cicloxigenase e citocromo P450 (TURKO et al.,
2001).
Uma importante fonte não enzimática de ROS é a mitocôndria. Conforme os
elétrons são carregados por nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) e flavina
adenina dinucleotídeo (FADH2) durante a fosforilação oxidativa, adenosina trifosfato
(ATP) e ·O2- são gerados. Sob condições normais, ·O2- é rapidamente dismutado a
H2O2 pela manganês superóxido dismutase (Mn-SOD) na mitocôndria e pelo cobre
superóxido dismutase (Cu-SOD) no citosol (EVANS et al., 2002). H2O2 é então
convertida a H2O e O2 pela glutationa peroxidase na mitocôndria ou pela catalase
nos lisossomos. Em contraste, H2O2 pode também ser convertida ao radical
altamente reativo ·OH na presença de elementos como o ferro e o cobre. Esses
radicais livres em concentrações fisiológicas são parte de vias de sinalização, mas
quando produzidos em excesso se tornam patológicos (SACHIDANANDAM et al.,
2005).
O excesso de geração de ROS pode estimular oxidação de LDL que faz
parte da placa aterosclerótica (BOULLIER et al., 2001). Portanto, a ocorrência de um
dano oxidativo depende do desequilíbrio entre a produção de ROS e a atividade das
defesas antioxidantes (DAWSON; DAWSON, 1998). A disfunção endotelial induzida
pelas ROS pode contribuir para o desenvolvimento da aterosclerose e outras DCV
(WANG et al., 2007).
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2.4 DOENÇAS CARDIOVASCULARES
As doenças cardiovasculares (DCV) referem-se a um grupo de doenças que
afetam o coração e/ou os vasos sanguíneos. Essas doenças geralmente resultam de
dano arterial, entretanto os sintomas e o tratamento dessas doenças dependem das
artérias afetadas. Os três tipos de artérias predominantemente afetadas por DCV
incluem artérias coronarianas, artérias cerebrais (derrame) e artérias periféricas
(morte tecidual e gangrena). O início ocorre com uma inflamação nos vasos
sanguíneos, que posteriormente afunilam-se, levando à angina. Nos estágios mais
tardios dessa doença, coágulos sanguíneos obstruem artérias e a isquemia severa
do miocárdio resulta em infarto do miocárdio (ataque cardíaco). Em casos extremos
de CHD, falência cardíaca pode ocorrer como resultado da diminuição da força do
músculo cardíaco em bombear o sangue através do corpo (NICHOLSON et al.,
2008). Existem também outras patologias que podem se desenvolver em associação
com essas três principais DCV como hipertensão, cardiomegalia e cardiomiopatia
(ALLENDER et al., 2007).
Há numerosos riscos que predispõem indivíduos à DCV que incluem
obesidade, alta pressão sanguínea, idade, sexo, tabaco, diabetes mellitus e
menopausa (DE BACKER et al., 2003). Doenças cardiovasculares são uma das
maiores causas de morte em várias nações economicamente desenvolvidas assim
como em economias emergentes. Apesar de alguns dos maiores fatores de risco
para DCV não serem modificáveis – idade, sexo, predisposição genética – as
questões da dieta e do estilo de vida são reconhecidas como os principais fatores de
risco modificáveis (LEIFERT; ABEYWARDENA, 2008).
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Os tratamentos para DCV dependem do tipo da doença, mas tratamentos
efetivos sempre incluem prevenção dos fatores de risco como dietas com baixo teor
de gordura, com restrição calórica e com pouco sódio, redução na ingestão de álcool
e exercícios cardiovasculares regulares (DE BACKER et al., 2003).

2.5 DISFUNÇÃO ENDOTELIAL
A disfunção endotelial é caracterizada por alterações no endotélio vascular,
como a redução da vasodilatação e o estado pró-inflamatório, e está associada a
várias formas de doença cardiovascular como a aterosclerose (ENDEMANN;
SCHIFRIN, 2004), bem como com diversas condições como menopausa,
dislipidemia, aumento da pressão sangüínea e diabetes mellitus (CHING et al.,
2003).
Os mecanismos envolvidos na disfunção endotelial são muitos, entre eles a
diminuição da liberação de fatores de relaxamento derivados do endotélio (NO e
PGI2); diminuição da biodisponibilidade desses fatores, principalmente o NO, por
inativação oxidativa; disfunção nas vias de transdução dos sinais dos fatores de
relaxamento endoteliais; diminuição da sensibilidade da musculatura lisa vascular
aos fatores de relaxamento; aumento da produção de fatores de contração
produzidos pelo endotélio (ET-1, PGH2,e TXA2) (DEANFIELD et al., 2007);
desequilíbrio entre a produção de ROS e a atividade das defesas antioxidantes
(DAWSON; DAWSON, 1998).
Em condições fisiológicas normais, o NO na luz do vaso inibe a adesão e a
ativação das plaquetas, assim como a adesão e a migração de monócitos e de
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neutrófilos para o espaço subendotelial. Ao realizar a diapedese, monócitos se
transformam em macrófagos e, subseqüentemente, em células espumosas cheia de
lipídeos no espaço subendotelial, e essa é uma etapa crítica para o desenvolvimento
da ateriosclerose. O NO modula a oxidação do LDL (Low density lipoprotein)
enquanto o superóxido produzido pelo complexo NADH/NADPH oxidase nos
neutrófilos ativados, promove o acúmulo de LDL oxidado (oxLDL) no espaço
subendotelial.A glutationa peroxidase plasmático (GPx-3) catalisa a redução do
peróxido de hidrogênio (H2O2) e do lipídio peróxido em água e lipídio álcool ,
respectivamente, protegendo a biodisponibilidade do NO (VOETSCH et al, 2004).
A avaliação da função endotelial é importante para o entendimento da
etiopatogenia da aterosclerose e para avaliação dos resultados de intervenções
preventivas e terapêuticas. A existência da resposta vasodilatadora é um indicador
importante da saúde do endotélio, sendo o NO, a endotelina-1 e as prostaglandinas
as substâncias vasoativas mais importantes na determinação de doenças
cardiovasculares (SQUADRITO et al., 2002).

2.6 OS ESTRÓGENOS E O ENDOTÉLIO VASCULAR
Pesquisas mostram que os estrógenos apresentam efeitos protetores no
sistema vascular, nos tecidos reprodutivos e nos ossos. No sistema vascular, os
estrógenos apresentam efeitos de rápida e de longa duração. Os efeitos de longa
duração ocorrem de horas a dias após a exposição a estrógenos, envolvendo
mecanismos genômicos (dependentes de sinalização transcricional das células
vasculares), e está relacionado aos efeitos positivos do estrógeno na proliferação
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celular durante a resposta à injúria vascular, reduzindo os riscos de aterosclerose.
Os efeitos de rápida duração se estabelecem entre 5 a 20 minutos, não envolvem
mecanismos genômicos e estão relacionados à vasodilatação e síntese do NO
(MENDELSOHN, 2000).
O endotélio vascular de indivíduos saudáveis possui propriedades
anticoagulantes e vasodilatadoras devido à ação de fatores que derivam do
endotélio, entre eles o NO e prostaglandinas (PGI2) (RAHIMIAN et al., 2004).
Os estrógenos possuem uma ação direta na reatividade vascular,
modificando o estado funcional do endotélio. A disfunção endotelial tem sido
considerada como o ponto de partida para o desenvolvimento da aterosclerose. O
endotélio é o principal alvo da ação dos estrógenos. Eles promovem a redução do
engrossamento da parede vascular, aceleram o processo de reconstrução do
endotélio após injúria vascular e favorecem a angiogênese (LOSORDO; ISNER,
2001). Os estrógenos diminuem a expressão de moléculas de adesão em resposta à
citocinas e possuem efeito anti-apoptótico nas células endoteliais. Outra potente
ação dos estrógenos é promover aumento da produção de NO pela eNOs (FLORIAN
et al., 2004).
Durante a menopausa ocorre a falência ovariana provocando um estado de
hipoestrogenismo. A deficiência crônica de estrógeno está relacionada com o
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, entre outros fatores, pela perda do
efeito protetor do estrógeno no endotélio vascular (SQUADRITO et al., 2003).
Estudos têm demonstrado que culturas de células endoteliais aumentam a síntese
de NO quando expostas a estrógenos (FLORIAN et al., 2004). A incidência de DVC
em mulheres aumenta significativamente com a menopausa, devido à diminuição da
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proteção cardiovascular atribuída à deficiência de estrógeno. O estrógeno possui
ação vasodilatadora e de redução do colesterol, reduzindo a aterogênese, a
incidência de infarto do miocárdio e outras complicações de DCV. Colesterol,
triglicérides e LDL aumentam com a idade da mulher, enquanto que o HDL diminui
(VYAS et al., 2008).

2.7 POLIFENÓIS
A inclusão de produtos como frutas, vegetais, nozes e raízes na dieta têm
sido há muito tempo associada a numerosos efeitos benéficos, o que levou o
Departamento de Saúde da Inglaterra a recomendar a ingestão de cinco porções de
frutas e vegetais diariamente (DEPARTMENT OF HEALTH, 2007). Estudos
anteriores abordando a questão dos métodos preventivos para DCV mostraram que
o consumo de frutas e vegetais desempenham importante papel na prevenção da
instalação de DCV como a aterosclerose (BRAT et al., 2006; HERTOG et al., 1995).
Numerosos compostos presentes em plantas como, por exemplo, vitaminas,
aminoácidos, polifenóis e alcalóides mostraram ter propriedades benéficas à saúde.
Os polifenóis são fitoestrógenos, compostos encontrados em plantas que possuem
semelhança estrutural e funcional com o estrógeno, com propriedades que
beneficiam o metabolismo celular através de ação antioxidante e antiagregante
plaquetária (ANDERSON; GARNER, 1997) e, assim, competem com os estrógenos
pela ligação com os seus receptores, mimetizando o efeito dos mesmos sobre as
células (XU et al., 2000). Os fitoestrógenos possuem um par de grupos hidroxila
separados por distâncias similares aos estrógenos (MIKSICEK, 1995) e também
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contam com a presença de anel fenólico, pré-requisito para a ligação no receptor
estrogênico (METZGER, 1995).
Polifenóis são definidos quimicamente como substâncias que possuem um
anel aromático com grupos hidroxila, incluindo ésteres e glicosídeos (derivados
funcionais) (D´ARCHIVIO et al., 2007). Entretanto, decorrente da diversa gama de
estruturas, polifenóis são agrupados em diferentes classes dependendo do número
de anéis fenólicos e do tipo e número de elementos estruturais que ligam os anéis
fenólicos (MANACH, 2004). As classes incluem estilbenos, ácidos fenólicos simples,
chalconas e flavonóides.
Os principais compostos de plantas sugeridos como responsáveis pelos
efeitos benéficos cardiovasculares conferidos por frutas e vegetais são os polifenóis,
inicialmente devido às suas propriedades antioxidantes. Estudos mostram que o
consumo de polifenóis limita o desenvolvimento de lesões ateromatosas por inibir a
oxidação de LDL, que é considerado mecanismo chave em lesões endoteliais que
ocorrem na aterosclerose (D´ARCHIVIO et al., 2007). Estudos posteriores
demonstraram que, em adição à sua propriedade antioxidante, polifenóis possuem
atividade antiangiogênica e anti-proliferativa, inibem mediadores inflamatórios e
diminuem a expressão de fatores de transcrição e genes envolvidos na hipertensão
(NICHOLSON et al., 2008).
Muita atenção tem sido dada para fitoquímicos antioxidantes naturais como
potencial terapia na prevenção de doenças cardiovasculares. Um dos compostos
mais reconhecidos e estudados é o resveratrol, membro de uma das classes de
polifenóis denominada estilbeno (DAS; DAS, 2007).

16

2.8 RESVERATROL E DOENÇAS CARDIOVASCULARES
O resveratrol (RSV) é um polifenol estilbeno presente especialmente na uva
que

promove

benefícios

à

saúde

através

de

atividade

antiangiogênica,

antiinflamatória e antiviral (SIGNORELLI; GHIDONI, 2005). O resveratrol é
especialmente encontrado na uva e seus derivados, foi primeiramente isolado das
raízes do heléboro branco (planta Veratum grandiflorum O. Loes) em 1940, e em
1963 das raízes da planta Polygonum cuspidatum, utilizada na medicina tradicional
chinesa e japonesa. Inicialmente caracterizada como uma fitoalexina, o resveratrol
atraiu pouca atenção até 1992, quando foi postulado como explicação para alguns
dos efeitos cardioprotetores do vinho tinto. Desde então, dúzias de relatos
demonstraram que resveratrol pode prevenir ou diminuir a progressão de várias
doenças incluindo câncer, doenças cardiovasculares e doenças isquêmicas, assim
como aumentar a resistência ao estresse e a longevidade de vários organismos, de
leveduras a vertebrados (BAUR; SINCLAIR, 2006).
Na uva esta fitoalexina é sintetizada na casca como resposta ao stress
causado por ataque fúngico, dano mecânico, irradiação de luz ultravioleta. O
resveratrol é sintetizado naturalmente na planta sob duas formas isômeras: transresveratrol

(trans-3,5,4'-trihidroxiestilbeno)

e

cis-resveratrol

(cis-3,5,4'-

trihidroxiestilbeno) (Figura 2). O isômero trans-resveratrol é convertido para cisresveratrol em presença da luz visível, pois esta forma é mais estável (SAUTTER et
al., 2005).
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Figura 2 - Estrutura química dos isômeros trans-resveratrol e cis-resveratrol.

O resveratrol tem meia vida curta no organismo, aproximadamente 8 a 14
minutos, e sua molécula primária é extensivamente metabolizada pelo organismo,
sendo convertida a outros compostos secundários. A meia vida desses metabólitos é
cerca de 9.2 horas, como o sulfato conjugado. Porém, outros compostos do vinho e
da dieta podem modificar a disponibilidade e até agir sinergicamente ao RSV, o que
explicaria o fato de doses relativamente baixas do RSV obtidas a partir do consumo
de vinho tinto podem produzir efeitos benéficos mensuráveis in vivo (BAUR;
SINCLAIR, 2006).
Polifenóis presentes no vinho tinto foram reportados como redutores da
incidência de DCV através da proteção contra danos provocados pelo estresse
oxidativo e pela redução da expressão de fatores transcripcionais responsáveis pela
ativação, indução ou controle de genes envolvidos na vasoconstrição. Uma
característica bastante conhecida do vinho tinto é seu alto conteúdo de
antioxidantes, dentre os quais o resveratrol foi o mais estudado nos anos recentes.
Resveratrol é um fitoestrógeno com efeitos celulares específicos, encontrado em
concentrações relativamente altas em vários alimentos, como nozes e uvas. A
quantidade de resveratrol varia entre os diversos tipos de uvas e nas áreas
geográficas em que são encontradas. Uma vez que o resveratrol exerce efeitos
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protetores nas plantas, altas concentrações de resveratrol podem ser encontradas
na casca de uvas de locais com clima frio intenso (WALLENBORG et al., 2009).
Estudos epidemiológicos mostraram uma associação entre consumo
moderado de vinho e proteção contra doenças cardiovasculares. Também foi
observado que o vinho possui atividade antioxidante, antiinflamatória e anti
proliferativa in vitro e in vivo (MANACH et al., 2005). Na França, consumidores
moderados de vinho tinto têm uma menor taxa de mortalidade decorrente de
doenças coronarianas quando comparados com quem não consome vinho
(BELQUENDOUZ et al., 1997).
No ano de 2005, Oak e colaboradores demonstraram que polifenóis do vinho
possuem não apenas efeito antioxidante, mas efeito antiinflamatório. Também foi
sugerido que esses polifenóis previnem a peroxidação lipídica mediada por radicais
livres de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) através da quelação do cobre (CÍŽ
et al., 2007) e esta peroxidação está associada ao envelhecimento celular e a
doenças crônicas como a aterosclerose (DELL'AGLI et al., 2004; COOK; SAMMAN,
1996; OAK et al., 2005; RAJDL et al., 2006; BELQUENDOUZ et al., 1997). Em
modelos animais, extratos de polifenóis de vinho tinto demonstraram prevenir o
desenvolvimento de hipertensão (CAROLLO et al., 2007). Vinho tinto e uvas
induzem relaxamento de vasos sanguíneos de forma endotélio-dependente, via
aumento da geração e/ou aumento da atividade biológica do NO, levando a uma
aumento de níveis de cGMP. Em estudos com ratos, polifenóis do vinho tinto (Red
Wine Polyphenols - RWPs) demonstraram reduzir a pressão sanguínea em ratos
normais e hipertensos. RWPs, nas células endoteliais, aumentam o cálcio livre do
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citosol por aumentar o influxo de cálcio e a mobilização dos estoques de cálcio
intracelulares (DELL´AGLI et al., 2004).
Segundo Baur e Sinclair, 2006, a agregação plaquetária excessiva ou
inapropriada pode levar à formação de trombos e subseqüente bloqueio nos vasos
sanguíneos que resultam em isquemia, infarto do miocárdio ou derrame.
Interessantemente, o resveratrol previne a agregação plaquetária in vitro, e a
administração sistêmica do resveratrol bloqueia o aumento da agregação plaquetária
induzida em coelhos através de dieta hipercolesterolêmica, além de reduzir a área
aterosclerótica e o tamanho do trombo gerado por laser no endotélio de ratos que
são geneticamente hipercolesterolêmicos. O mecanismo de efeito protetor do
resveratrol pode envolver a inibição preferencial da atividade da COX1 e/ou redução
do RNA mensageiro da COX2, uma vez que o balanço das prostaglandinas
sintetizadas pelas duas isoformas da COX regula a homeostasia vascular. O
tromboxano A2, sintetizado pela COX1 em plaquetas, é um potente indutor da
agregação plaquetária e um vasoconstritor, enquanto a prostaciclina, sintetizada
pela COX2 nas células endoteliais, é um antiagregante plaquetário e vasodilatador.
A inibição preferencial da COX1 promove aumento do fluxo sanguíneo e diminui
formação de coágulo, enquanto drogas que inibem seletivamente COX2 podem criar
um ambiente favorável à formação de trombo e aumento do risco de complicações
cardiovasculares (BAUR; SINCLAIR, 2006). Em 1997, Jang e colaboradores
originalmente propuseram que o RSV seria um agente quimiopreventivo efetivo por
inibir a atividade enzimática das duas formas de ciclooxigenases. Evidências
epidemiológicas

mostram

que

inibição

em

longo

prazo

da

COX

reduz

significativamente o desenvolvimento de diversos tipos de cânceres e a deleção do
gene que codifica a COX-2 é protetora para modelos de ratos com câncer colo-retal.

20

O resveratrol reduz a atividade total da ciclooxigenase em tumores e tecidos normais
in vivo através da inibição da atividade da COX-1 e/ou redução da COX-2 em nível
de RNAm (BAUR; SINCLAIR, 2006).
Chen e colaboradores (2007) realizaram estudos em que se pode observar o
efeito protetor do resveratrol sobre células endoteliais na redução da atividade
trombogênica induzida por LDL oxidada, confirmando o trabalho de Bertelli e
colaboradores (1995), que afirma que o resveratrol inibe a ativação e a agregação
plaquetária.
O resveratrol relaxa o músculo liso vascular através da síntese e liberação
de NO pelo endotélio e da inibição do influxo de cálcio e liberação do cálcio
armazenado no interior da célula de músculo liso (LI et al., 2006), com efeitos
similares aos do 17β-estradiol (LI et al., 2002), podendo ser clinicamente útil como
um substituto seguro para estrógenos femininos na prevenção de doenças
cardiovasculares (LI et al., 2006), sendo assim também indicado nas dietas
preventivas para mulheres em pós menopausa. A atividade vasodilatadora do
resveratrol foi atribuída à sua habilidade de aumentar a sinalização de óxido nítrico
no endotélio. In vivo, o resveratrol mostrou aumentar a expressão da óxido nítrico
sintase endotelial e induzível (BAUR; SINCLAIR, 2006). Nas células endoteliais, o
resveratrol reforça o estímulo agonista do aumento do cálcio livre intracelular que
pode acionar a síntese de óxido nítrico pelas mesmas (BULUC; DEMIREL-YILMAZ,
2006).

2.9 AÇÃO ANTIOXIDANTE DO RESVERATROL

21

A cada dia cresce a utilização de compostos antioxidantes, principalmente
de origem dietética, na busca da prevenção das DCV (AVIRAM; FUHRMAN, 1998),
uma vez que a inibição da formação das ROS ou o seqüestro dessas moléculas
previne o estresse oxidativo (HERMANN et al. 1997).
Espécies reativas do oxigênio mostraram ter papel na iniciação e progressão
do câncer através de dano direto ao DNA e outras moléculas. Em adição à sua
possível modulação de enzimas antioxidantes envolvidas na resposta de fase 2, o
resveratrol tem uma capacidade antioxidante intrínseca que pode estar relacionada
a seus efeitos quimio-preventivos (BAUR; SINCLAIR, 2006).
O resveratrol é bastante conhecido por sua forte atividade anti radicalar, que
se deve à presença de uma dupla ligação conjugada, fazendo com que os elétrons
fiquem mais deslocalizados (KHANDUJA; BHARDWAJ, 2003). A inibição da
oxidação de LDL por polifenóis como o resveratrol que está presente no vinho tinto,
pode desempenhar importante papel na diminuição da taxa de mortalidade de
pessoas que consomem essa bebida (BELQUENDOUZ et al., 1997). O resveratrol
previne a oxidação do LDL in vitro através da quelação do cobre, bem como por
seqüestrar radicais livres. Em ratos hipertensos propensos ao infarto, resveratrol
significativamente reduz marcadores do estresse oxidativo como albumina glicada
no soro e 8-hidroxiguanosina na urina (BAUR; SINCLAIR, 2006).
Robb e colaboradores (2008) realizaram estudos em que o resveratrol
promove o aumento da expressão da Mn-SOD, sendo esta enzima responsável por
reduzir o estresse oxidativo intracelular. Vários mecanismos são postulados para
explicar as atividades antioxidantes do resveratrol. Primeiramente, é dito que o
resveratrol compete com a coenzima Q e reduz o complexo III da cadeia oxidativa, o
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sítio de geração de ROS, para exercer sua atividade antioxidante. Segundo,
aumentando o receptor de radicais livres glutationa, o resveratrol mantém a
viabilidade celular e inibe a oxidação (FAN et al., 2008). Terceiro, resveratrol,
quando adicionado à cultura de cardiomiócitos em baixas concentrações, mostrou
induzir várias enzimas antioxidantes e de fase 2, incluindo superóxido dismutase
(SOD), glutationa, catalase, glutationa redutase, glutationa S-transferase e NAD(P)H:quinona oxiredutase 1 (TATLIDEDE et al., 2009) e essas defesas celulares
aumentadas promovem proteção contra injúria oxidativa (FAN et al., 2008).
Uma vez que o resveratrol é um fitoestrógeno, o mesmo é substância
promissora para tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares que, dentre
inúmeros fatores, surgem na menopausa, quando ocorre um estado de
hipoestrogenismo em que se perde o efeito protetor do estrógeno sobre o endotélio
vascular (SQUADRITO et al., 2003). O estilbeno resveratrol têm atraído muita
atenção dos pesquisadores pelos seus efeitos benéficos atribuídos à sua
capacidade

antioxidante,

papel

importante

na

prevenção

de

doenças

cardiovasculares (ROBB et al., 2008), bastante comuns na pós-menopausa.
O envelhecimento da população mundial leva ao aumento de patologias
associadas à velhice como DCV (GOIATO et al., 2006). Estima-se que no ano de
2025, 10% da população mundial seja composta por pessoas com idade acima dos
65 anos, e dessa população 60% serão mulheres. Um dos maiores desafios para a
Saúde Pública é a melhor maneira de prevenir doenças e manter a saúde da
população idosa (PALACIOS et al., 2005). O resveratrol tem mostrado prolongar o
tempo de vida de diversas espécies, implicando no potencial do resveratrol como
agente antienvelhecimento no tratamento de doenças humanas relacionadas à idade
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(DE LA LASTRA; VILLEGAS, 2005). Polifenóis da uva demonstraram exercer efeito
cardioprotetor em mulheres pós-menopausa através da redução do estresse
oxidativo (ZERN et al., 2005). O resveratrol também pode combater células
cancerosas através da indução do ciclo celular e apoptose. Os efeitos antiproliferativos e pró apoptóticos do resveratrol em células tumorais foram
extensivamente documentados in vitro e foram sustentados pela regulação negativa
de proteínas do ciclo celular e aumento na apoptose de modelos tumorais in vivo. A
eficácia de baixas doses diárias de RSV em modelos de ratos com carcinogênese
de cólon sugerem que, mesmo concentrações de RSV obtidas de fontes dietéticas,
como o vinho tinto, podem ser terapêuticas em alguns casos. Em concentrações
mais altas, alcançadas farmacologicamente, efeitos protetores do RSV são
observados com maior freqüência e são mais drásticos, mas isso não se aplica a
todos os casos. Porém, deve-se considerar a dose, o método de administração, a
origem do tumor e outros componentes da dieta, tudo isso afetando a eficácia do
tratamento com RSV. Estudos in vivo mostram claramente o RSV como grande
promissor no tratamento de câncer (BAUR and SINCLAIR, 2006).
Uma vez que o estresse oxidativo desempenha papel importante no
processo de envelhecimento e nas doenças que mais causam mortalidade na
população, há um interesse considerável na influência dos fatores da dieta nos
processos patológicos e na longevidade em relação à modificação do estresse
oxidativo (MATSSON, 2007).
Diante deste cenário, é de extrema importância a realização de estudos
adicionais sobre esses compostos de plantas, tanto em modelos experimentais in
vitro quanto in vivo. Também há a necessidade de se desenvolver um consenso a
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respeito das recomendações de consumo do alimento propriamente dito e de
suplementos alimentares (MATSSON, 2007).

3 . O b je t iv o s

25

Gerais
O objetivo geral deste estudo é avaliar a ação do resveratrol:

•

na produção de substâncias vasoativas como o óxido nítrico

•

na prevenção do estresse oxidativo

•

na integridade do DNA celular

Utilizando-se, para este propósito, o modelo “in vitro” de células endoteliais
humanas da linhagem ECV304.
Específicos
O objetivo específico é determinar a melhor concentração do resveratrol em
que se observa:

•

a maior liberação de óxido nítrico

•

a maior produção de PGE2

•

o menor dano e/ou maior proteção ao DNA celular

•

a diminuição mais significativa na adesão dos neutrófilos às células
endoteliais ECV304 ativadas

Com isso, estabelecer uma concentração de resveratrol que confira proteção
e prevenção de DCV.

4. M ateriais e m étodos
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a. SISTEMA DE CULTURA DE CÉLULAS
i. Linhagem Celular:
Neste estudo, foram utilizadas células endoteliais da linhagem
ECV304, procedentes da American Type Culture Collection (ATCC® CLR1998™),

cedidas

pelo

Professor

responsável

pelo

Laboratório

de

Glicoimunobiologia do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP/USP).
ii. Cultura de Células:
O cultivo das células foi iniciado após descongelamento rápido a 37ºC em
banho-maria de uma alíquota contendo 1 x 106 células. Após o descongelamento,
as células foram submetidas à centrifugação de 300g durante 5 minutos. Em
seguida, o sobrenadante foi retirado e o sedimento celular lavado duas vezes com
PBS estéril para retirar qualquer resíduo de dimetilsulfóxido (DMSO) utilizado na
etapa de congelamento. Finalmente, o material foi centrifugado nas mesmas
condições acima citadas e suspendido em 3 mL de meio de crescimento [Meio199
com fenol red (Invitrogen), suplementado com HEPES (25mmol/l - Sigma), Lglutamina (2mmol/l - Invitrogen), antibiótico / antimicótico (1% - Sigma), e 20% de
soro bovino fetal (FBS) (Invitrogen) inativado por 30 minutos a 56 ºC].
2

As células foram distribuídas em garrafas plásticas de cultura (25cm ). Estas
foram incubadas em estufa de 5% de gás carbônico (CO2) a 37ºC. O meio de
cultivo foi trocado de dois em dois dias até as culturas atingirem confluência de 90
a 100% de células aderidas.
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b. GRUPO EXPERIMENTAL
Tratamento
1

Controle (meio de cultura)

2

1,0 µg/mL lipopolissacáride (LPS)

3

1,0 µM 17β-estradiol

4

100,00 µM resveratrol

5

50,00 µM resveratrol

6

25,00 µM resveratrol

7

5,00 µM resveratrol

8

1,00 µM resveratrol

9

0,50 µM resveratrol

10

0,10 µM resveratrol

O resveratrol utilizado (3, 4’, 5– trihydroxy– trans– stilbene; 5– [(1E)– 2– (4–
Hydroxyphenyl) ethenyl]– 1,3– benzenediol) foi o isômero trans (Sigma-Aldrich)
comercializado em pó, e as concentrações utilizadas estão de acordo com trabalho
de Wallerath e colaboradores (2002). As soluções de resveratrol foram preparadas a
partir da diluição do pó em dimetilsulfóxido (DMSO).
Também foram utilizados como controle o LPS (Lipopolysaccharides from
Escherichia coli 0111:B4 purified by phenol extraction) e o 17β-estradiol (SigmaAldrich), que foram diluídos em meio 199 incompleto.

c. PARÂMETROS INVESTIGADOS PROPOSTOS
Efeitos do fitoestrógeno resveratrol na síntese de NO e PGE2, bem como na
proteção da célula contra o dano oxidativo promovido pelo H2O2 em células
endoteliais humanas da linhagem ECV304, e seu efeito sobre o DNA celular.
i. Medida da Viabilidade Celular

28

Para avaliar a citotoxicidade das diversas concentrações do resveratrol, do
seu veículo de diluição e dos controles na linhagem em estudo foi utilizado o método
de análise colorimétrica através do ensaio MTT: 3-(4,5 dimethyl thiazole-2yl) 2,5
diphenyl tetrazolium bromide.

O corante Thiazolyl blue, em sua forma oxidada,

possui coloração amarela, mas adquire coloração azul em sua forma reduzida,
conversão feita pelas desidrogenases mitocondriais, ou seja, ocorre apenas em
células viáveis. Partindo deste princípio, medindo por espectrofotometria a coloração
obtida ao fim da reação, pode-se inferir a viabilidade celular das culturas tratadas
(MOSNANN, 1983) com as diversas concentrações de resveratrol (100, 50, 25, 5, 1,
0.5 e 0.1µM), com o veículo de diluição (DMSO) nas concentrações de 10%, 5%, 1%
e 0.5%, bem como com o 17β-estradiol na concentração 1 µM/mL e com o LPS na
concentração

1 µg/mL, todos comparados com o grupo controle (células não

tratadas).
As células foram cultivadas em placa de 96 poços (1,0 x 104células/poço)
em 200µL de meio de crescimento e incubadas em estufa de CO2 a temperatura de
37°C. Após 48 horas observou-se confluência. O meio de crescimento foi retirado,
os poços foram lavados duas vezes com PBS e colocou-se meio de tratamento
[Meio 199 livre de fenol red (Invitrogen), suplementado com HEPES (25mmol/l Sigma), heparina (50 U/ml - Sigma), L-glutamina (2mmol/l - Invitrogen), antibiótico
antimicótico (1% Sigma)].
As culturas foram estimuladas com o veículo de diluição da drogas (DMSO),
o 17β-estradiol, o LPS e diversas concentrações de resveratrol acima citadas por 24
horas. O controle de viabilidade continha apenas o meio de tratamento e o controle
de morte celular, uma solução de meio de tratamento com 1% de Triton X 100. Após
esses períodos, foi retirado o meio de cultura e os poços foram lavados com PBS,
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depois foram adicionados 180µL de meio de tratamento, mais 20 µL de MTT
(1mg/mL) foram adicionados em cada poço. Após incubação por 4 horas, foi retirada
a solução de MTT e foi adicionado 200 µL/poço de solução solubilizadora. Após 24
horas, foi realizada a leitura da absorbância em espectrofotômetro no comprimento
de onda de 570 nm. O branco da reação foi feito com meio de tratamento. A
absorbância obtida das células não tratadas foi considerada como 100% de
viabilidade celular (MOSNANN, 1983).
ii. Proteção do resveratrol contra o dano oxidativo do H2O2 pelo
ensaio de MTT
Para avaliar a capacidade protetora do resveratrol sobre o estresse oxidativo
provocado pelo peróxido de hidrogênio (H2O2) nas células ECV304, utilizou-se o
método de análise colorimétrica através do ensaio MTT descrito acima (MOSNANN,
1983). Após estimulação das células em placas de 96 poços (1,0 x 104células/poço)
com as diversas concentrações de resveratrol em meio de tratamento por 24 horas,
foi retirado o meio dos poços e foi adicionado 1mM de H2O2 por 1hora.
Após esses períodos, foi retirado o meio de cultura e os poços foram lavados
com PBS, depois foram adicionados 180µL de meio de tratamento, mais 20 µL de
MTT (1mg/mL) foram adicionados em cada poço. Após incubação por 4 horas, foi
retirada a solução de MTT e foram adicionados 200 µL/poço de solução
solubilizadora. Após 24 horas, foi realizada a leitura da absorbância em
espectrofotômetro no comprimento de onda de 570 nm. O branco da reação foi feito
com meio de tratamento sem solução de MTT e solução solubilizadora. O controle
de viabilidade continha apenas o meio de tratamento e o controle de morte celular
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apenas H2O2 sem pré-tratamento com resveratrol. A absorbância obtida das células
não tratadas foi considerada como 100% de viabilidade celular (MOSNANN, 1983).
iii. Dosagem da quantidade de NO produzida por citometria de
fluxo
As células cultivadas, ao atingirem confluência de 90 a 100% de células
aderidas, foram lavadas com PBS e removidas dos frascos de cultura com uma
solução de tripsina/EDTA (0,2% / 0,02%) (Gibco BRL, Life Technologies,
Garithesburb, MD), deixando a solução agir por 5 minutos em estufa de CO2 (5%) a
37ºC. A solução foi aspirada e colocada em tubo cônico. Foi neutralizada a ação da
tripsina pela adição de 10 mL de meio de crescimento. As células foram submetidas
à centrifugação por 5 minutos a 300g e o sedimento celular suspendido em PBS. O
número de células foi contado com o corante Azul de Trypan e as mesmas
distribuídas em tubo de citometria em uma densidade de 1x106 células por tubo em
500µL de PBS.

Nesses tubos foi adicionado 5mM de DAF-2DA (4,5

diaminofluresceína diacetato) e foi incubado por 20 minutos em estufa de CO2 (5%)
a 37ºC.
O DAF-2DA é uma sonda permeável a membranas celulares. Uma vez
dentro da célula, o grupo diacetato é hidrolisado pelas esterases do citosol,
liberando o composto não fluorescente DAF-2. A produção intracelular de NO
converte o DAF-2 no composto fluorescente DAF-2T. Assim a produção intracelular
de NO pode ser medida por citometria de fluxo (LEIKERT et al.,2001).
Após a incubação com DAF-2DA, as células foram estimuladas com
resveratrol e controles nas concentrações acima citadas. Foi realizada uma curva
dose-resposta de produção de NO sob estímulo de 1µg/mL de LPS.
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As quantidades de NO produzidas foram analisadas por citometria de fluxo
(FACs Canto, BD programa FACs DIVA). Os resultados foram expressos pela
mediana da intensidade de fluorescência (MFI).
iv. Dosagem de prostaglandina E2 (PGE2) pelo método ELISA
As células foram cultivadas em placas de 6 poços numa densidade de 1 x
106 células e, ao atingirem confluência de 90 a 100% de células aderidas, as
mesmas foram tratadas com diversas concentrações de resveratrol e dos controles
em meio de tratamento. Os níveis de PGE2 foram determinados no sobrenadante
dessas culturas por um imunoensaio competitivo em poços do kit PGE2 Assay –
R&D Systems, seguindo as instruções do fabricante. As amostras e os padrões
foram incubados por 18 horas a 4ºC com 50µL de PGE2 conjugada a fosfatase
alcalina e 50µL de anticorpo monoclonal de rato contra PGE2. Os poços foram então
lavados 4 vezes com o tampão de lavagem, então foram adicionados 200µL da
solução substrato (p-nitrofenilfosfato) em cada poço, com incubação de 20 minutos
em temperatura ambiente protegido da luz. Foram adicionados 50µL da solução
fosfato trissódico em cada poço e realizada a leitura em no máximo 30 minutos. A
leitura da densidade ótica foi realizada em espectrofotômetro em comprimento de
onda de 405nm, com correção do comprimento de onda entre 570 e 590nm. Foi
realizada uma curva de calibração com soluções de PGE2 entre 1250 e 19.6pg/mL.
v. Análise da alteração do conteúdo do DNA em ECV304 por
citometria de fluxo
Este ensaio foi realizado conforme descrito em NICOLLETI et al. (1991). As
células (4x105 células/poço placa de 12 poços) em meio 199 cultivadas (37ºC,
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5%CO2) foram tratadas por 24 horas com diversas concentrações de resveratrol,
Camptotecina (10µM - indutor de apoptose) e PBS (controle negativo).
Após os tratamentos, as células foram tripsinizadas, centrifugadas (1000rpm,
10minutos, 4oC) e o pellet foi ressupenso cuidadosamente com 750µL de tampão
citrato-triton-IP (0.1% citrato de sódio, 0.1% Triton X-100, iodeto de propídio
50µg/mL) e incubado por até 16-18 horas no escuro a 4oC. As amostras foram
analisadas por citometria de fluxo (citômetro FACSCanto - software DIVA - Becton
Dickinson, CA, EUA).

vi. Ensaio de adesão de neutrófilos a monocamadas de células
ECV304 pré-tratadas ou não com RSV
Os ensaios de adesão foram realizados em placas de cultura de 24 poços
contendo em seu interior lamínulas de vidro estéreis. Células ECV304 foram
cultivadas sobre as lamínulas de vidro até atingirem confluência na presença de
meio 199. As monocamadas foram ou não pré-tratadas por 24 horas com diferentes
concentrações de RSV (1-25 µM) e, em seguida, receberam PMA (10 ng/ml) para
estímulo de 5 horas.
Neutrófilos humanos do sangue periférico foram isolados utilizando MonoPoly Resolving Medium (Flow Laboratories, Rockville, MD, USA), conforme
instruções do fabricante. Foram coletados 10 ml de sangue, de voluntários sadios,
em seringa heparinizada (20 UL/ml; Liquemine, Produtos Roche Químicos e
Farmacêuticos S.A., Rio de Janeiro, RJ, Brasil). Amostras de 5 ml foram
cuidadosamente colocadas sobre 4 ml de meio de separação. As amostras foram
centrifugadas a 400 x g, durante 50 minutos, à 25º C. O plasma e o anel de
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mononucleares foram desprezados e o anel de neutrófilos foi lavado com 50 ml de
meio 199 a 500 xg por 10 minutos, por duas vezes. O sedimento de células foi
ressuspendido em 1 ml de meio 199. Contagem global de células foi realizada em
câmara de Neubauer (Neubauer Improved Bright-Line, Loptik Labor, Germany),
partindo da suspensão diluída 20 vezes em solução de Turk (20ml ácido acético
glacial, 0.5g azul de metileno e água para 1L). A preparação de neutrófilos foi
analisada quanto à viabilidade, através do método de exclusão por azul de Tripan, e
pureza por análise de tamanho e granulosidade através de citometria de fluxo em
FacSort (Becton Dickinson Immunocytometry Systems, San Jose, CA, USA),
tratados pelos programas Cell Quest e WinMDI.
Finalmente, foi permitida a adesão de 3x105 neutrófilos/poço nas células
ECV304 durante um período de 45 minutos, a 37ºC. Terminado o período de
adesão, os neutrófilos não aderentes foram lavados com PBS. Neutrófilos aderentes
e células endoteliais foram submetidos à coloração com HEMA3 (Biochemical
Sciences, Inc., Swedesboro, NJ, USA). A análise dos resultados foi realizada através
da contagem do número de neutrófilos aderidos/campo, em 12 campos diferentes e
aleatórios na objetiva de 40x. As condições experimentais foram testadas em
triplicada.
d. ANÁLISE ESTATÍSTICA
A análise estatística dos resultados foi realizada através do programa Graph
Pad Prism (versão 4 Prism, Graph Pad, USA). Utilizamos a análise de variância
entre os grupos (ANOVA) “one-way”, e o teste complementar de Tukey,
considerando-se

um

nível

de

significância

p<0,05.

5 . R e s u lt a d o s
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a. Viabilidade celular das ECV304 perante a substância diluente do
resveratrol – DMSO
Foi utilizado o ensaio colorimétrico MTT (3-(4,5 dimethyl thiazole-2yl) 2,5
diphenyl tetrazolium bromide) para avaliar a citotoxicidade da substância utilizada
para diluir o resveratrol, o composto dimetilsufóxido (DMSO), no cultivo de células da
linhagem ECV304 por 24 horas.
Conforme consta no gráfico 1, os tratamentos com 0,5% de DMSO
(concentração de DMSO presente nos tratamentos de resveratrol utilizados neste
estudo) e 1% de DMSO mantiveram as células viáveis por não promoverem
citotoxicidade, enquanto que as concentrações de 5% e 10% de DMSO diminuíram
significativamente a viabilidade das células. Os resultados foram expressos em
porcentagem de viabilidade em relação ao controle (células não tratadas).

Gráfico 1 - Viabilidade das culturas de ECV304 após 24 horas de incubação com
DMSO
4

1x10 células ECV304 por poço foram cultivadas em placas de 96 poços com meio de tratamento e
incubadas com variadas concentrações de DMSO: 0,5%, 1%, 5% e 10%. Como controles de
viabilidade celular foram utilizadas células apenas em meio de cultura (não tratadas) e como controle
de morte celular foram utilizadas células incubadas com triton 1% em meio de cultura. Os resultados
foram expressos como média ± erro padrão de experimentos realizados em triplicata. **p<0,01 vs
controle de viabilidade.
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Com esses resultados pudemos definir a concentração de DMSO utilizada
para diluir o resveratrol nos testes de viabilidade das células ECV304. A
concentração utilizada a partir destes experimentos foi de 0,5% de DMSO.

b. Viabilidade celular das ECV304 perante as drogas de tratamento
O ensaio colorimétrico MTT (3-(4,5 dimethyl thiazole-2yl) 2,5 diphenyl
tetrazolium bromide) foi utilizado para avaliar a citotoxicidade dos tratamentos com
as diversas concentrações do fitoestrógeno resveratrol, com LPS e com 17βestradiol na linhagem ECV304 por 24 horas, com o intuito de verificar um possível
efeito dos tratamentos na viabilidade das células utilizadas neste estudo.
Tratamentos com resveratrol nas concentrações de 50, 25, 5, 1, 0.5 e 0.1
µM, com LPS (1 µg/mL) e com 17β-estradiol (1µg/mL) por 24 horas mantiveram as
células viáveis por não promoverem citotoxicidade nas doses e condições
analisadas, exceto a concentração de 100 µM de resveratrol que diminuiu
significativamente a viabilidade das células, conforme mostra o gráfico 2. Os
resultados foram expressos em porcentagem de viabilidade em relação ao controle
(células não tratadas).
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Gráfico 2 - Viabilidade das culturas de ECV304 após 24 horas de tratamento com as
diversas concentrações de resveratrol
4

1x10 células ECV304 por poço foram cultivadas em placas de 96 poços com meio de tratamento e
incubadas com resveratrol (concentrações de 100, 50, 25, 5, 1 0.5 e 0.1µM), LPS (1 µg/mL) e 17βestradiol (1µM). Como controle de viabilidade celular foram utilizadas células apenas em meio de
cultura (não tratadas) e como controle de morte celular foram utilizadas células incubadas com triton
1% em meio de cultura. Os resultados foram expressos como média ± erro padrão de experimentos
realizados em triplicata. **p<0,01 vs controle de viabilidade.

c. Efeito protetor do resveratrol contra o estresse oxidativo do H2O2
através do ensaio de MTT
Para avaliar o efeito do resveratrol como agente protetor contra o estresse
oxidativo provocado por solução de H2O2 1mM, foi utilizado o teste colorimétrico
MTT em placa de 96 poços. Após pré-incubação por 24 horas com as diversas
concentrações de resveratrol, adicionou-se H2O2 por 1 hora. No poço controle de
H2O2 foi colocado apenas meio de tratamento durante as 24 horas.
A exposição das células a 1mM de H2O2 por 1 hora causou diminuição da
viabilidade celular para menos de 15% em relação ao controle de viabilidade,
conforme tabela 1. As células tratadas com resveratrol nas diversas concentrações e
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posteriormente incubadas com 1mM de H2O2 por 1 hora tiveram viabilidade maior
que as células não tratadas com o estilbeno.
Como mostra o gráfico 3, todas as concentrações de resveratrol testadas
promoveram grande proteção contra o dano oxidativo provocado pelo H2O2, o que
mostra o alto potencial antioxidante do resveratrol.

Gráfico 3 - Efeito protetor do resveratrol contra o dano celular induzido por H2O2
4

1x10 células ECV304 por poço foram cultivadas em placas de 96 poços com meio de tratamento e
pré-incubadas por 24 horas com resveratrol (concentrações de 50, 25, 5, 1 0.5 e 0.1µM), LPS (1
µg/mL) e 17β-estradiol (1µM) e posteriormente incubadas com H2O2 1mM por 1 hora. Como controle
de viabilidade celular foram utilizadas células apenas em meio de cultura (não tratadas) e como
controle de morte celular foram utilizadas células incubadas apenas com H2O2 1mM em meio de
tratamento. Os resultados foram expressos como média ± erro padrão de experimentos realizados em
triplicata. *p<0,05 vs controle de H2O2, **p<0,01 vs controle de H2O2.

A diferença entre as proteções promovidas pelas diversas concentrações de
resveratrol não é significativa, portanto não se pode estipular uma concentração que
melhor protege as células contra o dano oxidativo promovido pelo H2O2.
Tabela 1 – Efeito do resveratrol no dano celular provocado pelo H2O2

Grupo

% de viabilidade

Controle de Viabilidade

100

H2O2 1Mm

14,3

Resveratrol 50 µM + H2O2 1mM

50,2**
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Resveratrol 25 µM + H2O2 1mM

42,4**

Resveratrol

5 µM + H2O2 1mM

53,0**

Resveratrol

1 µM + H2O2 1mM

45,8**

Resveratrol 0,5 µM + H2O2 1mM

37,9*

Resveratrol 0,1 µM + H2O2 1mM

38,9*

Valores expressos em porcentagem em relação ao controle de H2O2. Os dados representam a média
de experimentos realizados em triplicata. *p<0,05 vs controle de H2O2, **p<0,01 vs controle de H2O2.

d. Dosagem da produção de NO por citometria de fluxo
A produção de óxido nítrico pelas células ECV304 foi aumentada em
decorrência

do

estímulo

das

diversas

concentrações

de

resveratrol.

As

porcentagens foram comparadas à produção basal de NO em células não
estimuladas, consideradas como 0% de produção de NO. Foi utilizada a mediana da
intensidade de fluorescência (MFI) detectada por citometria de fluxo, fluorescência
emitida pela ligação da sonda DAF-2DA com o NO produzido pela célula.
Tabela 2 - Efeito do resveratrol na produção intracelular de NO pelas ECV304

Grupo
DAF
LPS
17beta
50 µM RSV
25 µM RSV
5 µM RSV
1 µM RSV
0.5 µM RSV
0.1 µM RSV

DAF Fluorescence (MIF x 103)
20 minutos
40 minutos
60 minutos
2,708 ±0,035
2,736 ±0,038 3,072 ±0,052
*3,431 ±0,146 **3,439±0,059 *3,436 ±0,061
* 3,386 ±0,111 **3,367±0,057 *3,364 ±0,137
3,245 ± 0,104 **3,408±0,003 *3,791 ±0,091
*3,434 ±0,010 **3,602±0,085 *3,897 ±0,026
*3,373 ±0,055 **3,668±0,056 **4,072±0,071
**3,538±0,157 **3,687±0,159 **4,057±0,055
*3,423 ±0,070 **3,587±0,081 **3,993±0,170
*3,390 ±0,164 **3,496±0,046 *3,895 ±0,207

Células cultivadas em garrafas foram tripsinizadas e transferidas para tubos de citometria na
6
concentração de 1x10 células ECV304 com 500 µL de PBS. Foi adicionado 5mM da sonda DAF-2DA
a cada tubo, e então foi incubado por 20 minutos. Após este período, foi adicionado resveratrol
(concentrações de 50, 25, 5, 1, 0.5 e 0.1µM), 1 µg/mL LPS e 1µM 17β-estradiol. Como controle foram
utilizadas células sem a sonda e com a sonda, mas sem tratamento. Os resultados foram expressos
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como mediana da intensidade de fluorescência (MIF) ± erro padrão de experimentos realizados em
triplicata. *p<0,05 vs células não tratadas, **p<0,01 vs células não tratadas.

Gráfico 4 – Ação do polifenol resveratrol no aumento de NO em células ECV304
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6

1x10 células ECV304 adicionadas de 5mM da sonda DAF-2DA receberam tratamentos de
resveratrol (concentrações de 50, 25, 5, 1, 0.5 e 0.1µM), 1 µg/mL LPS e 1µM 17β-estradiol. NT =
células não tratadas. A) incubação de 20 minutos; B) incubação de 40 minutos; C) incubação de 60
minutos. Como controle foram utilizadas células com a sonda, mas sem tratamento. Os resultados
foram expressos como mediana da intensidade de fluorescência (MIF) ± erro padrão de experimentos
realizados em triplicata. *p<0,05 vs células não tratadas e **p<0.01 vs células não tratadas.

e. Dosagem da produção da Prostaglandina E2 pelo método ELISA
A produção de prostaglandina E2 pelas células ECV304 não sofreu alteração
com os estímulos das diversas concentrações de resveratrol (50, 25, 5, 1, 0.5 e 0.1
µM), por 24 horas. O controle positivo utilizado foi o LPS (1 µg/mL), em que se
observa um aumento na produção de PGI2 em relação às células não tratadas, uma
vez que o LPS estimula a cicloxigenase, enzima responsável pela síntese das
prostaglandinas (MARTINS et al., 2008).

Gráfico 5 – Produção da Prostaglandina E2 pelo método ELISA após 24 horas de
tratamento com as diversas concentrações de resveratrol
6

1x10 células ECV304 por poço foram cultivadas em placas de 6 poços com meio de tratamento e
incubadas com resveratrol (concentrações de 50, 25, 5, 1 0.5 e 0.1µM) e LPS (1 µg/mL). NT = células
não tratadas. Como controle foram utilizadas células apenas em meio de cultura (não tratadas).
Foram utilizados os sobrenadantes dos tratamentos para a realização do ELISA. Os resultados foram
expressos como média ± erro padrão de experimentos realizados em triplicata. **p<0,001 vs células
não tratadas.
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f. Ensaio de adesão de neutrófilos a monocamadas de células
endoteliais ECV304 pré-tratadas ou não com resveratrol
A quantidade de neutrófilos aderidos às ECV304 não apresentou diferença
significativa quanto às células tratadas ou não com resveratrol, conforme figura 2. As
células endoteliais não estimuladas, tratadas ou não, apresentam pouca aderência
de neutrófilos, mas sem diferença significativa entre células tratadas com resveratrol
e células não tratadas. As células estimuladas com PMA apresentaram grande
quantidade de neutrófilos aderidos, mas a diferença entre as células tratadas ou não
com resveratrol não foi estatisticamente significativa.
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A)
Neutrófilos

B)

C)

D)

Figura 3 – Adesão de neutrófilos sobre células ECV304 tratadas ou não com diversas concentrações
de RSV por 24 horas. Células ECV304 foram cultivadas em placas de 24 poços com meio de
tratamento e incubadas (B, C e D) ou não (A) com resveratrol. Como controle foram utilizadas células
apenas em meio de cultura (A - não tratadas). Foram adicionados neutrófilos não ativados (sem
estímulo) e neutrófilos ativados com PMA às ECV304. As células foram coradas com HEMA3 e a
análise dos resultados foi feita com a contagem do número de neutrófilos aderidos/campo em 12
campos diferentes. Os elementos circulados em branco nos campos não estimulados são os
neutrófilos aderidos.
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g. Análise da alteração do conteúdo do DNA em ECV304 por
citometria de fluxo
As células de linhagem ECV304 foram submetidas a tratamento com
resveratrol por 24 horas. Observa-se que o resveratrol não promoveu dano ao DNA
da célula em nenhuma das concentrações testadas. O controle positivo
camptotecina (CPT) promoveu alteração significativa na integridade do DNA da
ECV304. A medida utilizada para análise da integridade do DNA foi a porcentagem
de DNA íntegro, através da utilização do iodeto de propídio (IP). O IP tem a
capacidade de se ligar ao DNA danificado, que então emitirá fluorescência, e esta
será analisada por citometria de fluxo (citômetro FACSCanto - software DIVA Becton Dickinson, CA, EUA).

Gráfico 6 – Alteração no DNA de ECV304 por citometria de fluxo com iodeto de
propídio
5

4x10 células ECV304 por poço foram cultivadas em placas de 12 poços com meio de cultura e
incubadas ou não com resveratrol (concentrações de 50, 5 e 0.5µM). NT = células não tratadas.
Como controle de não dano foram utilizadas células apenas em meio de cultura (não tratadas) e
como controle de dano ao DNA utilizou-se CPT 105µM). As células foram então tripsinizadas e
tratadas com tampão contendo IP por 18horas no escuro, posteriormente foi realizada a análise por
citometria de fluxo. Os resultados foram expressos como média ± erro padrão de experimentos
realizados em triplicata. **p<0,01 vs células não tratadas.

6 . D is c u s s ã o
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6.1 Efeito protetor do resveratrol contra o estresse oxidativo do peróxido
de hidrogênio (H2O2)
Antioxidantes são definidos como substâncias que, quando presentes em
baixas concentrações em relação ao substrato oxidável, são capazes de inibir ou
retardar substancialmente a oxidação daquele substrato. Os antioxidantes não se
tornam radicais livres pela doação de elétrons, pois eles são estáveis em ambas as
formas. Antioxidantes são importantes na prevenção de doenças, inibindo ou
atrasando a oxidação das biomoléculas por meio da prevenção da iniciação ou
propagação da cadeia de reações de oxidação (KAUR; KAPOOR, 2001).
As doenças cardiovasculares como a hipertensão, a doença coronariana e a
aterosclerose, estão associadas com o aumento do stress oxidativo e são mais
comuns em homens do que em mulheres na pré-menopausa em idade similar
(FORTE et al.; 1998).
O estresse oxidativo provocado por todos os peróxidos pode danificar
diretamente células e tecidos. O resveratrol age como antioxidante e antimutagênico, induz enzimas de fase 2 na metabolização de drogas, tem atividade
anti-inflamatória e inibe a função da COX. Além disso, o estilbeno inibe eventos
celulares associados à iniciação, promoção e progressão tumoral (YEN et al., 2007).
KAINDL e colaboradores (2008) mostraram que o resveratrol é efetivo contra
os danos do estresse oxidativo nutricional no epitélio colo-retal, mas que pode não
ser útil para proteger contra o estresse oxidativo endógeno.
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O resveratrol é seqüestrador de radicais livres e ao mesmo tempo um
potente antioxidante, uma vez que possui habilidade de promover atividade de uma
variedade de enzimas antioxidantes (DE LA LASTRA; VILLEGAS, 2005).
O peróxido de hidrogênio (H2O2) é produzido normalmente em tecidos pela
SOD e por oxidases, sendo removido predominantemente por enzimas antioxidantes
como a catalase e a glutationa peroxidase, agindo também como regulador de vias
de sinalização, uma vez que tem a habilidade de atravessar a membrana
plasmática.

Durante a última década, vários estudos demonstraram que o

resveratrol é um potente antioxidante e protege contra diferentes ROS. Estudos
atestam a habilidade do resveratrol de evitar o dano oxidativo causado pelo H2O2
(VIEIRA DE ALMEIDA et al., 2008), o que vai ao encontro dos resultados obtidos
nestes experimentos.
No presente trabalho, as diversas concentrações do resveratrol reverteram o
dano

celular

causado

pelo

oxidante

H2O2,

porém

não

houve

diferença

estatisticamente significativa entre a proteção causada pelas várias concentrações
de resveratrol. Com isso não se pode estabelecer uma concentração exata que
promove a proteção contra o dano oxidativo provocado pelo H2O2, mas a faixa
estudada (50 a 0.1µM de resveratrol) promove proteção às células neste estudo in
vitro.
6.2 Efeitos do resveratrol na produção de NO
Nos vasos sanguíneos o NO exerce função na modulação do diâmetro e da
resistência vascular pela sua habilidade em relaxar o músculo liso vascular. O NO
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inibe interações de elementos sangüíneos circulatórios com a parede do vaso
(CERQUEIRA et al., 2002).
Em condições basais, em indivíduos sadios, há tônus vasodilatador
moderado e constante, causado pelo NO endotelial se difundindo para as células da
musculatura lisa vascular; se a formação basal de NO cessa, aparecerá
vasoconstrição (CERQUEIRA et al., 2002). A reação de Griess era muito utilizada
para detectar a produção de NO, porém o teste não era muito sensitivo e houve a
necessidade de se desenvolver nova técnica mais satisfatória (NAKATSUBO, et al.,
1998). Desenvolveu-se então o DAF-2DA, uma sonda amplamente utilizada para
detectar o NO intra e extracelular, sendo bastante adequada e de ampla
sensibilidade se usada em baixas concentrações (LEIKERT, et al., 2001). Por ser de
alta sensibilidade, baixíssimas concentrações de NO geradas por CE são detectadas
com o uso desta determinação fluorimétrica (NAKATSUBO, et al., 1998).
O DAF-2DA é uma sonda permeável a membranas celulares que, após
sofrer hidrólise, liga-se ao NO produzido intracelularmente, convertendo-se no
composto fluorescente DAF-2T. Assim a produção intracelular de NO pode ser
medida por citometria de fluxo (LEIKERT et al.,2001).
Quando o estrógeno se liga ao receptor estrogênico alfa (ER α), há ativação
da fosfatidilinositol 3 - quinase (PI3K), subunidade regulatória do ERα. Essa
interação promove um aumento na atividade da proteína quinase B (Akt),
responsável pela fosforilação da eNOS. Este estado fosforilado da eNOS leva ao
aumento da produção do óxido nítrico (BOROUJERDI, 2003). O resveratrol, por
possuir semelhança estrutural ao estrógeno, liga-se e ativa a transcrição gênica
através dos receptores estrogênicos α e β em tecidos e linhagens celulares

47

sensíveis a estrógeno (WALLERATH et al., 2002), apesar de outros estudos terem
demonstrado resultados contrários (DAS; MAULIK, 2006).
Wallerath e colaboradores (2002) concluíram em seus estudos que o
resveratrol pode estimular a expressão do gene da eNOS, levando a um aumento na
produção de NO. A literatura aponta outros fitoestrógenos como as isoflavonas como
sendo os responsáveis pela proteção contra doenças cardiovasculares em
populações asiáticas que possuem dieta rica em soja, e essa proteção deve ser
decorrente do aumento da biodisponibilidade de NO (SIOW et al., 2007). Paulo e
colaboradores também citam que isoflavonas da soja Glycine Max aumentam a
produção de NO, além de proteger células endoteliais contra dano promovido pelo
H2O2 (PAULO et al., 2009).
Uma vez que o NO contribui significantemente com a manutenção da
hemostasia vascular por relaxar o músculo liso vascular, proteger a camada íntima
da agregação plaquetária e da adesão leucocitária, e por inibir proliferação da célula
vascular de músculo liso, uma diminuição na biodisponibilidade de NO no sistema
cardiovascular é associada ao envelhecimento e a doenças cardiovasculares. Vários
nutrientes e seus metabólitos demonstraram influenciar positivamente a produção de
NO, assim como polifenóis do vinho tinto, isoflavonas e ginseng (SCHIMITT et al.,
2007), o que confirma os resultados obtidos neste estudo, em que o resveratrol
aumenta significativamente a produção de NO pelas células endoteliais. Novamente
não encontramos uma concentração exata que promove maior aumento na
produção de NO, mas podemos relatar que a faixa de concentração utilizada
promoveu aumento significativo na produção de óxido nítrico em células ECV304
nos tempo de tratamento de 20, 40 e 60 minutos.
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A diferença entre os aumentos na produção de NO promovidas pelas
diversas concentrações de resveratrol não foi significativa em nosso trabalho,
portanto não se pode estipular uma concentração que promova um maior aumento
na produção de NO, mas pode-se dizer que na faixa de concentração de 50µM a
0.1µM de resveratrol foi detectado uma maior dessa substância quando comparado
à célula não tratada.

6.3 Produção de PGE2 – efeitos do resveratrol
O mecanismo de efeito protetor do resveratrol pode envolver a inibição
preferencial da atividade da COX1 e/ou redução do RNA mensageiro da COX2, uma
vez que o balanço das prostaglandinas sintetizadas pelas duas isoformas da COX
regula a homeostasia vascular (BAUR; SINCLAIR, 2006).
O resveratrol inibe a COX, responsável pela produção das prostaglandinas
que participam da regulação da homeostasia vascular. O tromboxano A2, sintetizado
pela COX1 em plaquetas, é um potente indutor da agregação plaquetária e um
vasoconstritor, enquanto a prostaciclina, sintetizada pela COX2 nas células
endoteliais, é um antiagregante plaquetário e vasodilatador. Inibição preferencial da
COX1, entretanto, promove fluxo sanguíneo e diminui formação de coágulo,
enquanto drogas que inibem seletivamente COX2 podem criar um ambiente
favorável à formação de trombo e aumento do risco de complicações
cardiovasculares (BAUR; SINCLAIR, 2006). Um dos possíveis meios pelos quais o
resveratrol promove proteção é através da regulação negativa das respostas
inflamatórias, incluindo a inibição da síntese e liberação de mediadores pró-
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inflamatórios como PGE2 produzidos a partir do ácido aracdônico (CASTRO et al.,
2008). Efeitos primários do PGE2 e PGI1 induzem, de forma independente, o
aumento

do

fluxo

sanguineo,

mas

que

consequentemente

aumenta

a

permeabilidade vascular e o edema em sinergia com mediadores como histamina,
bradicinina e IL-1.
A diminuição da produção da COX-2 mostrou coincidir com a produção de
PGE2,

sugestão

do

mecanismo

das

propriedades

antiinflamatórias

e

anticancerígenas do resveratrol (PIROLA; FROJDO, 2008). Conforme observado em
nossos resultados, resveratrol não aumentou a produção de PGE2, ao contrário do
LPS, substância pró-inflamatória. O LPS aumentou significativamente a produção da
prostaglandina E2, mas o resveratrol não diminuiu a quantidade de PGE2, resultado
que não confirma o relato de CASTRO e colaboradores (2008).

6.4 Ação do polifenol resveratrol nas moléculas de adesão de células
endoteliais
O recrutamento de leucócitos para a parede do vaso é o primeiro passo da
aterogênese, sendo amplamente explicado pela indução da ativação endotelial,
caracterizando no aumento da expressão de moléculas endoteliais de adesão
leucocitária como VCAM-1, ICAM-1 e E-seletina. Essas moléculas de adesão
endotelial mediam a adesão e a transmigração dos leucócitos para a parede do vaso
e também podem promover instabilidade plaquetária. VCAM-1, em particular,
desempenha papel dominante no desenvolvimento e na progressão das lesões
ateroscleróticas. Sua expressão é regulada por mecanismos pró-oxidantes através

50

da ativação de fatores como o NF-κB. Este, em particular, tem papel bastante
importante no aumento de genes endoteliais pró inflamatórios (CARLUCCIO et al.,
2007).
Estudos recentes in vitro mostraram que o resveratrol inibe ativação
endotelial e adesão de monócitos, protege células endoteliais da apoptose induzida
por estresse oxidativo e atenua expressão de genes pró-inflamatórios pela inibição
da ativação do NF-κB em células endoteliais da artéria coronariana (CSISZAR et al.,
2008). Pesquisas observaram que o RSV reduz expressão de VCAM-1 e ativação
endotelial induzida por LPS ou citocinas através da inibição d o NF-κB (CARLUCCIO
et al., 2007).
Alguns compostos polifenólicos mostraram suprimir ativação do NF-κB e a
expressão de ICAM-1. Estudos mostram que o RSV bloqueia ativação induzida pelo
NF-κB da molécula TNF-α, e consequentemente inibe expressão gênica de NF-κB.
Estudos mostram que o resveratrol pode bloquear a expressão de ICAM-1,
diminuindo, assim, a adesão celular (PARK et al., 2009).
O resveratrol está sendo notavelmente considerado como terapia para
humanos em diversos tipos de patologias (CSISZAR et al., 2008).
As células deste estudo tratadas anteriormente com RSV não mostraram
uma diminuição significativa na adesão dos neutrófilos quando comparadas às
células não tratadas, conforme observado na figura 2. Também não é possível
estipular uma concentração de RSV que possua diferente influência na adesão
celular, uma vez que todas as concentrações estudadas mostraram não modificar a
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quantidade de neutrófilos aderidos às células ECV304, em relação às células não
tratadas com RSV.

6.5 Alteração no conteúdo do DNA
Existe uma ligação direta entre modificação no DNA e o processo de
envelhecimento. O resveratrol protegeu significativamente células endoteliais contra
injúria ao DNA provocada por fumaça de cigarro, conforme estudo de CSISZAR e
colaboradores (2008), que também observou que o resveratrol atenua o dano ao
DNA provocado por radiação ultravioleta em células endoteliais.
Os compostos polifenólicos também vêm sendo amplamente estudados por
seus efeitos na supressão de tumores e na prevenção de DCV em modelos animais
(CAO et al., 2002). A ingestão de polifenóis tem sido associada à baixa taxa de
mortalidade de câncer e DCV (HERTOG et al., 1995). Propriedades antioxidantes e
antiinflamatórias e melhoras na disfunção endotelial e no perfil lipídico têm sido
reportadas em dietas polifenólicas (ZERN; FERNANDEZ, 2005).
Este mesmo grupo pressupõe que as ações antioxidantes, antiinflamatórias
e citoprotetoras do resveratrol inibem a formação da placa aterosclerótica,
diminuindo a morbidade por derrame e infarto do miocárdio em condições
patofisiológicas associadas com o envelhecimento vascular acelerado (CSISZAR et
al., 2008). Em nossa pesquisa, não observamos o potencial do resveratrol como
protetor contra o dano no DNA, mas constatamos que o resveratrol não promove
dano ao material genético da célula ECV304 quando submetida a tratamento de 24
horas com o fitoestrógeno.
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O

resveratrol

tem

sido

alvo

de

muitos

estudos,

uma

vez

que,

interessantemente, participa de mecanismos celulares pró-sobrevivência e prómorte, favorecendo a preservação do status funcional das células. Possivelmente
aumenta o tempo de vida da célula sadia e induz a morte de células que tem
condições fisiológicas desbalanceadas (SIGNORELLI; GHIDONI, 2005).
Existem evidencias consideráveis que radicais livres induzem dano oxidativo
no DNA contribuindo, assim, com a formação de tumores. Frutas e vegetais
possuem quantidades substanciais de compostos naturais com propriedades
antioxidantes, que são associadas com baixa incidência de vários tipos de câncer.
Porém, ainda é bastante intrigante a ação diferencial desses antioxidantes perante
células normais e tumorais em termos de sinalização, expressão gênica e efeitos
farmacológicos. Em células normais, o antioxidante resveratrol protege contra danos
ao DNA, enquanto que em células tumorais, o mesmo composto é pró-apoptótico
(QIAN et al., 2009).
Portanto, são necessários estudos mais aprofundados sobre a ação do
resveratrol sobre o ciclo celular de células normais e de células tumorais, bem como
é necessário estabelecer exatamente as concentrações que induzem efeitos
benéficos ou não às células, em modelos in vitro e in vivo.

7. C o n c l u s ã o
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Segundo os resultados obtidos em nosso trabalho, podemos concluir que o
resveratrol:
1. Estimula de fato o aumento da produção de óxido nítrico em células
endoteliais de linhagem ECV304 com os tempos de tratamento 20, 40 e
60 minutos, na faixa de concentração de 0.1µM a 50 µM;
2. Protege as células endoteliais do dano oxidativo provocado pelo peróxido
de hidrogênio em todas as concentrações testadas;
3. Não promove aumento da produção de PGE2, uma vez que o mesmo é
antiinflamatório e diminui a ação da COX;
4. Não aumenta a adesão de neutrófilos a células endoteliais ECV304 após
24 horas de tratamento com as concentrações 25, 5 e 1 µM;
5. Não promove dano ao DNA da célula endotelial após tratamento por 24
horas com as concentrações 50, 5 e 0.5 µM.
Durante nossas investigações não pudemos estabelecer uma concentração
de resveratrol que gera uma maior proteção ou maior estímulo a favor da prevenção
de DCV, uma vez que os resultados obtidos das concentrações testadas não tiveram
diferença significativa entre elas.
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