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RESUMO

FEITOZA, P. R. Efeitos vasculares induzidos pelo ionóforo de cálcio A23187 em aorta
de ratos hipertensos renais. 2015. 048f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.

O endotélio vascular desempenha um papel central no controle do tônus vascular
pela liberação de fatores relaxantes derivados do endotélio (EDRFs) e fatores
contráteis derivados do endotélio (EDCFs). O óxido nítrico (NO) é um dos mais
importantes mediadores da vasodilatação, sua produção é catalisada pelas enzimas
NO-sintases (NOS). A eNOS é constitutiva e depende do Ca2+ para ser ativada. A
fosfolipase A2 (cPLA2), também é dependente de Ca2+, esta enzima é responsável
pela conversão de fosfolipídeos de membrana a ácido araquidônico, o precursor de
prostanóides, tais como prostaciclina (PGI2) e tromboxano (TXA2). A disfunção
endotelial está relacionada com uma menor biodisponibilidade de NO e maior
produção de EDCFs e está presente em várias doenças cardiovasculares, como
hipertensão arterial. Embora esta disfunção seja multifatorial, o aumento da
produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) parece contribuir de forma
considerável. O aumento na [Ca2+]c está relacionado com o aumento na produção
de EROs e liberação de EDCFs. Em nosso estudo, utilizamos o ionóforo de cálcio
A23187 para avaliar as alterações na sinalização celular decorrentes da mobilização
de cálcio, independente da ativação de receptores, que ocorrem na hipertensão
arterial. O objetivo deste trabalho foi estudar as respostas vasculares
desencadeadas pelo aumento da [Ca2+]c promovido pelo A23187 em aorta de ratos
normotensos (2R) e hipertensos renais (2R-1C). Verificamos que o A23187 induz
efeito vasodilatador dependente da produção de NO em aortas de ratos 2R e 2R-1C,
pois o relaxamento foi abolido na presença do inibidor da NOS (L-NAME), bem como
em aortas sem endotélio. Em aortas de ratos 2R-1C, mas não em aortas de ratos
2R, verificamos a participação da PGI2 no efeito vasodilatador induzido pelo A23187.
A produção de PGI2 está aumentada em aortas de ratos 2R-1C em comparação com
aortas de ratos 2R, o que indica que esse prostanóide está ativando receptores TP,
induzindo contração. O A23187 induziu efeito contrátil de forma independente do
endotélio em aorta de ratos 2R. Entretanto, em aortas com endotélio, de ratos 2R-1C
o efeito contrátil está prejudicado. O efeito anti-contrátil em aortas de ratos 2R-1C é
devido à produção de NO, que está aumentada a ponto de impedir a contração
induzida pelo A23187. Verificamos que a contração induzida pelo A23187 é
dependente da produção dos prostanóides contráteis, TXA2 e PGI2, que ativam os
receptores TP, pois quando utilizamos o inibidor da ciclooxigenase (ibuprofeno) o
efeito contrátil foi atenuado. Além disso, quando utilizamos o antagonista dos
receptores TP (SQ29548) o efeito foi completamente abolido. O estímulo com
A23187 aumentou a produção de TXA2 em aorta de ratos 2R e 2R-1C. Porém, a
produção em aorta de ratos 2R-1C foi maior do que aquela observada em aorta de
ratos 2R. Observamos que a catalase atenuou a resposta contrátil induzida pelo
A23187, demonstrando que o peróxido de hidrogênio modula positivamente a
contração induzida pelo A23187.
Palavras chave: cálcio, A23187, hipertensão renal, disfunção endotelial, NO-sintase,
ciclooxigenase.
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ABSTRACT

FEITOZA, P. R. Vascular efects induced by calcium ionophore A23187 in renal
hypertensive rat aorta. 2015. 048f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.

The vascular endothelium plays a pivotal role in the vascular tone due to the release
of relaxing factors (EDRFs) and contractile factors (EDCFs). Nitric oxide (NO) is one
of the most important EDRFs involved in the vasodilation and it is produced by the
NO-synthases (NOS). eNOS is a constitutive isoform and its activity is dependent of
the transient calcium. Besides eNOS, other important enzymes are modulated by
Ca2+ such as phospholipase A2 (cPLA2). This enzyme converts membrane
phospholipids to araquidonic acid, responsible for the formation of the prostanoids
prostaciclin (PGI2) and thromboxane (TXA2). Endothelial dysfunction is related to the
decreased NO bioavailability and increased production of EDCFs. It is present in
several cardiovascular disorders like hypertension. Endothelial dysfunction is a
multifactorial proccess that is also caused by the increased production of reactive
oxygen species (ROS). Increased cytosolic calcium concentration ([Ca2+]c) is related
to augmented ROS and EDCFs production. In the present study, we have used the
calcium ionophore A23187 in order to evaluate the altered cellular signaling caused
by [Ca2+]c in a receptor activation-independent way that occurs in hypertension. This
work aimed to study the vascular responses stimulated by A23187 in normotensive
rat (2K) aorta and in renal hypertensive (2K-1C) rat aorta. We have verified that
A23187 induces vasodilator effect dependent on the production of NO in 2K and 2K1C rat aortas. The vascular relaxation was abolished by the non-selective NOS
inhibitor (L-NAME) and by the endothelium removal. In 2K-1C but not in 2K rat
aortas, PGI2 contributes to He vasodilator effect induced by A23187. PGI2 production
is greater in 2K-1C than in 2K rat aortas, which suggests that PGI2 activates TP
receptors inducing contraction. The contractile effect of A23187 is endotheliumdependent in 2K rat aorta. However, in 2K-1C intact-endothelium aortas, the
contractile effect of A23187 is impaired. The anti-contractile effect is due to increased
NO production that inhibits the contractile response to A23187. The contractile
response induced by A23187 is dependent of the prostanoid production like TXA2
and PGI2 that activate TP receptors because this response is inhibited by the
cyclooxygenase inhibitor (ibuprofen). In addition, this effect was abolished by the TP
receptor antagonist (SQ29548). TXA2 production was stimulated with A23187 in 2K
and 2K-1C rat aorta, which was greater in 2K-1C than in 2K rat aorta. We have also
observed that catalase blunted the contractile response induced by A23187. These
results suggest that hydrogen peroxide positively modulates A23187-induced
contractile response.
Key Words: calcium, A23187, renovascular hypertension, endothelial dysfunction,
NO-synthase, cyclooxygenase.
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1 INTRODUÇÃO

O endotélio vascular é formado por uma camada única de células que
recobrem a porção luminal dos vasos sanguíneos. Além de funcionar como uma
barreira altamente seletiva entre o sangue e os e demais tecidos, o endotélio participa
na regulação de diversas funções, tais como regulação do tônus vascular, modulação
da inflamação, agregação plaquetária e coagulação (Van Hinsbergh, 2001).
O endotélio desempenha um papel central na regulação do tônus vascular,
pela liberação de substâncias vasoativas, chamadas de fatores relaxantes derivados
do endotélio (EDRFs) e fatores contráteis derivados do endotélio (EDCFs). Dentre os
mediadores da vasodilatação, estão o óxido nítrico (NO), a prostacilcina e o fator
hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF). Os EDCFs incluem endotelina-1,
angiotensina II, espécies reativas de oxigênio (EROS) e os prostanóides contráteis
produzidos pela enzima cicloxigenase (COX), tais como o tromboxano (TXA2),
protaglandinas PGE2, PGF2α (Tang e Vanhoutte, 2009; Gryglewski et al, 1988; Tang
e Vanhoutte, 2008, Furchgott et al., 1983, Moncada and Vane, 1978).
Furchgott e Zawadzki (1980) demonstraram que a acetilcolina é capaz de
promover vasodilatação em aortas isoladas de coelho. No entanto, quando o
endotélio era previamente removido das preparações, o efeito vasodilatador era
completamente abolido. Os estudos posteriores de Ignarro e colaboradores (1987)
identificaram que o fator endotelial responsável pelo efeito era o NO.
A biossíntese do NO é catalisada pela enzima óxido nítrico sintase (NOS), que
promove a oxidação do aminoácido L-arginina, formando L-citrulina e NO. Existem
três isoformas da NOS, uma induzida por estímulo imunológico (iNOS ou NOS 2) e
duas constitutivas, a NOS endotelial (eNOS ou NOS 3) e neuronal (nNOS ou NOS 1).
A eNOS tem sua atividade regulada pelo transiente de Ca2+ e posterior formação do
complexo Ca2+-calmodulina (Busse et al., 1990; Feron et al., 1998; Moncada et al.,
1991).
O NO se difunde rapidamente para o músculo liso vascular onde se liga ao
grupo heme da enzima guanilil-ciclase solúvel (GCs) e modula positivamente a
produção de GMPc, que desencadeia cascata de sinalização celular e consequente
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redução da concentração citoplasmática de cálcio ([Ca2+]c),ou ainda por ativação
direta dos canais para potássio, hiperpolarização da membrana, que leva à
vasodilatação (Tare et al., 1990; Taniguchi et al., 1999; Bolotina et al., 1994;
Rapoport e Murad, 1983).
Estímulos como fator de crescimento derivado do endotélio, ativação de
receptores de tirosina quinase e shear stress podem promover ativação da eNOS de
maneira independente de cálcio. Dimmeler e colaboradores (1999) e Fulton e
colaboradores (1999) demonstraram que a fosforilação de resíduos específicos
medeia a ativação da eNOS e produção do NO, via fosfatidilinositol 3OH
quinase/AKT (PI3K-AKT).
A eNOS apresenta numerosos sítios passíveis de fosforilação, porém é mais
conhecido o mecanismo de fosforilação do resíduo de Ser1177 no domínio redutase
da eNOS e Thr495 situado no domínio de ligação Ca2+- Calmodulina. Quando a
Ser1177 é fosforilada, induz o fluxo de elétrons através do domínio redutase e a
consequente produção de NO é aumentada cerca de duas vezes em relação ao
basal. O resíduo de Thr495 é um sítio de fosforilação inibitório, quando fosforilado
ocorre diminuição da atividade da eNOS. Por outro lado, a desfosforilação da Thr495
é geralmente associada à maior acessibilidade da calmodulina ao domímio Ca2+Calmodulina elevando [Ca2+]c nas células endoteliais aumentando a atividade da
NO-Sintase cerca de 10 a 20 vezes em relação ao basal (Fleming e Busse, 2003).
Além do NO, a prostaciclina (PGI2) também atua como EDRF, é um
prostanóide descrito inicialmente por Vane e colaboradores (1976). A PGI2 é
sintetizada pela enzima ciclooxigenase (COX) a partir de Ácido Araquidônico, e é
liberado parcialmente em resposta ao estresse de cisalhamento. Ao interagir com
seu receptor farmacológico, denominado IP, ativa a enzima Adenilil-Ciclase,
aumentando os níveis de AMPc,

reduz a concentração de [Ca2+]c promovendo

vasodilatação no músculo liso vascular (Bunting e Vane,1976; Gryglewski e
Vane,1976; Moncada e Vane, 1976).
Além da eNOS, outras enzimas endoteliais importantes são dependentes de
Ca2+ para sua ativação, como algumas isoformas da fosfolipase A2 (cPLA2), que tem
seus efeitos modulados pela amplitude e duração do transiente de Ca2+ (Qiu et al,
1998; Hirabayashi et al, 1999). A ativação da cPLA2 é indispensável para conversão
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de fosfolipídeos de membrana a ácido araquidônico, o precursor mais comum das
prostaglandinas, que pode ser metabolizado por vários sistemas enzimáticos incluindo
ciclooxigenases, lipoxigenases e monooxigenases do citocromo P450 (Wong e
Vanhoutte, 2010).
A COX converte o ácido araquidônico em PGH2, que pode agir como um EDCF
por ativar diretamente receptores TP, ou ser convertido em prostaciclina, tromboxano
A2 e várias outras prostaglandinas por suas respectivas sintases. A COX possui duas
isoformas, COX-1 que é constitutiva e comum em vários tecidos e COX-2, cuja
expressão está relacionada com estímulo inflamatório. Apesar disso, a COX-2
também pode ser expressa constitutivamente em células endoteliais onde sua ação é
regulada principalmente pelo shear stress (Félétou et al, 2010; Wong e Vanhoutte,
2010).
Os receptores TP (Thromboxane-prostanoid receptors) são receptores
metabotrópicos ligados à proteína Gq, e são os subtipos de receptores de
prostanóides mais import antes para desencadear contrações dependentes do
endotélio. O tromboxano A2 é o seu agonista mais potente. Entretanto, estudos
realizados em aorta de ratos espontaneamente hipertensos demonstraram que,
apesar de ser classificada como um EDRF, a prostaciclina pode agir em condições
patológicas como a hipertensão arterial, em receptores TP como o tromboxano,
induzindo contração (Wong e Vanhoutte, 2010; Gluais, 2006).
A disfunção endotelial é uma condição presente em diversas doenças, tais
como hipertensão arterial, aterosclerose e insuficiência cardíaca, e pode ser definida
como um prejuízo na vasodilatação dependente do endotélio. O mecanismo inicial
para instauração da disfunção endotelial é associado com uma diminuição dos
fatores relaxantes derivados do endotélio, em especial o NO e/ou uma maior
produção de EDCFs (Wilcox et al., 1997; Bernatova, 2014).
O estresse oxidativo é caracterizado por uma situação onde a produção de
EROs excede a capacidade do sistema antioxidante e está presente em diversas
doenças cardiovasculares, tais como hipertensão arterial (Li et al 2013). Devido à sua
natureza instável, as EROs podem reagir com diversos componentes celulares,
dentre os quais o NO, reduzindo assim sua biodisponibilidade. Além disso, o
excesso de EROs também está relacionado com maior produção de EDCFs como
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tromboxano (TXA2) e outras prostaglandinas produtos da atividade da COX que se
contrapõem ao relaxamento vascular induzido pelos EDRFs (García-Redondo et al.,
2009).
A hipertensão renovascular, denominada modelo de hipertensão dois rins e
um clipe, foi proposta por Goldblatt e colaboradores (1934). É promovida pela
implantação de um clipe de prata na artéria renal esquerda. A colocação do clipe
não é severa o suficiente a ponto de causar isquemia. Entretanto, reduz a perfusão
renal, estimulando um aumento na síntese e liberação de renina pelo rim que sofreu
a estenose (Navar et al, 1998).
Os altos níveis de angiotensina II são responsáveis pelo aumento na pressão
arterial. Além disso, a ativação do sistema renina-angiotensina está relacionada com
um aumento de EROs, visto que a angiotensina II é um potente regulador da
atividade da enzima NADPH-oxidase, uma das principais fontes enzimáticas de
EROs (Caravaggi et al., 1976; Griendling et al., 1994; Ungvari et al, 2003).
O ionóforo de cálcio A23187, também chamado de calcimicina é um poliéter
pirrol, cuja fórmula molecular é C29H37N306. O A23187 é um ionóforo de origem
natural, que se liga especificamente a cátions divalentes, podendo interagir com os
íons Ca2+, Mn2+ e Mg2+ com afinidade de 210:2:1, respectivamente. Devido a suas
propriedades químicas, o ionóforo é uma importante ferramenta em estudos
bioquímicos e farmacológicos. O A23187 foi isolado pela primeira vez em 1972 em
culturas de bactérias da espécie Streptomyces chartreusensis. Entre sua descoberta
em 1972 e 2010, o A23187 foi citado em mais de 16000 publicações (Reed e Lardy,
1972; Wu et al, 2011).
A membrana plasmática é normalmente extremamente impermeável aos íons
+2

de Ca . Duas moléculas do ionóforo A23187 formam uma gaiola em torno do íon
Ca+2 formando um complexo que é lipossolúvel e, portanto, atravessa com facilidade
a membrana plasmática (figura 1). O complexo se dissocia no citosol e a
concentração intracelular do Ca2+ é então elevada (Sperelakis, 2012).
Em aorta de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) o A23187 promove
aumento transiente da [Ca2+]c endotelial, induzindo a liberação de PGI2 e TXA2
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(Gluais et al, 2006). Além disso, produz vasodilatação de forma dependente do
endotélio, por estimular a produção de NO (Togna et al, 2001; Furchgott, 1983).
Dados anteriores do nosso grupo de pesquisa demonstraram que o ionóforo
de Ca2+ A23187, aumenta a [Ca+2]c nas células endoteliais e reduz a [Ca+2]c nas
células do músculo liso vascular da artéria carótida de ratos, sugerindo que o influxo
de cálcio promovido pelo A23187, nas células endoteliais, está envolvido na ativação
da eNOS. (Oliveira et al, 2009).

Figura 1: Estrutura molecular do ionóforo de cálcio A23187. Duas moléculas do
ionóforo interagem com o íon Ca2+

Tanto a hipertensão renovascular experimental quanto humana, estão
associadas a alterações na vasodilatação dependente do endotélio (Higashi et al.,
2002), mas pouco tem sido avaliado quanto à importância do endotélio para a
resposta de agentes contráteis neste modelo.
Dados do nosso grupo de pesquisa demostraram que a resposta contrátil
induzida pelo agonista α1- adrenérgico (fenilefrina) foi menor em aorta com endotélio,
isoladas de ratos hipertensos renais (2R-1C), em relação a aortas de ratos
normotensos (2R). Entretanto, a remoção endotelial ou inibição não seletiva da NOS
reverteu as diferenças na resposta contrátil para fenilefrina entre aortas de ratos 2R1C e 2R. Demonstrando que o efeito anti-contrátil exercido pelo endotélio de ratos
2R-1C está relacionado à hiperatividade da eNOS (Silva et al., 2013).
Com base nos dados da literatura científica e dos estudos prévios realizados
pelo nosso grupo de pesquisa, a hipótese do nosso trabalho foi que o ionóforo de
Ca2+ (A23187) promove liberação de óxido nítrico, devido à ativação da eNOS.
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Porém, esse efeito está diminuído em aorta de ratos hipertensos (2R-1C) em relação
ao controle normotenso (2R). Além disso, o A23187 pode induzir contração
dependente do endotélio, que está aumentada em aorta de ratos hipertensos devido
à produção de prostanóides contráteis.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
Estudar as respostas vasculares induzidas pelo ionóforo de Ca2+ (A23187) em
aorta de ratos normotensos (2R) e hipertensos renais (2R-1C).

2.2 Objetivos específicos
Avaliar na resposta induzida pelo A23187 em aortas de ratos 2R e 2R-1C:
- A participação do endotélio na resposta vasodilatadora
- O papel das enzimas NO-sintase (NOS) e Ciclooxigenase (COX) na resposta
relaxante
- A participação do endotélio na resposta contrátil
- O papel das enzimas NO-sintase (NOS) e Ciclooxigenase (COX) na resposta
contrátil
- O papel das espécies reativas de oxigênio (EROs) na resposta contrátil
- O papel dos receptores TP na resposta contrátil
- O efeito do A23187 sobre a concentração citosólica de NO ([NO]c) nas células
endoteliais isoladas
- Quantificar a produção de Tromboxano A2 (TxA2) em aortas com endotélio
- Quantificar a produção de Prostaciclina (PGI2) em aortas com endotélio
- Avaliar o papel do A23187 sobre a fosforilação dos resíduos Ser1177 e Thr495 da
NO-sintase endotelial (eNOS)
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3 MÉTODOS

3.1 Animais
Foram utilizados ratos Wistar machos, com peso entre 180 e 200 g,
provenientes do Biotério Central do Campus de Ribeirão Preto – USP. Os animais
foram mantidos no biotério à temperatura constante de 22°C, em ciclo claro/escuro
de 12h, com ração e água à vontade. Os procedimentos experimentais foram
aprovados pelo Comitê de Ética (CEUA No. 2012.1.120.53.0)

3.2 Implantação da hipertensão renovascular pelo modelo experimental 2R-1C
Os protocolos experimentais foram realizados nos grupos de ratos
normotensos sham-operados (2R) e hipertensos renais (2R-1C). Para implantar a
hipertensão, ratos Wistar (180-200g) foram anestesiados com tribromoetanol e
submetidos à laparotomia mediana. O pedículo da artéria renal esquerda foi
exposto, onde foi implantado um clipe de prata com abertura de 0,2 mm (2R-1C).
Após a cirurgia, os animais foram tratados com dose única (0,1 mL/100 g) de
antibiótico Terramicina LA, via IM. O grupo de ratos 2R foi submetido ao mesmo
estresse cirúrgico, porém sem a implantação do clipe, caracterizando o controle
normotenso (2R). Nesse estudo, os ratos foram considerados hipertensos quando a
pressão arterial caudal sistólica (PS) foi maior ou igual a 160 mmHg. Os animais
foram utilizados nos experimentos entre 6-8 semanas após a cirurgia.

3.3 Montagem de preparações isoladas para estudo por reatividade vascular
Para registro da tensão isométrica foram utilizadas preparações de aorta
torácica isolada de ratos 2R-1C ou 2R. Os ratos foram anestesiados com isoflurano,
sacrificados por decapitação, a aorta foi isolada, dissecada de tecidos conjuntivos e
gorduras e foram retirados anéis de 4 mm de comprimento. O endotélio vascular foi
removido mecanicamente (E-) ou não (E+), dependendo do protocolo a ser realizado
e a efetividade da manutenção do endotélio foi verificada pelo relaxamento à

Métodos | 9

acetilcolina (1 µmol/L) em anéis de aorta contraídos com fenilefrina (0,1 µmol/L). Os
anéis de aorta foram montados entre dois ganchos de metal inseridos no lúmen da
artéria para produzir tensão. Um dos ganchos foi conectado a um suporte fixo
ajustável e o outro a um transdutor de registro de força. O sistema foi montado em
câmara para órgão isolado contendo 10 mL de solução fisiológica de Krebs
modificado com a seguinte composição (em mmol/L): NaCl 118,0; KCl 4,7; KH2PO4
1,2; CaCl2 1,6; MgSO4 1,2; NaHCO3 25,0; glicose 11,2; pH 7,4, sob aeração
constante com mistura carbogênica a 37ºC. As preparações permaneceram em
repouso por 60 min sob tensão basal constante (1,5 g) para estabilização. A tensão
isométrica foi registrada através de transdutor acoplado a transdutores de registro de
força isométrica (Letica Scientific Instruments, Barcelona - Espanha).

3.4 Protocolos específicos de reatividade vascular realizados em aortas
isoladas de ratos 2R e 2R-1C

3.4.1 Determinação da resposta relaxante induzida pelo A23187
Foram realizadas curvas concentração-efeito para o ionóforo de Ca2+ A23187
(0,1 nmol/L a 10 µmol/L) em aortas contraídas com fenilefrina (PE 0,1 µmol/L) na
ausência de endotélio (E-) ou presença do endotélio (E+).

3.4.2 Participação do NO endógeno e dos produtos da cicloxigenase (COX) na
resposta relaxante induzida pelo A23187
Após o período de estabilização, anéis de aorta com endotélio, foram
incubados com os inibidores não seletivos das enzimas NO-sintase (L-NAME, 100
µmol/L por 20 min) e/ou COX (Ibuprofeno, 10 µmol/L por 30 min). A seguir, as
preparações foram contraídas com PE e sobre esta contração, foram adicionadas
concentrações crescentes e cumulativas do composto A23187 (0,1 nmol/L a 10
µmol/L).

Métodos | 10

3.4.3 Resposta contrátil estimulada com o A23187
Foram realizadas curvas concentração-efeito para o ionóforo de Ca2+ A23187
(0,1 nmol/L a 10 µmol/L) em aortas sob tensão basal, com endotélio (E+) ou sem
endotélio (E-).

3.4.4 Participação do NO endógeno e dos produtos da cicloxigenase (COX) na
resposta contrátil induzida pelo A23187
Após o período de estabilização, anéis de aorta com endotélio, foram incubados
com os inibidores não seletivos das enzimas NO-sintase (L-NAME, 100 µmol/L por 20
min) e/ou COX (Ibuprofeno 10 µmol/L por 30 min). A seguir, foram adicionadas
concentrações crescentes e cumulativas do composto A23187 (0,1 nmol/L a 10 µmol/L).

3.4.5 Participação dos receptores TP na resposta contrátil induzida pelo
A23187
Curvas concentração-efeito para o A23187 (0,1 nmol/L a 10 µmol/L) foram
realizadas em aortas com endotélio (E+) após incubação por 30 min com o
antagonista de receptores TP, SQ29548 (100 µmol/L)

3.4.6 Participação das EROs na resposta contrátil induzida pelo A23187
Após o período de estabilização, anéis de aorta com o endotélio foram
incubados com o sequestrador de ânion superóxido (Tiron 1 mmol/L por 30 min) ou
o catalisador de peróxido de hidrogênio (Catalase 300 U/mL por 30 min). A catalase
foi utilizada isoladamente ou em associação com o L-NAME 100 µmol/L por 20 min).
A seguir, foram adicionadas concentrações crescentes e cumulativas do composto
A23187 (0,1 nmol/L a 10 µmol/L).

3.5 Medida da concentração citosólica de NO ([NO]c) em células endoteliais
Segmentos (15 mm) de aorta de ratos 2R e 2R-1C foram dissecados dos
tecidos adjacentes, isolados, cortados longitudinalmente e mantidos em solução de
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Hanks modificada (CaCl2 1,6 mmol/L; MgCl2 1,0 mmol/L; NaCl 120,0 mmol/L; KCl
5,0 mmol/L; NaH2PO4 0,5 mmol/L; dextrose 10,0 mmol/L; HEPES 10,0 mmol/L; pH
7,4).. A remoção das células endoteliais foi feita mecanicamente com o auxílio de
uma haste plástica plana. A suspensão de células obtida foi centrifugada a 200 xg
por 5 min e concentrada em 500 µL de solução de Hanks contida em tubos de
poliestireno para citometria de fluxo. As células endoteliais foram colocadas em
diferentes tubos e submetidas à leitura para verificar a emissão de florescência basal
(Branco). Em um dos tubos incubou-se por 20 min somente a sonda fluorescente
4,5-diaminofluoresceína (DAF-2/DA, 10 µmol/L) para detecção de NO (Basal). Os
outros grupos de amostras foram incubados com A23187 (1 µmol/L ou 10 µmol/L)
por 10 min antes da incubação por 20 min com a sonda DAF-2DA. A mediana da
intensidade de fluorescência foi medida em todas as amostras usando o software
DIVA.

3.6 Efeito do A23187 sobre a fosforilação dos resíduos Ser1177 e Thr495 da eNOS
Para avaliação da fosforilação do resíduo de ativação Ser1177 e do resíduo
inibitório Thr495 da eNOS, anéis de aorta isolados de ratos 2R e 2R-1C com
endotélio foram montados em banho de órgãos como descrito para os experimentos
de reatividade vascular. Após o período de estabilização, foram estimulados com o
ionóforo A23187 10 µmol/L ou mantidos na tensão basal (basal). Os anéis foram
então removidos do banho e imediatamente congelados em nitrogênio líquido e
armazenados em freezer -80 oC. Cada amostra foi macerada em 120 µL de tampão
RIPA suplementado com inibidores de protease e de fosfatase, para manter a
fosforilação das proteínas (mmol/L): Tris−HCl 65,2; NaCl 154; NP-40 1%;
Deoxicolato de Sódio 0,25%; EDTA 1; PMSF 1; Ortovanadato de Sódio 10; Fluoreto
de Sódio 100; Pirofosfato de Sódio 10 e inibidor de protease. Os homogenatos foram
centrifugados a 10.000 rpm, por 10 minutos a 4oC, para a remoção de debris. A
concentração proteica das amostras foi determinada pelo método de Bradford (Quick
Start Bradford, Bio-Rad). As alíquotas do lisado contendo 20 µg de proteína total
foram misturadas com tampão de amostra e fervidas por 5 minutos e aplicadas no
gel. A separação de proteínas foi feita por eletroforese em gel de poliacrilamida 8% a
4 oC, por 2 horas, a 150V. O padrão de peso molecular utilizado foi o Benchmark
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(Life Technologies). Após a corrida do gel, as proteínas foram eletrotransferidas para
membrana de nitrocelulose, que foi bloqueada com leite desnatado 5% em TBS-T
(0,13 mol/L NaCl; 20 mmol/L tris; pH 7,6; 0,1% Tween 20) por 2 horas. Em seguida,
a solução de bloqueio foi retirada e as membranas foram lavadas com TBS-T 4
vezes por 5 minutos cada e incubadas com anticorpo primário diluído em TBS-T com
BSA 3% (albumina de soro bovino) ou leite desnatado 5%. Foram usados anticorpo
de coelho para eNOS fosforilada no resíduo de Ser1177 e anticorpo de camundongo
para eNOS fosforilada no resíduo de Thr495 e para eNOS total. As membranas
ficaram incubadas overnight, a 4 oC. Seguiram-se 4 lavagens de 5 minutos com
TBS-T. Os anticorpos secundários anti-coelho ou anti-camundongo conjugados com
peroxidase foram diluídos em BSA 1% ou leite desnatado 5% e aplicados a
membrana por 1 h em temperatura ambiente. Depois foram feitas mais 6 lavagens
de 5 minutos cada e as bandas das proteínas foram detectadas por
quimioluminescência utilizando-se o kit ECL plus (GEHealthcare). As proteínas
foram quantificadas por densitometria, pelo software Image J. A expressão da eNOS
fosforilada (p-eNOS) foi normalizada pela eNOS total.

3.7 Efeito do A23187 sobre a produção de tromboxano A2
Para verificar o efeito do A23187 sobre a produção do prostanóide
tromboxano A2, foram utilizados anéis de aortas isolados de ratos 2R e 2R-1C com
endotélio, que foram montados em banho de órgãos como descrito para os
experimentos de reatividade vascular. Após o período de estabilização, as
preparações foram estimuladas com o ionóforo A23187 10 µmol/L, na ausência ou
presença do inibidor da COX, ibuprofeno, ou mantidos na tensão basal (basal). Após
10 minutos do estímulo com o ionóforo, os anéis foram removidos do banho e
imediatamente congelados em nitrogênio líquido e armazenados em freezer -80 oC.
Os anéis foram macerados e a quantificação de Tromboxano B2 (metabólito estável
do tromboxano A2) foi feita por kit de imunoensaio enzimático conforme instruções
do fabricante (Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, U.S.A.). O resultado foi expresso
pela média (em pg/mL) ± EPM das amostras analisadas.
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3.8 Efeito do A23187 sobre a produção de prostaciclina
Para verificar o efeito do A23187 sobre a produção de prostaciclina (PGI2),
foram utilizados anéis de aortas isolados de ratos 2R e 2R-1C com endotélio, que
foram montados em banho de órgãos como descrito para os experimentos de
reatividade vascular. Após o período de estabilização, as preparações foram précontraídas com fenilefrina e, após a estabilização da resposta contrátil, estimuladas
com o ionóforo A23187 10 µmol/L, na ausência ou presença do inibidor da NOS, LNAME. O controle realizado foram preparações mantidas na tensão basal (Basal) ou
apenas pré-contraídas com fenilefrina. Após 10 minutos do estímulo com o ionóforo,
os anéis foram removidos do banho e imediatamente congelados em nitrogênio
líquido e armazenados em freezer -80oC. As aortas foram maceradas e purificadas
para

quantificação

de

6-Keto

prostaglandina

F1α

(metabólito

estável

da

prostaciclina) que foi feita por kit de imunoensaio enzimático conforme instruções do
fabricante (Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, U.S.A.).. O resultado foi expresso pela
média (em pg/mL) ± EPM das amostras analisadas.

3.9 Análise Estatística
Os resultados foram expressos como média ± EPM de pelo menos 5
experimentos em preparações de aorta obtidas de diferentes animais. A significância
estatística dos dados foi avaliada através de teste de variância de uma via seguido
do pós-teste Newman-Keuls no caso de múltiplas comparações com o controle.
ANOVA de duas vias seguido do pós-teste de Bonferroni (para 2 fatores envolvidos)
e para comparar 2 grupos foi utilizado teste t Student não-pareado. Valores com
P<0,05 foram considerados significativos.
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4 RESULTADOS

O ionóforo A23187 promoveu efeito vasodilatador em aorta de ratos
normotensos e hipertensos (Fig. 2). O efeito relaxante ocorreu nas concentrações de
0,3 nmol/L a 1 µmol/L. O efeito relaxante máximo ocorreu na concentração de 1
µmol/L e foi menor em aorta de ratos hipertensos 2R-1C (64,6±5,3%; P=0,03) do
que em aorta de ratos normotensos 2R (84,1±6,1%). Em concentrações superiores a
1 µmol/L, houve contração em aorta de ratos 2R, em aorta de ratos 2R-1C não
houve relaxamento adicional. Por outro lado, a remoção do endotélio aboliu o efeito
relaxante induzido pelo A23187 em aorta de ratos normotensos (Fig. 3A). Como
demonstrado na figura 3B, o efeito relaxante induzido pelo A23187 foi inibido em
aorta de ratos 2R-1C.
Quando utilizamos o inibidor não seletivo da enzima NO-Sintase (L-NAME), o
efeito vasodilatador foi completamente abolido em praticamente todas as
concentrações (0,1 nmol/L a 10 µmol/L) em aorta de ratos normotensos (Fig. 4A).
Em aorta de ratos hipertensos, o efeito relaxante do A23187 nas concentrações de 1
nmol/L a 10 µmol/L foi inibido pelo L-NAME (Fig. 4B). Estes resultados indicam a
participação do óxido nítrico no efeito vasodilatador induzido pelo A23187.
O inibidor não seletivo da COX (ibuprofeno) diminuiu o efeito relaxante
induzido pelo A23187 na concentração de 100 nmol/L, em aorta de ratos 2R
(Controle: 73,7±6,7%; Ibuprofeno: 50,1±14,9%; P=0,03) (Fig. 5A). Entretanto, não
houve alteração na resposta relaxante máxima induzida por A23187. Em aorta de
ratos 2R-1C, o ibuprofeno aumentou o efeito máximo induzido pelo A23187
(Controle: 58,3±7,3%; Ibuprofeno: 78,0±2,5%; P=0,03) (Fig. 5B).
Quando utilizamos a combinação dos inibidores L-NAME e ibuprofeno,
observamos o mesmo perfil de resposta obtido com a utilização apenas do L-NAME
em aorta de ratos 2R. Ou seja, o efeito vasodilatador do A23187 foi abolido pelo LNAME (Fig. 6A). Em aorta de ratos 2R-1C, o efeito vasodilatador do A23187 foi
totalmente abolido somente na presença de ibuprofeno e L-NAME, o que não havia
ocorrido quando apenas o L-NAME foi utilizado (Fig. 6B). Estes resultados sugerem
a contribuição do NO e prostanóides derivados da COX para o relaxamento induzido
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pelo A23187 em aortas de ratos hipertensos e somente do NO em aorta de ratos
normotensos.
Verificamos em aortas de ratos 2R que o estímulo com o A23187 em aortas
pré-contraídas com fenilefrina, na ausência ou presença do L-NAME, bem como
apenas a pré-contração não alterou a produção de keto-prostaglandina F1α
(metabólito estável da prostaciclina, PGI2) em relação a aortas sem nenhum
estímulo (basal). Em aortas de ratos 2R-1C, o A23187 não aumentou a produção de
PGI2, mas houve uma menor produção de PGI2 em aortas estimuladas com o
A23187 na presença do L-NAME em relação ao basal (Basal: 70057,0±10210,7
pg/ml; L-NAME: 33669,9±8634,9 pg/ml). Entretanto, observamos que a produção
basal de PGI2 foi maior em aortas de ratos 2R-1C em relação a aortas de 2R (Basal/
2R: 11091,7±1783,5 pg/ml; 2R-1C: 70057,0±10210,7 pg/ml), bem como em aortas
estimuladas apenas com fenilefrina (PE/ 2R: 11978,6±1855,1 pg/ml; 2R-1C:
58986,0±9794,2 pg/ml). Em aortas estimuladas com o A23187, na presença ou
ausência do L-NAME, não houve diferença estatística entre 2R e 2R-1C (Fig. 7).
O estímulo com A23187 (1 µmol/L e 10 µmol/L ) aumentou a intensidade de
fluorescência (IF) em relação ao basal em células endoteliais de ratos normotensos,
cujo efeito foi dependente da concentração do A23187. Por outro lado, em células
endoteliais de ratos 2R-1C, o A23187 não promoveu aumento da [NO]c acima dos
níveis basais como mostra a Figura 8.
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Figura 2. Relaxamento vascular induzido pelo ionóforo de cálcio (A23187) em aortas com
endotélio isoladas de ratos 2R (n=5) e 2R-1C (n=6). Os pontos representam a média ± EPM de
experimentos realizados em aortas de diferentes ratos. * Indica diferença entre 2R-1C e 2R;
P<0,05.
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Figura 3. Relaxamento vascular induzido pelo ionóforo de cálcio (A23187) em aortas
com endotélio (E+) ou sem endotélio (E-), isoladas de ratos 2R (A) (n=5) ou 2R-1C (B)
(n=6). Os pontos representam a média ± EPM de experimentos realizados em aortas de
diferentes ratos. * Indica diferença entre E- e E+; P<0,05.
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Figura 4. Efeito do L-NAME sobre o relaxamento vascular induzido pelo ionóforo de
cálcio A23187 em aortas com endotélio isoladas de ratos 2R (A) (n=5) ou hipertensos
2R-1C (B) (n=6). Os pontos representam a média ± EPM de experimentos realizados em
aortas de diferentes ratos. * Indica diferença em relação ao controle (na ausência do inibidor);
P<0,05.
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Figura 5. Efeito do ibuprofeno sobre o relaxamento vascular induzido pelo ionóforo de
cálcio A23187 em aortas com endotélio isoladas de ratos 2R (A) (n=5) ou 2R-1C (B)
(n=6). Os pontos representam a média ± EPM de experimentos realizados em aortas de
diferentes ratos. * Indica diferença em relação ao controle (na ausência do inibidor); P<0,05.
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A
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Figura 6. Efeito da combinação de L-NAME e ibuprofeno sobre o relaxamento vascular
induzido pelo ionóforo de cálcio A23187 em aortas com endotélio isoladas de ratos 2R
(A) (n=5) ou 2R-1C (B) (n=6). Os pontos representam a média ± EPM de experimentos
realizados em aortas de diferentes ratos. * Indica diferença em relação ao controle (na ausência
dos inibidores); P<0,05.
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Figura 7. Medida da produção de 6-keto-PGF1α (metabólito estável da prostaciclina)
em aortas com endotélio de ratos 2R (n=4) e 2R-1C (n=5). As preparações foram
mantidas sob tensão basal (basal), contraídas com fenilefrina (PE) ou contraídas com
fenilefrina e após a estabilização da contração estimuladas com A23187 na ausência
(A23187) ou presença do L-NAME. Os dados representam a média ± EPM. * Indica
diferença entre o basal de 2R e 2R-1C. # Indica diferença entre PE de 2R e 2R-1C. α Indica
a diferença entre Basal e L-NAME de 2R-1C. P<0,05.
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Figura 8. Medida da concentração de NO pela intensidade de Fluorescência (IF)
para sonda DAF-2DA sensível ao NO, em células endoteliais isoladas de aortas
de ratos 2R e 2R-1C, sem estímulo (Basal) ou estimuladas com o A23187 nas
concentrações de 1 µmol/L ou 10 µmol/L. As barras representam a média ± EPM
(n=4) para experimentos com células endoteliais isoladas de diferentes ratos. *Indica
diferença em relação ao basal, #diferença entre A23187 10 µmol/L e 1 µmol/L;
P<0,05.
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O A23187 induziu efeito contrátil em aorta de ratos 2R de forma independente
da presença do endotélio (Fig. 9A). Entretanto, em aorta de ratos 2R-1C o efeito
contrátil foi observado apenas em aortas sem endotélio (Fig. 9B).
Quando incubamos os anéis de aorta de ratos 2R E+ com L-NAME, houve um
aumento na resposta contrátil induzida pelo A23187 apenas na concentração de 1
µmol/L (Controle: 0,01±0,1g; L-NAME: 0,37±0,1g; P=0,02) (Fig. 10A). Na presença
do inibidor da NO-Sintase, observamos em aorta de ratos 2R-1C um efeito contrátil.
Por outro lado, na ausência do L-NAME (controle) não houve contração. Esses
resultados indicam que o efeito anti-contrátil exercido pelo endotélio é devido ao NO
(Fig. 10B).
A inibição da COX com ibuprofeno diminuiu o efeito máximo promovido pelo
A23187 em aorta de ratos 2R (Fig. 11A). Entretanto, em aorta de ratos 2R-1C, o uso
do inibidor da COX não alterou a resposta controle (Fig. 11B). Ao utilizar ambos os
inibidores, L-NAME e Ibuprofeno, não houve alteração na resposta contrátil em
relação à curva controle em aorta de ratos 2R (Fig. 11A). A resposta contrátil foi
abolida apenas na concentração de A23187 1 µmol/L em relação à resposta onde foi
utilizado

apenas

o

L-NAME

(Controle:

0,01±0,1g;

L-NAME:

0,4±0,1g;

L-

NAME+Ibuprofeno: 0,1±0,02 g; P=0,01). Em aorta de ratos 2R-1C, o efeito máximo
foi reduzido por ambos os inibidores em relação àquelas onde apenas o L-NAME foi
utilizado (Fig. 12B).
O antagonista de receptores TP, SQ-29548, juntamente com o L-NAME,
aboliu a resposta contrátil induzida pelo A23187 em aorta de ratos 2R (Fig. 13A) e
2R-1C (Fig. 13B), demonstrando que a ativação desses receptores é necessária
para a resposta contrátil induzida pelo A23187.
O sequestrador de ânions superóxido, Tiron, não alterou a resposta contrátil
em aorta de ratos 2R e 2R-1C (Fig. 14), o que sugere que o ânion superóxido não
participa da resposta contrátil estimulada com o A23187.
Quando incubamos as preparações com catalase, enzima que degrada o
peróxido de hidrogênio, o efeito contrátil em aorta de ratos 2R foi abolido (Fig. 15A).
Estes resultados indicam a participação do peróxido de hidrogênio no efeito contrátil
induzido pelo A23187 em aorta de ratos 2R induzido pelo A23187. Apesar desse
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indício, em aorta de ratos 2R-1C (Fig 15B), não houve efeito contrátil, devido ao
efeito anti-contrátil exercido pelo endotélio.
Fizemos incubação simultanea de catalase e L-NAME e observamos em
aortas de ratos 2R (Fig 16A) que na concentração de 1 µmol/L houve uma
diminuição da contração quando foram utilizados ambos os inibidores em relação ao
grupo onde foi utilizado apenas o L-NAME, mas não houve diferença em relação ao
controle. O efeito máximo com o uso de L-NAME+Catalase teve o mesmo perfil
observado no controle (Controle: 0,01±0,1g; L-NAME: 0,4±0,1g; L-NAME+Catalase:
-0,01±0,03 g, p=0,001). Em aorta de ratos 2R-1C (Fig 16B) o efeito contrátil foi
reduzido quando utilizamos a catalase na presença do L-NAME em relação à
expressiva contração observada quando apenas o L-NAME estava presente,
indicando a participação do peróxido de hidrogênio na contração induzida pelo
A23187 em aortas de ratos 2R-1C.
Realizamos a quantificação de tromboxano A2 em aortas isoladas de ratos 2R
e 2R-1C. Observamos em aorta de 2R, que o estímulo com A23187 aumentou a
produção de tromboxano A2 em relação ao basal (Basal: 22,5±4,1 pg/ml; A23187:
118,8±23,1 pg/ml) e que o ibuprofeno foi efetivo em prevenir o aumento da produção
estimulada pelo A23187 (A23187: 118,8±23,1 pg/ml; Ibuprofeno+A23187: 8,7±3,5
pg/ml). Em aorta de ratos 2R-1C, o A23187 aumentou a produção de tromboxano A2
em relação ao basal (Basal: 98,4±40,3 pg/ml; A23187: 389,9±68,9 pg/ml) e que a
produção de tromboxano A2 frente ao estímulo com A23187 foi significativamente
maior em aorta de 2R-1C em relação à produção em aorta de 2R (A23187/ 2R:
118,8±23,1 pg/ml; 2R-1C: 389,9±68,9 pg/ml). O ibuprofeno preveniu o aumento de
tromboxano A2 também em aorta de ratos 2R-1C (A23187: 389,9±68,9 pg/ml;
Ibuprofeno+A23187: 11,6±5,2 pg/ml).
Avaliamos o efeito do A23187 sobre a fosforilação dos resíduos de ativação e
inibição da eNOS, Ser1177 e Thr495, respectivamente. Verificamos que o estímulo com
o ionóforo A23187 não alterou a fosforilação de Ser1177 tanto em aorta de ratos 2R,
quanto aortas de ratos 2R-1C (Fig. 18A). No entanto, em aortas estimuladas com
A23187 houve uma diminuição da fosforilação de Thr495 em 2R e 2R-1C (Fig. 18B).
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Figura 9. Efeito contrátil induzido pelo ionóforo de cálcio A23187 em aortas isoladas de
ratos 2R (A) e 2R-1C (B) com (E+) ou sem endotélio (E-). Os pontos representam a média ±
EPM (n=5) de experimentos realizados em aortas de diferentes ratos. * Indica diferença em
relação a E+; P<0,05.
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Figura 10. Efeito do L-NAME sobre a resposta contrátil induzida pelo ionóforo de cálcio
(A23187) em aortas com endotélio isoladas de ratos 2R (A) e 2R-1C (B). Os pontos
representam a média ± EPM (n=5) de experimentos realizados em aortas de diferentes ratos.
*Indica diferença em relação ao controle (na ausência do inibidor); P<0,05.
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Figura 11. Efeito do ibuprofeno sobre a resposta contrátil induzida pelo ionóforo de cálcio
A23187 em aortas com endotélio isoladas de ratos 2R (A) e 2R-1C (B). Os pontos representam
a média ± EPM (n=5) de experimentos realizados em aortas de diferentes ratos. *Indica diferença
em relação ao controle (na ausência do inibidor); P<0,05.
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Figura 12. Efeito da combinação de L-NAME e ibuprofeno sobre a resposta contrátil
induzida pelo ionóforo de cálcio A23187 em aortas com endotélio isoladas de ratos 2R (A)
e 2R-1C (B). Os pontos representam a média ± EPM (n=5) de experimentos realizados em aortas
de diferentes ratos. * Indica diferença em relação ao controle (na ausência dos inibidores). #
Indica diferença em relação ao L-NAME (P<0,05).
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Figura 13. Efeito da combinação de L-NAME e SQ29548 sobre a resposta contrátil induzida
pelo ionóforo de cálcio A23187 em aortas com endotélio isoladas de ratos 2R (A) e 2R-1C (B).
Os pontos representam a média ± EPM (n=5) de experimentos realizados em aortas de diferentes
ratos. *Indica diferença em relação ao controle (na ausência de inibidores). # Indica diferença em
relação ao L-NAME (P<0,05).
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Figura 14. Efeito do tiron sobre a resposta contrátil induzida pelo ionóforo de cálcio
A23187 em aortas com endotélio isoladas de ratos 2R (A) e 2R-1C (B). Os pontos
representam a média ± EPM (n=5) de experimentos realizados em aortas de diferentes ratos.
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Figura 15. Efeito da catalase sobre a resposta contrátil induzida pelo ionóforo de cálcio
A23187 em aortas com endotélio isoladas de ratos 2R (A) e 2R-1C (B). Os pontos
representam a média ± EPM (n=5) de experimentos realizados em aortas de diferentes ratos.
*Indica diferença em relação ao controle (na ausência de inibidores) (P<0,05).
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Figura 16. Efeito da combinação de L-NAME e catalase sobre a resposta contrátil
induzida pelo ionóforo de cálcio A23187 em aortas com endotélio isoladas de ratos 2R
(A) e 2R-1C (B). Os pontos representam a média ± EPM (n=5) de experimentos realizados
em aortas de diferentes ratos. * Indica diferença em relação ao controle (na ausência de
inibidores). # Indica diferença em relação ao L-NAME (P<0,05).
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Figura 17. Medida da produção de Tromboxano B2 (metabólito estável do Tromboxano A2)
em aortas com endotélio, de ratos 2R e 2R-1C. As preparações foram mantidas sob tensão
basal (basal) ou estimuladas com A23187 na ausência ou presença do Ibuprofeno. Os
dados representam a média ± EPM (n=5). * Indica diferença entre o basal e A23187 de 2R. #
Indica diferença entre Ibuprofeno+A23187 e A23187 de 2R. ** Indica a diferença entre Basal e
A23187 de 2R-1C. ##Indica a diferença entre Ibuprofeno+A23187 e A23187 de 2R-1C. & Indica a
diferença de Ibuprofeno+A23187 entre 2R e 2R-1C. (P<0,05)
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Figura 18. Fosforilação dos resíduos Ser1177 (A) e Thr495 (B) da eNOS. Os experimentos
foram realizados em aortas com endotélio, de ratos 2R e 2R-1C estimuladas ou não com
A23187 10 µmol/L. As barras representam a média ± EPM (n=6) de experimentos realizados em
aortas de diferentes ratos. * Indica diferença em relação ao controle; P<0,05.
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5 DISCUSSÃO

Os experimentos clássicos de Sydney Ringer em meados de 1880 foram
pioneiros para determinar a importância do cálcio como mediador celular. Utilizando
corações isolados de sapos, acidentalmente, um técnico trocou a água destilada por
água de torneira para preparar a solução nutritiva permitindo assim que os corações
permanecessem batendo. Na década de 1970, com a utilização de fotoproteínas
sensíveis ao cálcio, tais como aquorina e Fura-2, foi possível determinar a dinâmica
movimentação do cálcio nas células. Atualmente, está bem estabelecido que
variações na concentração intracelular de cálcio desencadeiam vários processos
celulares tais como crescimento celular, proliferação, secreção e contração.
A contração do músculo liso ocorre em resposta a estímulos nervosos,
hormonais, mecânicos ou químicos. Após o estímulo, ocorre um aumento na
concentração de cálcio e formação do complexo com a proteína ligante calmodulina
e posterior ativação da quinase da cadeia leve da miosina (MLCK). A MLCK fosforila
a cadeia leve da miosina, permitindo o deslizamento das fibras musculares. Esse
processo ocorre continuamente no músculo liso vascular para manutenção do tônus,
garantindo a adequada perfusão dos tecidos.
Até a década de 80, se acreditava que o papel do endotélio vascular fosse o
de barreira seletiva para difusão de substâncias entre o lúmen dos vasos e o espaço
intersticial. Atualmente, sabemos que existem vários mediadores endoteliais que
atuam no músculo liso, os principais são o óxido nítrico e os eicosanóides
produzidos pela ciclooxigenase (os prostanóides), dentre os quais se destacam a
prostaciclina e o tromboxano A2. A partir de então, muito tem se discutido sobre
anormalidades da função endotelial e sua contribuição para o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares como a hipertensão arterial.
Várias enzimas endoteliais tem seus efeitos modulados pelo transiente de
cálcio, dentre as quais estão a NO-sintase e a fosfolipase A2. Em nosso trabalho,
utilizamos o ionóforo de Ca2+ (A23187), uma ferramenta farmacológica útil para o
entendimento de mecanismos celulares dependentes de cálcio, para melhor
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entender as alterações na sinalização celular decorrentes da mobilização de cálcio,
independente da ativação de receptores, que ocorrem na hipertensão arterial.
A hipertensão arterial é uma doença multifatorial. A despeito de todo o
conhecimento e de todos os estudos clínicos e experimentais, a sua causa
permanece desconhecida em 95% dos casos. No entanto, sabe-se que muitos são
os fatores que isolados ou em combinação, aumentam o risco de desenvolver a
hipertensão, dentre eles: fatores genéticos, sedentarismo, obesidade, tabagismo,
estresse crônico. Para melhor compreender as causas e consequências da
hipertensão arterial humana, vários

modelos experimentais animais foram

desenvolvidos (Bernatova, 2014).
O modelo de hipertensão utilizado em nossos estudos foi o modelo de
hipertensão renal dois rins, um clipe (2R-1C) descrito pelo pesquisador Harry
Goldblatt. Este modelo se baseia na estenose da artéria renal esquerda e posterior
ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema tem um
importante papel na regulação da pressão arterial. Nosso grupo de pesquisa
demonstrou que tanto o relaxamento vascular dependente (Callera et al., 2000)
quanto o independente do endotélio (Callera et al., 2000; Oliveira et al., 2004;
Bonaventura et al., 2005; Rodrigues et al., 2007; Rodrigues et al., 2008) estão
prejudicados em vasos de ratos 2R-1C comparados aos seus controles normotensos
2R sham-operados. Em nosso primeiro resultado (Fig. 2) observamos que o A23187
induziu menor vasorelaxamento em aortas com endotélio, isoladas de ratos 2R-1C
em relação à resposta em aorta de ratos 2R. Além disso, em aorta de ratos 2R
observamos um efeito bifásico do A23187, visto que após o relaxamento máximo
teve início um efeito contrátil. Este resultado demonstra que houve a ativação de
mais de uma via de sinalização celular, o que não ocorreu em aorta de ratos 2R-1C,
que a resposta ao composto é diferente em preparações de ratos 2R e 2R-1C e
reproduz a disfunção endotelial característica do modelo de hipertensão.
Foi demonstrado que o A23187 promove relaxamento vascular mediado pelo
NO em diferentes vasos, tais como aorta de coelho (Furchgott, 1983; Togna et al,
2001), aorta de cobaia (Taniguchi et al, 1999) e aorta de ratos (Zygmunt et al, 1995).
Em nossos resultados, demonstramos que o A23187 é capaz de promover efeito
vasodilatador em aorta de ratos normotensos (2R) e hipertensos renais (2R-1C)
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devido à produção de NO, pois quando inibimos a enzima NO-Sintase com o LNAME (Fig. 4), bem como quando retiramos o endotélio (Fig. 3), o efeito
vasodilatador foi completamente abolido em aorta de ratos normotensos e atenuado
em aorta de ratos hipertensos. Além disso, em nosso experimento com células
endoteliais isoladas de ratos normotensos, houve um aumento na produção de NO
quando as mesmas foram expostas ao A23187, o que ocorreu de forma dependente
da concentração (Fig. 7). Entretanto, quando células endoteliais isoladas de aorta de
ratos hipertensos foram expostas ao A23187, não houve aumento da [NO]c em
relação ao basal.
Silva e colaboradores (2014) evidenciaram por citometria de fluxo que a
exposição ao agonista α1- adrenérgico, fenilefrina (PE), reduz a produção de NO em
células endoteliais isoladas de aortas de ratos 2R, mas não modifica a produção de
NO em 2R-1C. Embora a PE induza uma maior fosforilação do resíduo estimulatório
da eNOS (Serina1177) e estimule maior produção de GMPc em aortas com endotélio,
de ratos 2R-1C, células endoteliais isoladas da aorta desses animais são refratárias
ao estímulo PE para produção de NO, assim como observamos para o estímulo com
A23187. Tais resultados permitem deduzir que células endoteliais isoladas de aortas
de ratos 2R-1C possam apresentar mecanismos celulares de produção de NO
adaptados à hipertensão, como diferença na sensibilidade da eNOS ao cálcio ou à
produção de espécies reativas de oxigênio (EROs).
Luscher e Vanhoutte (1987) demonstraram que ocore aumento nos produtos
contráteis da COX (EDCFs) em aorta de ratos espontaneamente hipertensos (SHR),
o que contribui para o menor relaxamento dependente do endotélio observado nesse
modelo de hipertensão. Além disso, Gluais e cols (2006) observaram que o aumento
de Ca2+ induzido por A23187 ativa a produção de EDCFs e essa produção é maior
em aorta de ratos SHR em relação a ratos normotensos.
Passamos então a investigar a participação da COX na via de relaxamento
vascular estimulado com o A23187. Para tanto, utilizamos o inibidor não seletivo da
COX (ibuprofeno). Observamos que em aorta de ratos normotensos houve
diminuição do relaxamento em apenas um ponto da curva concentração-efeito, sem
alterar o efeito máximo relaxante (Fig. 5A). Entretanto, em aorta de ratos 2R-1C, o
ibuprofeno aumentou o efeito máximo induzido pelo A23187 (Fig. 4B). Estes
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resultados sugerem que um aumento na produção de prostanóides contráteis
derivados da COX pode ser responsável, ao menos em parte, pelo menor efeito
vasodilatador observado em aorta de 2R-1C.
Algo que nos chamou a atenção em nossos resultados, foi que em aortas de
ratos 2R, a incubação com o inibidor não seletivo da NOS (L-NAME) bem como a
retirada do endotélio, aboliu o efeito vasodilatador induzido pelo A23187. Entretanto,
em aorta de 2R-1C houve apenas uma atenuação na vasodilatação, o que sugere
que outro mediador, além do NO, poderia contribuir para a resposta relaxante
induzida pelo A23187 em aorta de ratos 2R-1C. Realizamos, então, a incubação
simultânea dos dois inibidores, L-NAME e ibuprofeno e, diferente do observado
quando utilizado só o L-NAME, o efeito vasodilatador do A23187 foi totalmente
abolido em aorta de ratos 2R-1C (Fig 6B). Estes resultados indicam que a via da
COX é importante para a resposta vasodilatadora induzida pelo ionóforo em aorta de
ratos 2R-1C, mas não em aorta de ratos 2R. Embora o relaxamento induzido pelo
A23187 parece ser majoritariamente devido ao NO, os produtos relaxantes da COX
também estão envolvidos no relaxamento vascular em aorta de ratos 2R-1C.
Realizamos a quantificação de PGI2 em aortas isoladas de ratos 2R e 2R-1C.
Verificamos que o A23187 não aumenta a produção de PGI2 em aorta de 2R e 2R1C (Fig. 7). No entanto, a produção de PGI2 foi maior em aorta de ratos 2R-1C.
Quando produzida em excesso, a PGI2 passa a ativar receptores TP (Gluais, 2006) e
agir como EDCF. Entretanto, o excesso de PGI2 observado em aorta de ratos 2R-1C
foi atenuado na presença do L-NAME. Esse resultado é coerente com o que foi
observado no estudo funcional de reatividade vascular em aortas de ratos 2R-1C.
Observamos que o A23187 induziu um relaxamento que não foi sensível ao L-NAME
e foi dependente da produção de PGI2 (Fig. 4B; Fig. 5B). Apesar da PGI2 estar
aumentada e agir como EDCF, na presença do L-NAME a produção de PGI2
diminuiu possibilitando seu efeito relaxante.
Passamos a investigar o efeito contrátil induzido pelo A23187 e as possíveis
alterações nessa resposta em ratos hipertensos. Verificamos que o A23187 induziu
efeito contrátil de forma independente do endotélio em aorta de ratos normotensos
2R (Fig. 8A). Entretanto, em aortas com endotélio de ratos 2R-1C, não observamos
contração (Fig. 8B). Verificamos que esse efeito anti-contrátil observado em aorta de
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2R-1C com o endotélio foi devido à produção de NO, que está aumentada a ponto
de impedir a contração. Isto se explica pelo efeito da inibição da NO-Sintase com LNAME, uma vez que as aortas isoladas de ratos 2R-1C tiveram efeito contrátil com
amplitude de contração maior que os níveis do controle (Fig 9B). Esses dados
corroboram os achados de Silva e colaboradores (2013), que demonstrou que a
contração induzida pela fenilefrina está prejudicada em aortas com endotélio, de
ratos 2R-1C em relação ao controle normotenso (2R). A remoção do endotélio bem
como a inibição da enzima NO-sintase foi capaz de reverter o menor efeito máximo
observado em aorta de ratos 2R-1C (Silva et al., 2014). Além disso, Bocalon (2014)
relatou em sua dissertação de mestrado, que a ativação de receptores adrenérgicos
por catecolaminas endógenas (adrenalina e noradrenalina), induz menor efeito
contrátil em aortas com endotélio, de ratos 2R-1C em relação ao controle 2R e que
este efeito está relacionado à maior ativação da eNOS em aortas de ratos 2R-1C.
Passamos então a investigar se o transiente de cálcio induzido por A23187
poderia aumentar a atividade da eNOS por atuar nos seus principais sítios
regulatórios. Observamos que o estímulo com o A23187 não alterou a fosforilação
do resíduo de ativação da eNOS, Ser1177. No entanto, em aortas de ratos 2R e 2R1C o estímulo com o ionóforo foi capaz de diminuir a fosforilação do resíduo
inibitório, Thr495. Esses dados reproduzem os achados de Fleming e colaboradores
(2001), onde foi verificado que o A23187 foi capaz de diminuir a fosforilação de
Thr495 em células endoteliais de veia umbilical humana (HUVEC). No entanto, não
existem trabalhos mostrando esse efeito em ratos hipertensos 2R-1C e nossos
resultados demonstram que esse efeito ocorre em aorta de ratos normotensos e isso
não difere em hipertensos (Fig.18).
Os fatores contráteis produtos da COX, também participam do efeito contrátil
induzido pelo ionóforo A23187, visto que o ibuprofeno foi capaz de diminuir o efeito
máximo em aorta de ratos 2R (Fig. 10A). Isso não foi observado em aorta de 2R-1C
(Fig. 10B), provavelmente devido ao efeito anti-contrátil exercido pelo NO. Isto pode
ser comprovado ao utilizar ambos os inibidores L-NAME e Ibuprofeno, onde a
contração em aorta de 2R-1C teve efeito máximo reduzido em relação quando
apenas o L-NAME foi utilizado (Fig. 11B). Estes resultados demonstram que há uma
maior atividade da NO-Sintase causando efeito anti-contrátil e agindo como
antagonista funcional dos prostanóides contráteis produzidos pela COX.
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Quando utilizamos o antagonista dos receptores TP (SQ29548), a contração
induzida pelo A23187 foi bloqueada em aortas de ratos 2R e 2R-1C (Fig. 12),
demonstrando que essa é a via de sinalização para a resposta contrátil. O efeito
contrátil induzido pelo A23187 na presença do L-NAME foi maior em aortas de ratos
2R-1C em relação à contração em 2R (Fig. 9), o que demonstra que os receptores
TP estão sendo mais ativados em aorta de ratos 2R-1C. Essa afirmativa pode ser
comprovada quando demonstramos que a produção de TXA2 foi maior em aorta de
ratos 2R-1C em relação às aortas de 2R estimuladas com A23187 (Fig. 17). Além
disso, a produção basal de PGI2 em aortas de ratos 2R-1C está aumentada,
indicando que este prostanóide está ativando receptores TP (Fig. 7).
As espécies reativas de oxigênio (EROs) em situações fisiológicas exercem
um papel importante como moléculas sinalizadoras. Entretanto, em situações
patológicas como a hipertensão arterial, encontram-se em excesso e estão
relacionadas a danos biológicos (Griendling, 2000). Um aumento no extresse
oxidativo exerce um papel central na manutenção na hipertensão renovascular
(Oliveira-Sales et al, 2009; Rodrigues et al, 2008). Passamos a investigar a
participação das EROs na resposta contrátil do A23187.
Não observamos participação do ânion superóxido, pois seu sequestrador
Tiron não alterou a contração induzida pelo A23187 (Fig. 13). Em preparações
incubadas com catalase, enzima que degrada o peróxido de hidrogênio (H2O2),
houve bloqueio da contração estimulada com A23187 em aorta de ratos 2R (Fig.
14A). Diante disto, fizemos a incubação da catalase em combinação com o L-NAME
para investigar se o H2O2 participa da contração em aorta de 2R-1C. Verificamos
que houve atenuação significativa da contração em comparação com a expressiva
contração observada quando apenas o L-NAME foi utilizado (Fig. 15B). Esses
resultados indicam uma modulação positiva do H2O2 sobre a contração induzida pelo
A23187. Silva e colaboradores (2013) demonstraram que a fenilefrina aumenta a
produção de H2O2 em aortas de ratos 2R e 2R-1C. No entanto, a produção de H2O2
em aortas de 2R-1C está aumentada e é normalizada na presença do inibidor não
seletivo da COX (ibuprofeno). Além disso, Tang e Vanhoutte (2007) demonstraram
que o A23187 induz aumento de EROs em aorta de ratos SHR e Wistar e que esse
aumento foi atenuado na presença do inibidor não seletivo da COX, indometacina.
Além disso, as contrações dependentes do endotélio foram secundárias ao aumento
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na concentração citosólica de cálcio e da produção de EROs. Em conjunto, esses
resultados demonstram a estreita relação entre as EROs e os EDCFs. Em nossos
resultados, observamos que o H2O2 é uma EROs importante para as contrações
induzidas pelo A23187.
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6 CONCLUSÃO

Em conjunto, nossos resultados demonstraram que o ionóforo de cálcio,
A23187, induz vasodilatação em aortas de ratos normotensos (2R) e hipertensos
(2R-1C) devido à produção de óxido nítrico. Entretanto, a prostaciclina participa da
resposta relaxante apenas em aorta de ratos 2R-1C. Além disso, o A23187 induz
contração por aumentar a produção de EDCFs que ativam receptores TP. Em aortas
de ratos 2R-1C, há uma maior produção basal de prostaciclina e maior produção de
tromboxano A2 estimuladas com A23187. Apesar da maior produção de EDCFs em
aorta de ratos 2R-1C, o efeito contrátil induzido por A23187 está prejudicado em
aortas com endotélio devido ao efeito anti-contrátil exercido pelo NO.
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