UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO

Efeitos vasculares induzidos pelo ionóforo de cálcio A23187 em
aorta de ratos hipertensos renais

Prycila Rodrigues Feitoza

Ribeirão Preto
2015

i

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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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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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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