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Resumo



 

 

O papel da via NO-sGC-cGMP e dos canais para potássio no efeito 

vasorrelaxante do nitrato de ciclohexanol, um novo doador de óxido nítrico 

com atividades hipotensora e anti-hipertensiva em ratos. MENDES–

JUNIOR, L. G. Tese apresentada ao Programa De Pós-Graduação em 

Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos. CCS/UFPB. 2016.  

 

RESUMO 
O óxido nítrico (NO) é uma molécula importante nas funções do sistema cardiovascular. Na 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), condição que afeta boa parte da população mundial, a 

biodisponibilidade do NO está reduzida. Drogas que restauram os níveis normais de NO e que 

apresentam menos efeitos colaterais compreendem uma das estratégias para o tratamento da 

HAS. O objetivo desse trabalho foi caracterizar o nitrato de ciclohexanol (HEX) como um novo 

doador de NO e avaliar seus efeitos sobre o sistema cardiovascular de ratos normotensos e 

hipertensos. O tratamento com HEX aumentou os níveis de NO em células de músculo liso 

vascular (VSMC) de tecido da artéria mesentérica em comparação ao controle (33,23 ± 2,28 vs. 

10,66 ± 0,62 u.a., n = 25 e 22, respectivamente, p < 0,05). O bloqueio da enzima sintase do 

óxido nítrico endotelial (eNOS) pelo L-N
G
-Nitroarginina (L-NNA, 100 μM, n = 30) não inibiu o 

aumento de NO induzido pelo HEX nas VSMC (32,77 ± 1,65 vs. 33,23 ± 2,28 u.a.). HEX induziu 

efeito vasorrelaxante em artéria mesentérica com endotélio funcional (Emax = 67,0 ± 2,8 %, n = 

10). Este efeito máximo foi maior em anéis sem endotélio funcional (Emax = 100,4 ± 4,1 %, n = 

6, p < 0,05). O efeito vasorrelaxante do HEX em anéis sem endotélio funcional foi diminuído 

pelo pré-tratamento com o 2-(4-fenil)-4,4,5,5-tetrametilimidazolina-1-oxi-3-óxido (PTIO, 300 

μM), um sequestrador de NO (Emax = 44,9 ± 9,4 %, n = 6, p < 0,05), e pelo 1H-

[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ona (ODQ, 10 μM), um inibidor seletivo da enzima 

guanilato ciclase solúvel (sGC) (Emax = 38,6 ± 9,7 %, n = 6, p < 0,05). O bloqueio inespecífico 

dos canais para potássio (K
+
) pelo cloreto de tetrametilamônio (TEA) na concentração 3 mM 

diminuiu a potência do efeito vasorrelaxante de HEX em relação ao controle (pD2 = 3,65 ± 0,17 

vs. 5,11 ± 0,1; n = 6,  p < 0,05). O bloqueio específico dos BKCa, com TEA (1 mM), e dos KV, 

com 4-aminopiridina (4-AP, 1 mM), não alterou o perfil de vasorrelaxamento de HEX. Por outro 

lado, o bloqueio dos KATP com glibenclamida (GLIB, 10 µM) diminuiu a potência do nitrato 

quanto ao efeito vasorrelaxante, quando comparado ao controle, de acordo com o pD2 (4,38 ± 

0,09 vs. 5,11 ± 0,12; n = 7 e 6, respectivamente,  p < 0,05). A pré-exposição dos anéis de 

artéria mesentérica ao HEX (10
-3

), durante 60 minutos, não diminuiu o vasorrelaxamento 

induzido do próprio nitrato quando comparado com o controle (Emax = 107,5 ± 1,0 vs. 100,4 ± 

4,1 %, n = 7 e 6, respectivamente). A administração aguda de HEX (1, 5, 10, 20 mg/Kg, i.v.) 

induziu hipotensão em animais normotensos (−20 ± 6; −32 ± 5; −57 ± 9 e −76 ± 9 mmHg, n = 6) 

e hipertensos (−9 ± 5; −12 ± 3; −15 ± 6 e −79 ± 10 mmHg, n = 6). O tratamento subcrônico (7 

dias) com HEX (10 mg/kg/dia), na água de beber, promoveu uma diminuição da pressão 

arterial media de animais com hipertensão renovascular, quando comparados com animais 

hipertensos tratados com salina (134 ± 7 mmHg vs. 162 ± 5 mmHg, n = 6, respectivamente, p < 

0,05). Esses resultados demonstram que HEX atua como doador de NO em VSMC, induz 

vasorrelaxamento por meio da via NO-cGMP-PKG e ativação dos canais para K
+
 do tipo KATP, 

não provoca tolerância vascular em artéria mesentérica, promove hipotensão em animais 

normotensos e hipertensos, e tem efeito anti-hipertensivo em animais com hipertensão 

renovascular. 

 

Palavras-Chave: doadores de óxido nítrico; vasorrelaxamento; canais KATP; hipotensão; agente 

anti-hipertensivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract



 

 

NO-sGC-PKG signaling pathway and potassium channels mediate 

vasorelaxant effect of Cyclohexane Nitrate, a new nitric oxide donor; which 

induces hypotension and has antihypertensive effect in rats. MENDES–

JUNIOR, L. G. Tese apresentada ao Programa De Pós-Graduação em 

Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos. CCS/UFPB. 2016. 

 

ABSTRACT 
Nitric Oxide (NO) is a relevant component in physiological processes of cardiovascular 

system. Evidence suggests that NO plays a major role in regulating blood pressure and 

impaired NO bioactivity, which is an important component of hypertension. 

Pharmacological compounds that release NO could exert beneficial effects in arterial 

hypertension. We investigated whether cyclohexane nitrate (HEX) could act as a NO 

donor and its potential cardiovascular effects in rats. HEX increases NO levels (33.23 ± 

2.28 vs. 10.66 0.62 a.u.; n = 25 and 22; respectively; p < 0,05) in vascular smooth 

muscle cells (VSMC); this effect was not abolished by prior treatment with L-NG-

Nitroarginine (L-NNA, 100 μM), an endothelial nitric oxide synthase (eNOS) inhibitor. 

HEX induced vasorelaxation in mesenteric cranial artery from normotensive rats; and 

endothelium denuded arteries had bigger maximum effect (ME) than arteries with 

functional endothelium (ME = 100.4 ± 4.1% vs. 67.0 ± 2.8%; n = 7 and 10; respectively; 

p < 0.05). Vasorelaxant efficiency of HEX was diminished (ME= 44.9 ± 9.4%; n = 6) 

when endothelium denuded arteries were pretreated with the NO scavenger 2-phenyl-

4,4,5,5,-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide (PTIO, 300 μM) as well as the soluble 

guanylyl cyclase inhibitor 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one (ODQ, 10 μM) 

(ME = 38.6 ± 9.7%; n = 6). Tetraethylammonium chloride (TEA, 3 mM), a non-specific 

potassium (K+) channel blocker decreased the vasorelaxant potency of HEX (pD2 = 

5.11 ± 0.12 vs. 3.65 ± 0.17; n = 10 and 7; respectively; p < 0.05). In contrast, specific 

blocking of BKca by TEA (1 mM) or Kv by 4-Aminopyridine (4-AP; 1 mM) did not change 

the standard relaxing curve for HEX. Only KATP channel blocker glibenclamide (GLIB, 10 

µM) induced reduction in potency (pD2 = 5.11 ± 0.12 vs. 4.38 ± 0.09; n = 10 and 7; p < 

0.05). In mesenteric artery rings pre-incubation with HEX (10-3 mM) did not affect the 

concentration-response curve to HEX when compared to non-treated rings (107.5 ± 1.0 

vs. 100.4 ± 4.1 %, n = 7 and 6, respectively). Intravenous administration of HEX (1; 5; 

10; 20 mg/Kg) elicited hypotension in normotensive animals (−20 ± 6; −32 ± 5; −57 ± 9 

e −76 ± 9 mmHg, n = 6) and in hypertensive rats (−9 ± 5; −12 ± 3; −15 ± 6 e −79 ± 10 

mmHg, n = 6). Finally, 6 weeks after induction of renovascular hypertension, oral 

treatment with HEX (10 mg/Kg/day) for 7 days reduced blood pressure in hypertensive 

animals when compared to animals treated with saline (134 ± 6 vs.162 ± 5 mmHg, n = 

6, respectively, p < 0.05). In conclusion, our data demonstrate that HEX is a NO donor 

able to produce vasorelaxation via NO-cGMP-PKG pathway and activation of KATP 

channels. HEX does not induce tolerance in mesenteric artery. Furthermore, HEX 

induces hypotension in normotensive and hypertensive rats as well as produces 

antihypertensive effect in renovascular hypertensive rats. 

 

Keywords: nitric oxide donors; vasorelaxation; KATP channel; hypotension; 

antihypertensive agent 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial é caracterizada por níveis constantes de pressão 

arterial (PA) acima do normal, ou seja, maiores que 140/90 mmHg 

(sistólica/diastólica). Considerada uma condição clínica de origem multifatorial, 

a hipertensão arterial é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento 

das doenças cardiovasculares (DCV) (MALACHIAS et al., 2016). 

Os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da hipertensão arterial 

ainda não são totalmente estabelecidos, contudo, muitos fatores 

fisiopatológicos têm sido implicados em sua gênese (OPARIL et al., 2003). 

O sistema nervoso autônomo desempenha papel fundamental na 

modulação das funções cardiovasculares e no controle dos valores de PA. 

Assim, disfunções autonômicas, principalmente a ativação anormal do sistema 

nervoso simpático (SNS) podem levar a hipertensão arterial (MANCIA; 

GRASSI, 2014). O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) também 

está diretamente envolvido no controle da PA e do volume do fluido 

extracelular. É bem estabelecido que o aumento na atividade deste importante 

mecanismo de controle da PA é capaz de induzir hipertensão arterial (Te RIET 

et al., 2015). Outro mecanismo de controle da PA alterado nos quadros de 

hipertensão é o endotélio vascular. A disfunção endotelial (DE) participa 

ativamente tanto no desenvolvimento como na manutenção da hipertensão. 

Este fenômeno é ainda acompanhado de mudanças estruturais, tal como a 

hipertrofia da parede arterial e o aumento da razão parede/lúmen; além de 

mudanças funcionais, que incluem a síntese e liberação alterada de fatores 

vasoativos (DE CHAMPLAIN et al.; 2004).  

A relação entre a DE e a hipertensão arterial tem sido bem estabelecida 

em modelos de hipertensão experimental, tal como em ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR) (LUSCHER; VANHOUTTE, 1986), na hipertensão induzida 

por desoxicorticosterona e salina (DOCA-sal) (LUSCHER et al., 1987) e na 

hipertensão renovascular (dois rins, um clipe – 2R1C) (NAKAMURA; 

PREWITT,1992). O papel central da DE na hipertensão reside no impedimento 

do vasorrelaxamento causado pela menor biodisponibilidade do óxido nítrico 

(NO), o principal fator relaxante derivado do endotélio (GRIENDLING; 
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FITZGERALD, 2003). Níveis endógenos reduzidos de NO podem ser resultado 

de uma menor produção desta importante molécula no seu local de geração, o 

endotélio vascular (NAKAMURA et al., 2001; RAIJ, 2006). Por outro lado, 

acredita-se que a inativação, ou seja, o sequestro do NO principalmente por 

espécies reativas ao oxigênio (EROs) seja sua principal forma de diminuição. 

Neste sentido, o estresse oxidativo é apontado atualmente como a base da 

disfunção endotelial que leva à hipertensão arterial (MONTEZANO et a., 2015). 

O estresse oxidativo ocorre por aumento da produção de EROs e/ou 

redução da capacidade de regular a quantidade destas espécies no organismo. 

Nos últimos anos, diversas pesquisas têm demonstrado que as EROs têm 

papel importante inclusive no desenvolvimento da disfunção autonômica, a qual 

precede as alterações cardiovasculares, incluindo a hipertensão arterial 

(HARRISON; GONGORA, 2009; HIROOKA, 2010; BOTELHO-ONO et al., 

2011; BRAGA et al., 2011; GUIMARÃES et al., 2012). 

A diminuição da biodisponibilidade do NO na hipertensão ocorre tanto na 

periferia como no SNC. Os ânions superóxido (O2-) têm capacidade de inativar 

rapidamente o NO derivado do endotélio vascular, promovendo, assim, uma 

perda no equilíbrio dos fatores que induzem relaxamento e constrição, o que 

culmina no aumento da vasoconstrição (ZICHA et al., 2001). Além disso, o NO 

atua no SNC como uma molécula simpatoinibitória, sua inativação promove 

assim uma menor inibição do SNS, levando a uma simpatoexcitação (PATEL, 

2000). Adicionalmente, estudos demonstram que níveis fisiológicos de NO 

podem reduzir o estresse oxidativo via inibição da enzima nicotinamida adenina 

dinucleotídeo fosfato reduzido (NADPH) oxidase, por aumento da expressão da 

enzima superóxido dismutase (SOD) no endotélio, nas células musculares lisas 

e no miocárdio, acompanhado ainda de um aumento da atividade e expressão 

da S-nitrosoglutationa (GSNO) mitocondrial e da tiorredoxina (TPx), levando a 

um aumentando da capacidade antioxidante e consequente diminuição da 

inativação do próprio NO. Em contraste, níveis elevados de NO são pró-

oxidantes, já que ele reage com o O2- levando à geração do ânion peroxinitrito 

(ONOO-), uma molécula altamente reativa (LEVONEN et al., 2001; PARIHAR et 

al., 2008). 

A hipertensão arterial é uma condição facilmente detectável por meio da 

mensuração ambulatorial da PA. Houve ainda vários progressos na pesquisa e 
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produção de novas drogas que são cada vez mais eficazes no seu combate, no 

entanto, a adesão ao tratamento e consequente manutenção dos níveis 

normais da PA ainda é muito baixo (ANDRADE et al.; 2002). Em virtude disso, 

ainda é de grande interesse o surgimento de novas drogas que possam auxiliar 

na manutenção dos níveis normais de pressão arterial.  

A classe terapêutica dos compostos doadores de NO, como 

nitroglicerina, vem sendo utilizada há mais de 150 anos. A nitroglicerina tem 

seu principal uso voltado para aliviar a angina, uma dor ou desconforto 

transitório, localizado na região anterior do tórax, causado por um 

estreitamento das artérias que conduzem sangue ao coração; além disso, 

também é utilizada no tratamento da insuficiência cardíaca, assim como para 

controle da hipertensão arterial. Até a década de 80, pouco se sabia sobre a 

farmacologia dos doadores de NO (WANG et al., 2002). Em 1977, Murad 

demonstrou que nitrovasodilatadores e o próprio NO ativavam a enzima 

guanilato ciclase solúvel (sGC) para induzir o relaxamento do músculo liso 

vascular (ARNOLD et al., 1977). Em 1980, Furchgott e Zawadski descobriram 

acidentalmente que a acetilcolina era um potente vasodilatador em vasos com 

endotélio integro e propuseram a existência de um Fator Relaxante Derivado 

do Endotelio (EDRF) (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980). Alguns anos mais 

tarde foi evidenciado que o EDRF era o NO (IGNARRO et al., 1987; PALMER 

et al., 1987) 

Essas descobertas marcaram o inicio de um intenso processo de 

trabalhos e publicações sobre a fisiologia e fisiopatologia do NO atuando sobre 

o sistema cardiovascular. As múltiplas funções biológicas do NO foram o foco 

de milhares de publicações registradas no sistema Medline na última década. A 

revista Science, em 1992, reconhecendo a importância desta molécula, 

denominou-a como "Molecule of the Year" (KOSHLAND, 1992). 

Considerando que a diminuição da biodisponibilidade e atuação do NO 

na periferia e no SNC estão relacionados à fisiopatologia da hipertensão 

arterial, drogas que atuem reestabelecendo os níveis normais desta importante 

molécula sinalizadora poderiam ser inseridas no manejo clínico para controle 

da PA. Entretanto, o uso de compostos doadores de NO na clínica é limitado, 

pois a longo-prazo ocorre o desenvolvimento do fenômeno de tolerância e há a 

possibilidade de toxicidade. Por esse motivo, muitos doadores de NO vêm 
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sendo desenvolvidos com diferentes mecanismos e taxas de liberação da 

molécula. No entanto, apesar dos esforços, nenhum novo doador foi aprovado 

para uso clínico (MILLER; MEGSON, I. L. 2007). Portanto, a pesquisa por 

novos compostos doadores de NO, que não apresentem ou apresentem menor 

grau deletério e conservem suas características benéficas, ainda é de grande 

valia para o tratamento de desordens do sistema cardiovascular. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O SISTEMA CARDIOVASCULAR E O CONTROLE DA PRESSÃO 

ARTERIAL 

 

 A cada minuto, cerca de cinco litros de sangue circula pelo corpo 

humano; esse trabalho visa levar nutrientes (aminoácidos, eletrólitos, oxigênio), 

hormônios e células de defesa para todo o organismo. A peça chave para a 

realização deste processo é o sistema cardiovascular e os seus componentes: 

coração, vasos sanguíneos (arteriais e venosos) e sangue. Desta forma, esse 

sistema atua diretamente nos eventos de nutrição e comunicação celular, 

controle de temperatura e pH, além de auxiliar o sistema imunológico, 

contribuindo de maneira fundamental para a manutenção da homeostase (TU 

et al., 2015). 

 Uma das principais, e mais complexas, funções que dependem do 

sistema cardiovascular é a regulação da PA, que pode ser conceituada como a 

pressão exercida pelo sangue sobre os vasos arteriais e definida de acordo 

com a equação: PA = DC x RVP, onde DC (débito cardíaco) é volume de 

sangue ejetado do coração a cada minuto e RVP (resistência vascular 

periférica) é a resistência fornecida pelas artérias que se opõe ao fluxo da 

circulação. O DC, por sua vez, é influenciado pelo volume sistólico (VS) e a 

frequência cardíaca (FC), podendo assim ser expresso por: DC = VS x FC. 

O controle efetivo da PA conta com a participação de várias substâncias 

(hormônios) e sistemas integrados, tais como o próprio sistema cardiovascular, 

renal, nervoso, imunológico e endócrino, em uma complexa interação 

(McARDLE et al., 2003; COWLEY, 2006). Esse conjunto atua por mecanismos 

de regulação que monitoram e ajustam a PA por meio de sistemas de 

retroalimentação que respondem em curto e/ou em longo prazo (DAMPNEY et 

al., 2002).  

O controle da PA em curto prazo é modulado por diferentes vias e 

mecanismos. Dentre eles, destacam-se os mecanismos neurais de controle da 

PA, caracterizados por promoverem ajustes rápidos principalmente na FC. 

Com relação aos mecanismos neurais mais importantes para o controle da PA, 

destacam-se: o reflexo cardiopulmonar, o quimiorreflexo e o barorreflexo. 
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Existem ainda as substâncias vasoativas sintetizadas e liberadas pelo endotélio 

vascular, tal como NO, que tem grande influência no tônus vascular e 

consequentemente na RVP (BATLOUNI, 2001; CAMPAGNOLE-SANTOS; 

HAIBARA, 2001; DAMPNEY et al., 2002).  

O barorreflexo é considerado o mais importante mecanismo de controle 

pressórico em curto prazo, visto que verifica e corrige a PA batimento por 

batimento (THOMAS, 2011). Seu funcionamento pode ser exemplificado de 

duas formas. Na primeira, uma elevação rápida na PA aumenta a frequência de 

disparos dos barorreceptores presentes no seio carotídeo e arco da aorta. 

Esses receptores projetam-se e para núcleo do trato solitário (NTS), que passa 

a ser mais excitado. O NTS faz duas projeções: I) para o núcleo ambíguo do 

vago (NA), que contem corpos celulares dos neurônios pré-ganglionares do 

sistema nervoso parassimpático, e quando excitados desencadeiam o aumento 

do tônus vagal sobre o coração. II) para os neurônios inibitórios presentes no 

bulbo ventrolateral caudal (CVLM), que atuam em neurónios pré-motores 

simpáticos presentes no bulbo ventrolateral rostral (RVLM), desencadeando a 

redução do tônus simpático ao coração e vasos. Desta maneira, o aumento do 

tônus vagal e a diminuição do tônus simpático promovem a diminuição da FC, 

do retorno venoso, do volume sistólico e da RVP. Tais alterações induzem 

redução nos valores da PA no intuito de reestabelecer os valores anteriores 

(CHAPLEAU et al., 1995; PILOWSKY et al., 2002). 

De outra forma, contrária a anterior, quando a PA diminui os 

barorreceptores reduzem a frequência de disparos, reduzindo a estimulação do 

NTS, que passa a excitar menos os neurônios pré-ganglionares localizados no 

NA, que consequentemente reduz o tônus vagal sobre o coração. 

Concomitantemente, o NTS deixa de estimular os neurônios depressores do 

CVLM. Assim a atividade intrínseca do RVLM não é inibida e a atividade 

simpática prevalece. A soma de todos esses efeitos é a diminuição do tônus 

vagal (parassimpático) e aumento do tônus simpático, o que favorece o 

aumento da PA (PILOWSKY, et al., 2002).  

Em longo prazo o controle da PA é realizado majoritariamente por uma 

interação entre os sistemas renal e endócrino, que equilibram os fluidos 

corporais e o balanço eletrolítico dos compartimentos intra/extracelulares. Este 

mecanismo de controle está relacionado principalmente com a ativação do 
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SRAA (GUYTON et al., 1972), que tem como principais constituintes a enzima 

renina, catalisadora da conversão do angiotensinogênio em angiotensina I 

(ANGI), esta, por sua vez, é clivada em angiotensina II (ANGII) pela ação da 

enzima conversora de angiotensina (ECA). A ANGII atuando nos receptores 

AT1 produz os principais efeitos desse sistema, que incluem: vasoconstrição, 

ativação do sistema nervoso simpático (SNS) e secreção de aldosterona. Além 

disso, longos períodos de ativação do SRAA levam a remodelamento cardíaco 

e vascular (CHOPRA et al., 2011). 

 

2.2 O PAPEL DO TÔNUS VASCULAR NA REGULAÇÃO DA PRESSÃO 

ARTERIAL 

 

 Os vasos sanguíneos são estruturas complexas e heterogêneas; são 

compostos por tipos distintos de células dispostas em camadas que variam de 

acordo com o local e função. As artérias são formadas basicamente por três 

camadas: a camada mais externa é composta de tecido conjuntivo; seguida 

pela camada média composta de células musculares lisas e fibroblastos; e 

finalmente a camada mais interna, composta principalmente de células 

endoteliais. Estes vasos são sensíveis a interações autócrinas e parácrinas, o 

que permite sua adaptação às variações hemodinâmicas (GIMBRONE et al., 

1997). 

 A RVP é basicamente determinada pelas pequenas artérias e arteríolas, 

denominadas conjuntamente como artérias de resistência (regulam a 

resistência ao fluxo sanguíneo). Assim, alterações no estado contrátil das 

células do músculo liso vascular (VSMC) nas artérias de resistência levam as 

alterações na RVP (MULVANY, 2012). 

Os principais fatores funcionais que induzem alterações de contratilidade 

nos leitos vasculares compreendem: 

(I) A atividade simpática promovida pelo RVLM em resposta a mudanças 

abruptas de PA. O RVLM é um grupamento neuronal caracterizado como 

simpatoexcitatório, e desempenha um papel dominante sobre o controle da PA 

e distribuição de sangue no organismo. A estimulação do RVLM produz 

aumento generalizado na PA, entretanto, diferentes tipos de leitos vasculares 

tem respostas diferentes a esse estímulo, isso ocorre devido à especificidade 
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topográfica dos barorreceptores, assim como as fibras nervosas no RVLM. 

Grandes vasodilatações são observadas em leitos com predominância de 

tecido muscular esquelético, por outro lado, os leitos mesentérico e renal 

respondem com vasoconstrição à estimulação do RVLM (YATES et al., 2014). 

As projeções do RVLM alcançam a coluna intermediolateral da medula 

espinhal, que é a saída para o efluxo simpático até os vasos. A noradrenalina, 

o neurotransmissor do SNS é responsável pelo efeito vasoconstritor, atuando 

sobre os receptores adrenérgicos α1 (SUGIYAMA et al., 2011). 

(II) Os hormônios circulantes, tal como a adrenalina e noradrenalina 

provenientes da glândula adrenal e que também atuam nos receptores 

adrenérgicos α1 (GUYENET, 2006). Estes receptores são acoplados à proteína 

Gq/11 e sua ativação culmina na hidrólise do fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato (PIP2) 

em 1,4,5-trifosfato de inositol (IP3) e diacilglicerol (DAG) por meio da ação da 

fosfolipase C do tipo β (PLCβ). O IP3, por sua vez, ativa os receptores para IP3 

(IP3R) presentes no retículo sarcoplasmático, promovendo assim a liberação de 

Ca2+ estocado nessa organela. O aumento da [Ca2+] intracelular em conjunto 

com o DAG induzem a ativação da proteína cinase C (PKC), que fosforila os 

canais para Ca2+ presentes na membrana plasmática, aumentando ainda mais 

a [Ca2+] intracelular.  Nas VSMC a elevação da [Ca2+] intracelular resulta em 

contração e consequentemente em aumento da RVP (THORNELOE; NELSON, 

2005). 

(III) O estresse de cisalhamento, que é conceituado como a força de 

atrito na superfície endotelial produzida pelo fluxo sanguíneo (QIU et al., 2013). 

Esta força ativa várias vias intracelulares por meio de proteínas presentes na 

superfície das células endoteliais, como a molécula 1 de adesão celular 

endotelial à plaqueta (PECAM1); integrinas; canais iônicos; e receptores de 

tirosina cinase. Estas vias, na maioria dos casos, convergem para um efeito 

final comum que é a fosforilação da enzima sintase do óxido nítrico endotelial 

(eNOS) e consequentemente aumento dos níveis de intracelulares de NO (LU; 

KASSAB, 2011). 

(IV) Fatores liberados pelo endotélio vascular (DHARMASHANKAR; 

WIDLANSKY, 2010). O endotélio é sem duvida uma peça chave da regulação 

do tônus vascular e consequentemente tem influência sobre a RVP. As células 

endoteliais possuem uma localização anatomicamente estratégica, uma vez 
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que, estão posicionadas entre o fluxo sanguíneo e a camada de músculo liso 

dos vasos, permitindo com que estas células desempenhem um papel de 

regulador da função e da estrutura vascular. 

É no endotélio onde são sintetizadas e secretadas inúmeras substâncias 

biologicamente ativas; muitas dessas atuam nas células musculares dos vasos. 

O mecanismo vasodilatador do endotélio é mediado pelos EDRF como o NO, 

prostaciclinas, bradicinina, fator hiperpolarizante do endotélio (EDHF), 

metabólitos das monoxigenases, dentre outros (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 

1980; PALMER, et al., 1987; MONCADA, et al., 1991; COOKE; DZAU, 1997). 

Já os fatores constritores derivados do endotélio (EDCF), os quais promovem 

contração quando liberados, incluem a ANGII, EROs, endotelinas (ET) e 

prostanóides vasoconstrictores (FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 1999; DE VRIESE 

et al., 2000). 

O NO é considerado a principal substância vasodilatadora derivada do 

endotélio. Nos vasos sanguíneos sua formação decorre da atividade da enzima 

eNOS, que catalisa a quebra do aminoácido L-arginina em L-citrulina e NO, 

utilizando oxigênio e NADPH como co-substratos, além da flavina 

mononucleotídeo (FMN), flavina adenina dinucleotídeo (FAD), 

tetrahidrobiopterina (BH4), heme e cálcio/calmodulina como co-fatores 

(HANAFY et al., 2001). O NO produzido difunde-se rapidamente em direção às 

células musculares lisas vasculares, onde estimula a sGC, levando ao aumento 

da produção de monofosfato de guanosina cíclico (cGMP), o qual atua 

principalmente na ativação da proteína cinase sensível ao cGMP (PKG), que 

por vários mecanismos promove vasorrelaxamento (MURAD, 1994). Dentre 

esses, um dos principais alvos da PKG no músculo liso vascular são os canais 

para potássio (K+) da membrana plasmática. 

A função dos canais para K+ nas células é a manutenção do potencial de 

repouso negativo (Em −45 mV), por meio do efluxo do íon K+. Esta 

característica é importante para as células excitáveis, tal como as VMSC, pois, 

suas funções são dependentes e podem ser alteradas por mudanças no 

potencial de membrana (NELSON; QUAYLE, 1995). 

Elevações no potencial de membrana de repouso podem levar a uma 

despolarização, onde a carga perimembranar passa para valores mais 

positivos. Este evento ocorrendo numa VSMC culmina no aumento da [Ca2+] 
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intracelular, devido à abertura dos canais para cálcio dependentes de voltagem 

(CaV). É esse aumento na [Ca2+] intracelular que promove uma sinalização que 

leva à vasoconstrição. Por sua vez, a abertura dos canais para K+ levam a uma 

hiperpolarização, fechamento dos canais para Ca2+ e vasorrelaxamento 

(CLAPHAM, 2007) 

No músculo liso vascular há evidencias para a expressão dos seguintes 

canais para K+: (I) canais para K+ de alta condutância ativados pelo Ca2+ 

(BKCa); (II) canais para K+ sensíveis ao ATP (KATP); (III) canais para K+ 

sensíveis a voltagem (KV); (IV) canais para K+  retificadores de entrada (Kir) e 

(V) canais para K+  com domínio de dois poros (K2P). Contudo, tem sido 

estabelecido que os três primeiros participam majoritariamente no processo de 

relaxamento de vasos periféricos (NELSON; QUAYLE, 1995; JACKSON, 2005; 

PATHAN; RUSCH, 2011). 

Os BKca são encontrados na maiorias das células; constituem de poros 

permeáveis ao íon K+ e são sensíveis principalmente a pequenas alterações na 

[Ca2+] intracelular, assim como ao potencial de membrana (CARL et al., 1996), 

adicionalmente podem ainda ser acionados por alterações dos níveis de  cGMP 

e monofosfato  de adenosina cíclico (cAMP) (PATERNÒ et al., 1996); ácido 

araquidônico (CAMPBELL et al., 1996) e monóxido de carbono (CO) (WANG et 

al., 1997).Sua principal função fisiológica reside na manutenção do tônus 

miogênico nas artérias de pequeno calibre (JACKSON, 2005). 

Os KATP foram primeiramente descritos em miócitos cardíacos (NOMA, 

1983) e subsequentemente identificados muitos outros tipos de células, 

incluindo células do músculo liso vascular de artéria mesentérica (SMIRNOV; 

AARONSON, 1992). Além das concentrações intracelulares de ATP, estes 

canais também podem ser modulados pela atividade das enzimas PKC 

(HAYABUCHI et al., 2001), PKG (MURPHY; BRAYDEN, 1995) e PKA 

(QUAYLE et al., 1994; HAYABUCHI et al., 2001). São importantes reguladores 

do potencial de membrana em resposta a estímulos despolarizantes, e 

adicionalmente, aparecem constantemente ativos em alguns leitos vasculares, 

dessa forma, também contribuem para a regulação fisiológica do tônus 

vascular, assim como do fluxo sanguíneo. Além disso, podem estar ativados 

sob condições patológicas, tais como a hipoxia, isquemia, acidose e choque 
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séptico e, nestes estados de doença, podem desempenhar um papel 

importante na regulação da perfusão tecidual (BRAYDEN, 2002). 

Os demais canais, Kir (SMITH et al., 2008) e K2P (GARDENER, 2004; 

GURNEY; MANOURY, 2009), foram descritos recentemente em artérias de 

pequena calibre, suas descobertas ocorreram devido à observação de um 

‘’vazamento’’ persistente de K+, mesmo após o bloqueio dos três subtipos 

acima citados (ENYEDI; CZIRJA´K, 2010). Por outro lado, a contribuição para a 

função vascular destes canais permanece pouco compreendida, devido em 

grande parte pela falta de inibidores farmacológicos mais seletivos. 

 

2.3 A FISIOPATOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

 

 Os mecanismos destacados no tópico anterior funcionam monitorando e 

ajustando a PA para valores que o organismo necessita. Entretanto, em alguns 

indivíduos os valores de PA estão constantemente elevados, caracterizando o 

estado de hipertensão arterial sistêmica (HAS). Sabe-se que nessa condição 

clínica os mecanismos reguladores como o barorreflexo, a atividade do sistema 

nervoso simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o endotélio 

vascular tem suas funções comprometidas (MANCIA et al., 1999; OPARIL et 

al., 2003; JOHNSON et al., 2008). 

Na HAS, o controle da PA em curto prazo, como o desenvolvido pelo 

barorreflexo, não desempenham seu papel de forma satisfatória. Os 

barorreceptores passam por um processo de adaptação, em que, elevações na 

PA, de forma sustentada, promovem um deslocamento na faixa de 

sensibilidade destes sensores, assim, níveis pressóricos elevados passam a 

ser reconhecidos como normais (XIE et al., 1990; HEUSSER et al., 2005; 

MICHELINI, 2008). Ocorre ainda uma diminuição na sensibilidade destes 

barorreceptores (MCCUBBIN et al., 1956 e MOREIRA et., 1992), favorecendo 

em indivíduos hipertensos uma deficiência na regulação e uma maior 

variabilidade da PA ao longo do dia (IRIGOYEN et al., 2001). Tem sido 

demonstrado que a perda da sensibilidade do barorreflexo tem papel 

importante no desenvolvimento da hipertensão arterial (MATSUKAWA et al., 

1991 e PARMER et al., 1992). Existem ainda relações entre a diminuição da 

sensibilidade do barorreflexo com a insuficiência cardíaca (MORTARA et al., 
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1997), acidentes vasculares cerebrais (LIU et al., 2007) e aterosclerose (CAI et 

al., 2005). 

O aumento na atividade nervosa simpática caracteriza a disfunção 

autonômica da hipertensão arterial, este fato foi demonstrado em modelos de 

hipertensão utilizando ratos SHR (TAN et al., 2010); hipertensão renovascular 

(KATHOLI et al., 1982); ratos com hipertensão relacionada à obesidade 

(STOCKER et al. 2007) e hipertensão induzida por DOCA-sal (YEMANE et al., 

2010). Esse aumento na atividade nervosa simpática participa do 

desencadeamento e sustentação do estado hipertensivo e contribui para a 

patogênese da HAS, gerando, consequentemente, danos em órgãos vitais 

(GRISK, 2005). 

Estudos realizados nas últimas décadas relacionam a disfunção 

autonômica com uma atividade excessiva no cérebro do SRAA, o que contribui 

fortemente no desenvolvimento e manutenção de hipertensão arterial (XIA; 

LAZARTIGUES, 2010). O mecanismo de desenvolvimento dessa disfunção 

envolve a formação das EROs no eixo órgão subfornical – núcleo 

paraventricular do hipotálamo – bulbo ventro lateral rostral (SFO–PVN–RVLM) 

(HARRISON; GONGORA, 2009; BRAGA, et al., 2011). A geração de EROs no 

cérebro induzida por ANGII também resulta em diminuição da sensibilidade do 

barorreflexo (PAN et al., 2007). A infusão sistêmica e crônica de doses sub-

pressoras de ANGII aumenta a produção de EROs no SFO e conduz ao 

desenvolvimento de hipertensão (ZIMMERMAN et al., 2004; BRAGA et al., 

2011). Além disso, a resposta pressora à injeção aguda de ANGII no SNC é 

dependente da produção de EROs pela NADPH oxidase em núcleos 

hipotalâmicos reguladores da função cardiovascular, incluindo SFO e o PVN 

(ERDOS et al., 2006). 

Além das influências do SNC na hipertensão também são observadas 

alterações morfológicas e funcionais nos vasos (TAHVANAINEN et al., 2006). 

As camadas do músculo liso e do endotélio vascular passam por um 

remodelamento, com consequente comprometimento de suas funções, 

observando-se aumento da vasoconstrição e redução da vasodilatação 

(LUSCHER; VANHOUTTE, 1990; ZICHA et al., 2001; TAHVANAINEN et al., 

2006). Na HAS destaca-se, ainda, o quadro de DE, onde ocorre a redução na 

reatividade vascular dependente de endotélio com diminuição da 
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biodisponibilidade do NO, atualmente considerada a primeira etapa e marcador 

para o desenvolvimento da hipertensão (HIGASHI et al., 2012). A DE é 

caracterizada ainda por alterações no tônus vascular, inflamação e formação 

de trombos na parede vascular (SAVOIA; SCHIFFRIN, 2006; PUTTINI; 

TURIEL, 2010). 

 

2.4 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA: EPIDEMIOLOGIA E 

FARMACOTERAPIA 

 

A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por frequentes 

níveis elevados da PA. A esse quadro estão associadas alterações funcionais e 

estruturais de órgãos-alvo, como o coração, encéfalo, rins e os próprios vasos 

sanguíneos, além de alterações metabólicas, inflamatórias e pro-trombóticas. 

Segundo a Diretriz Brasileira, o indivíduo é considerado hipertenso quando o 

valor da PA sistólica for igual ou superior a 140 mmHg e a diastólica 90 mmHg 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

Dados da Organização Mundial de Saúde (2012) revelam que, em todo 

o mundo, mais de 30% da população adulta tem PA elevada. Associado a esse 

fato, as taxas de controle dos portadores de HAS são extremamente baixas, 

levando-a a ser um dos principais fatores de risco para as doenças 

cardiovasculares e um dos grandes desafios em termos de saúde pública em 

todo planeta. No Brasil estima-se que a prevalência de hipertensos também 

seja acima de 30% (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010), 

representando um universo de mais de 60 milhões de portadores de HAS. 

Dados do ano de 2011 revelaram que no Brasil mais de 30,4 % das 

mortes registradas estavam relacionadas diretamente com doenças 

cardiovasculares (MALTA et al., 2014), reforçando que estas enfermidades 

estão entre as principais causas de morte no país. Estas doenças são ainda 

responsáveis por um grande número de internações, ocasionando tanto 

transtornos para os pacientes e familiares, como custos elevados à saúde 

pública (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 
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Diversos estudos clínicos vêm demonstrando que o diagnóstico correto 

seguido da adesão ao tratamento e o controle da HAS são fundamentais para a 

redução dos eventos e danos ao sistema cardiovascular. O manejo clínico para 

controle da HAS pode ocorrer com abordagens não farmacológicas ou 

farmacológicas, como ainda a associação entre as duas. A escolha adequada 

do tratamento se dá pela fisiopatologia e as características de cada paciente 

(WEBER et al., 2014). 

Os principais grupos de medicamentos anti-hipertensivos são: (I) 

agentes diuréticos; (II) bloqueadores adrenérgicos; (III) inibidores da ECA; (IV) 

antagonista dos receptores AT1; (V) bloqueadores dos canais para Ca2+; (VI) 

antagonistas dos receptores adrenérgicos; (VII) vasodilatadores e (VIII) 

alisquireno, um inibidor da renina recentemente liberado para uso humano 

(SEYEDMAZHARI, 2012). 

Apesar de todas essas classes terapêuticas, ainda existem casos de 

hipertensos considerados resistentes ou de difícil tratamento, onde até as 

estratégias de múltiplos fármacos não conseguem regular a PA. No Brasil, 

aproximadamente apenas 30% dos hipertensos tem controle efetivo da 

hipertensão arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). 

Além disso, a utilização crónica de determinados agentes pode estar associada 

a efeitos secundários, tal como cólicas, dispneia, boca seca, tonturas, 

sonolência e dor de cabeça (GONÇALVES et al., 2007). Assim, novas 

abordagens de tratamentos vêm sendo desenvolvidas, como novos agentes e 

imunizantes para o SRAA, as estatinas, inibidores enzima fosfodiesterase tipo 

5 (PDE5), os chamados agentes nutracêuticos, como o BH4 e L-arginina, e até 

mesmo técnicas de intervenção, tais como a estimulação dos barorreceptores 

da carótida e inativação da atividade nervosa simpática renal (TOUSOULIS et 

al., 2012). 
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2.5 OS DOADORES DE ÓXIDO NÍTRICO E SEU POTENCIAL ANTI-

HIPERTENSIVO 

 

Os doadores de NO são uma classe heterogênea de substâncias que se 

caracteriza, por decompor-se ou serem metabolizados produzindo NO em meio 

biológico (MILLER; MEGSON, 2007). 

Os nitratos orgânicos são comumente usados como doadores de NO, e 

tem sua aplicação clínica descrita desde 1867, quando a nitroglicerina 

começou ser empregada no tratamento da dor associada à angina (MARSH; 

MARSH, 2000). Atualmente a terapia com nitroglicerina foi estendida para 

casos de angina crônica, insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão 

pulmonar (FRANÇA-SILVA et al., 2014). Outros nitratos orgânicos e ésteres de 

nitrito apresentam empregabilidade terapêutica, como o mononitrato e dinitrato 

de isosorbida (ISMN e ISDN, respectivamente), tetranitrato de pentaeritritol 

(PETN), nitrito de amila e o nicorandil. Todos estes fármacos anteriormente 

citados são classificados como nitrovasodilatadores clássicos e têm o 

mecanismo de ação apoiado no aumento da concentração de NO, ativação da 

sGC e consequentemente vasorrelaxamento (IGNARRO et al., 2002).  

Algumas outras classes químicas apresentam a capacidade de doar NO 

em meio biológico, tal como: os diazeniumdiolatos ou NONOatos, que tem 

como exemplo e protótipo do grupo a dietilamina/NO (DEA/NO); e os S-

nitrosotióis (RSNOs), representados pela S-nitrosoglutationa (GSNO) e a S-

nitroso-N-acetilcisteína (SNAC) (MILLER; MEGSON, 2007). 

A forma como os nitratos orgânicos são metabolizados difere das outras 

classes de doadores de NO. O fato é que essa classe química necessita da 

ação de enzimas para serem catabolizados, os demais, liberam o NO 

espontaneamente em um processo que depende, basicamente, da presença 

de oxigênio como aceptor dos elétrons (MOLLACE et al., 2005). 

De acordo com a velocidade da conversão enzimática os nitratos 

orgânicos podem ser divididos em dois grupos: alta potência (nitroglicerina) e 

baixa potência (ISMN e ISDN), em um processo que ocorre principalmente pela 

ação do citocromo p450 e a enzima aldeído desidrogenase mitocondrial 
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(ALDH2). A participação de outras enzimas como a xantina oxidase, glutationa 

redutase (GR) e glutationa S-transferase (GST) também é descrita (MUNZEL et 

al., 2011). 

As propriedades benéficas dos doadores de NO para o sistema 

cardiovascular, em curto prazo, são bem estabelecidas. Os efeitos 

hemodinâmicos, como a vasodilatação, melhora da função ventricular e 

diminuição da pré-carga e do pós-carga; assim como os eventos não-

hemodinâmicos, como as ações na agregação plaquetária, na coagulação e na 

fibrinólise; justificam o uso destes fármacos. Por outro lado, uma série de 

alterações, tanto vasculares como extravasculares, foram demonstradas e 

comprometem os seus efeitos hemodinâmicos na administração em longo 

prazo. Tais modificações compreendem fenômenos sistêmicos como ativação 

neuro-hormonal e aumento do volume intravascular; bem como alterações 

vasculares específicas, incluindo aumento da produção de O2- nas VSMC, 

aumento da sensibilidade aos fatores vasoconstritores, assim como diminuição 

da resposta ao NO, caracterizando uma DE induzida pelo tratamento com 

nitratos orgânicos (PACHER et al., 2007; MUNZEL et al., 2011). 

Adicionalmente, tratamentos prolongados com doadores de NO induzem 

o fenômeno de tolerância, que é caracterizada pela diminuição ou perda dos 

efeitos hemodinâmicos, além disso, pode ocorrer aumento de um efeito rebote, 

onde os sintomas aumentam em comparação ao inicio da terapia (MAYER et 

al., 2008). Este fato dificulta o uso destes compostos para o tratamento de 

doenças crônicas, tal como a hipertensão. 

Dentre as hipóteses mais estudadas e aceitas para a tolerância aos 

nitratos orgânicos destacam-se: (I) inativação parcial da sGC, que resulta da 

dessensibilização da enzima devido à oxidação do ferro no grupamento heme, 

essencial para a ligação com o NO (GORREN et al., 2005). Foi demonstrado 

que em VSMC (WALDMAN et al., 1986), assim como em cultura de fibroblastos 

(SCHRODER et al., 1988) e também em artérias coronárias isoladas 

(ROMANIN; KUKOVETZ, 1989); o tratamento com nitroglicerina diminui a 

atividade da sGC. Por outro lado, estudos mais recentes sugerem que a 

dessensibilização da sGC só se torna mais significativa nos vasos sanguíneos 
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após o uso prolongado e em altas concentrações de nitroglicerina, superiores, 

inclusive, aos níveis plasmáticos atingidos quando a droga é utilizada na 

terapêutica (FUNG, 2004). (II) O estresse oxidativo também atua para reduzir o 

efeito dos nitratos orgânicos; esse evento decorre do aumento da produção de 

O2- nos vasos após a utilização destes compostos, o que leva a formação de 

ONOO- e diminuição da biodisponibilidade de NO, característicos da DE 

(SCHULZ et al., 2008). 

A utilização contínua de nitroglicerina também pode provocar o 

esgotamento de tiol nas VSMC, o que resulta na diminuição da bioativação do 

nitrato orgânico dependente do grupamento tiol e consequentemente leva a 

tolerância (NEEDLEMAN; JOHNSON, 1973). Enfim, é descrito que a exposição 

em longo prazo à nitroglicerina também inativa a enzima ALDH2 em roedores 

(SZOCS et al., 2007) assim como em vasos humanos (HINK et al., 2007), o 

que diminui seu metabolismo e consequentemente a liberação de NO. 

No intuito de disponibilizar novos nitratos orgânicos para o tratamento de 

problemas do sistema cardiovascular, tal como a hipertensão, grupos de 

pesquisa em todo o mundo têm voltado sua atenção para a pesquisa destes 

compostos. Nesse sentido, o grupo de pesquisa responsável por esse trabalho 

também vem trabalhando com foco nesta área. O 2-Nitrato-1, 3-

Dibutoxipropano (NDBP), sintetizado e patenteado na UFPB, é um nitrato 

orgânico obtido a partir da glicerina. Verificou-se que o NDBP induz 

vasorrelaxamento em anéis de artéria mesentérica por meio da ativação da via 

sGC-cGMP-PKG (FRANÇA-SILVA et al., 2012a). Além disso, NDBP 

administrado por via endovenosa (in bolus) induz uma resposta bifásica, com 

uma hipotensão inicial devido a uma diminuição do débito cardíaco por 

estimulação vagal direta e, logo em seguida, um aumento na PA induzido por 

um aumentando do efluxo simpático para a periferia (FRANÇA-SILVA et al., 

2012b). Recentemente observou-se que o NDBP não induz tolerância vascular 

como a nitroglicerina, e que a geração de NO após o tratamento com NDBP, 

que depende da xantina oxidase, diminui a atividade da NADPH oxidase. Estes 

efeitos induzem a interrupção da progressão da hipertensão mediada por 

ANGII (PORPINO et al., 2016). 
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Como fundamento anteriormente, a molécula de NO tem grande 

participação na manutenção da homeostase cardiovascular, assim, a terapia 

objetivando regularizar os níveis adequados desta substância no organismo é 

apontada como uma potente ferramenta para o tratamento de desordens nesse 

importante sistema. Os nitratos orgânicos são substâncias capazes de doar o 

NO em meio biológico, sendo assim descritos como doadores de NO; por 

causa disso, essas moléculas têm sido alvos de pesquisas para o tratamento 

farmacológico de doenças como a hipertensão. A grande problemática surge 

nos efeitos secundários destes compostos, como o fenômeno da tolerância, 

que atualmente prejudicam o uso desta classe para este fim. Portanto, a busca 

de novos composto com boa atividade biológica e com menos efeitos 

secundários em relação às drogas já existentes impulsionam a pesquisa com 

novos doadores de NO. 
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3 OBJETIVO GERAL 

 

Elucidar o mecanismo envolvido no efeito do nitrato de ciclohexanol 

(HEX) sobre sistema cardiovascular em animais normotensos e hipertensos. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o efeito do tratamento com nitrato de ciclohexanol sobre 

os níveis intracelulares de óxido nítrico em células de músculo liso 

vascular de tecido da artéria mesentérica cranial isolada de ratos 

normotensos. 

 Investigar a ação vasorrelaxante do nitrato de ciclohexanol em 

artéria mesentérica cranial isolada de ratos normotensos, elucidando os 

mecanismos implicados no efeito. 

 Avaliar o (não) desenvolvimento de tolerância após a pré-

exposição das artérias mesentéricas cranial isoladas de ratos 

normotensos ao nitrato de ciclohexanol. 

 Avaliar os efeitos induzidos pela administração aguda do nitrato 

de ciclohexanol sobre a pressão arterial e frequência cardíaca em 

animais normotensos e hipertensos.  

 Avaliar os efeitos induzidos pela administração subcrônica (7dias) 

do nitrato de ciclohexanol sobre a pressão arterial e frequência cardíaca 

em animais normotensos e hipertensos. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

 Os protocolos experimentais foram realizados no Laboratório de 

Controle Neural da Circulação e Hipertensão (LACONCHA) do Centro de 

Biotecnologia (CBiotec-UFPB). 

 

4.2 ANIMAIS 

 

Foram utilizados ratos Wistar (Rattus norvegicus) pesando 250 ± 20g. 

Os animais que passaram por cirurgia para indução da hipertensão 

renovascular pesavam inicialmente 200 ± 20g. Todos os animais foram 

provenientes do Biotério Prof. Thomas George do Instituto Pesquisa em 

Fármacos e Medicamentos (IPeFarM-UFPB). Os animais foram alojados em 

gaiolas de polietileno, mantidos sob condições monitoradas de temperatura 

equivalente a 21 ± 1º C, com livre acesso a ração tipo pellets (Purina®) e água. 

Estes animais também foram mantidos em ciclo claro/escuro de 12 horas, 

sendo a fase clara de 6:00 às 18:00 horas. Os protocolos realizados foram 

analisados e aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA da 

UFPB sob parecer n° 0604/14 (ANEXO I). 

 

4.3 SÍNTESE E PREPARO DA SUBSTÂNCIA TESTE 

 

A síntese de HEX foi realizada pela Dra. Maria Cláudia Rodrigues 

Brandão sob orientação do Prof. Dr. Petrônio Filgueiras Athayde-Filho. 

Resumidamente, 10 ml de ácido acético anidro (0,06 mol) foi adicionado em um 

balão volumétrico (100 mL) sobre um agitador magnético imerso em gelo para 

manter a temperatura em aproximadamente 5°C. Em seguida, foi adicionado 

acido nítrico (0,06 mol) lentamente. Por fim, 10 mL de ciclohexanol (0,05 mol) 

foram adicionados. A reação foi mantida sob agitação (200 rpm) durante 30 

minutos e interrompida pela adição de 100 ml de água destilada a 5° C, 

ocorrendo a formação de duas fases. A fase inferior (mais densa), que continha 

o nitrato de ciclohexanol, foi separada e tratada com bicarbonato de sódio. O 
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nitrato orgânico foi extraído com dietil éter, após tratamento com sulfato de 

sódio anidro para retirar a umidade, a solução foi filtrada e o éter foi recuperado 

em rota evaporador (figura 1).  

HEX foi emulsificado em Cremophor® na proporção 4:1 (peso/peso), 

respectivamente, e em seguida diluído em água Milli-Q® para as concentrações 

desejadas nos experimentos ex vivo, a concentração final de Cremophor® não 

ultrapassou 0,01%. Para os experimentos in vivo HEX foi diluído em solução 

salina (NaCl 0,9%), a concentração de cremophor® não ultrapassou 0,05% na 

solução. 

 

 

Figura 1: Esquema simplificado representando a reação para a síntese do nitrato de 

ciclohexanol. 

 

4.4 DROGAS E FERRAMENTAS FARMACOLÓGICAS 

 

As seguintes drogas foram utilizadas nos protocolos experimentais: 

1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ona (ODQ); 2-(4-fenil)-4,4,5,5-

tetrametilimidazolina-1-oxi-3-óxido (PTIO); 4'6'-diamidino-2-fenilindol (DAPI); 4-

aminopiridina; cloreto de tetrametilamônio (TEA); cloridrato de acetilcolina 

(ACh); cloridrato de L (-) fenilefrina (FEN); glibenclamida (GLIB); L-NG-

Nitroarginina (L-NNA); nitroprussiato de sódio (NPS); Todos obtidos da Sigma-

Aldrich®, São Paulo-Brasil. Cloridrato de cetamina (Quetamina® Laboratório – 

Vetnil, Brasil); cloridrato de xilazina (Dopaser - Laboratório Calier, Espanha); 

diacetato de 4,5-diaminofluoresceína (DAF-2DA) (Calbiochem, San Diego, CA, 

USA); heparina sódica (Parinex® - Laboratório Hipolabor Brasil) nitroglicerina 

(GTN) (Tridil®- Laboratório Cristália, Brasil). 
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4.5 SOLUÇÕES NUTRITIVAS 

 

Na preparação das soluções nutritivas para o banho de órgãos isolados 

foram utilizados os seguintes sais: cloreto de sódio (NaCl), cloreto de potássio 

(KCl), cloreto de cálcio (CaCl2), sulfato de magnésio (MgSO4), glicose 

(C6H12O6), bicarbonato de sódio (NaHCO3) e fosfato de sódio (NaH2PO4), todos 

obtidas da Sigma-Aldrich®. A composição da solução fisiológica Tyrode está 

descrita na tabela 1. 

 

Tabela 1: Composição da solução fisiológica Tyrode (TANAKA et al., 1999). 

SAL CONCENTRAÇÃO (mM) 

NaCl 158,3 

KCl 4,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

C6H12O6 5,6 

 

 

4.6 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS EX VIVO 

 

4.6.1 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO EM CORTES DE 

ARTÉRIA MESENTÉRICA CRANIAL ISOLADA DE RATO 

 

Ratos normotensos foram anestesiados com cetamina e xilazina (75 e 

10 mg/kg, IP) e em seguida eutanasiados por deslocamento cervical seguido 

de secção dos vasos cervicais. Através de uma incisão no abdômen, a artéria 

mesentérica cranial foi identificada, removida e imediatamente colocada em 

solução Tyrode, onde todo tecido conjuntivo e adiposo foi removido, 

preservando a camada muscular e endotelial. A artéria foi então seccionada em 

anéis com 2-3 mm de comprimento. 

Os anéis de artéria mesentérica foram transferidos para um banho de 

órgãos à 37º C e ao abrigo de luz. Nestas condições os tecidos foram 
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incubados com uma sonda reativa ao NO, o 4,5 diaminofluoresceina (DAF-

2DA, 10 mM, Calbiochem, SanDiego, CA, USA), por 30 minutos. 

Após este primeiro período de incubação, os anéis foram lavados com 

solução Tyrode para retirada do excesso de DAF-2DA e incubados novamente 

por 30 minutos com as drogas teste de acordo com os grupos abaixo: 

 Grupo I: Basal (Sem tratamentos). 

 Grupo II: Nitrato de ciclohexanol (1 mM). 

 Grupo II: Nitroglicerina (1 µM). 

 Grupo IV: Nitrato de ciclohexanol (1 mM) + L-NG-Nitroarginina (L-

NNA, 100 µM). 

 Grupo V: Nitroglicerina (1 µM) + L-NG-Nitroarginina (L-NNA, 100 µM). 

Após o segundo período de incubação as drogas foram retiradas por 

sucessivas lavagem com solução Tyrode, imersos em composto Tissue-Tek 

O.C.T. (Sakura Finetek USA INC, Torrance, CA, USA) e congelados à -20ºC. 

Utilizando um criostato modelo CM1900 (LeicaInc.,Deerfield,IL,USA) foram 

realizados cortes com 8 μm de espessura, esses foram então montados sobre 

lâminas para microscópio e lamínula. O corante 4'6'-diamidino-2-fenilindol 

(DAPI) foi utilizado para coloração e melhor visualização dos núcleos celulares. 

Sob estas condições identificou-se pela forma e posicionamento dos núcleos, 

assim como outras características morfológicas das células, os cortes 

histológicos nos quais a camada muscular e endotelial haviam sido 

preservadas, os tecidos que apresentaram comprometimento em qualquer uma 

das camadas foram descartados. 

A partir dos cortes histológicos validados para o trabalho, foi analisada a 

intensidade de fluorescência nos espaços que compreendiam o citoplasma das 

células de músculo liso vascular. 

Os níveis citosólicos de NO foram avaliados em um microscópio de 

epifluorescência (Nikon EclipseTI, Tokio, Japão) por meio da excitação de 

DAF-2DA em 480 nm com uma lâmpada de xenônio, e emissão de 

fluorescência filtrada em 490-530 nm. O nível de fluorescência emitida foi 

expresso em unidades arbitrárias (u.a.). Imagens foram obtidas utilizando uma 

câmera digital (DEI-470, Optronics Engineering, Goleta, CA) acoplada ao 
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microscópio. As análises foram realizadas com o programa gráfico ImageJ 

versão 1.42q. 

 

4.6.2 ESTUDOS DE REATIVIDADE VASCULAR 

 

4.6.2.1 PREPARAÇÃO DE ANÉIS DE ARTÉRIA MESENTÉRICA 

CRANIAL ISOLADA DE RATOS 

 

Anéis de artéria mesentérica cranial (1-2 mm) foram obtidos como 

descrito anteriormente e em seguida transferidos para um banho de órgãos 

isolados; estes anéis foram montados em duas hastes de aço, sendo uma fixa 

e outra conectada à um transdutor de força (PowerLab™, ADInstruments, MA, 

EUA) sensível a variações de tensões isométricas. Em parte dos experimentos 

os anéis foram friccionados contra as hastes de aço no intuito de retirar o 

endotélio vascular. As artérias foram mantidas em uma cuba com solução 

Tyrode, a 37ºC e gaseificada com uma mistura de 95 % de O2 e 5 % de CO2 

(carbogênio). Todos os anéis foram submetidos a uma tensão basal de 

aproximadamente 0,75 g por um período de 60 minutos (FURCHGOTT; 

ZAWADZKI, 1980). Durante este período a solução Tyrode foi trocada a cada 

15 minutos no intuito de prevenir acúmulo e interferência de metabólitos e a 

tensão basal foi ajustada quando necessário (ALTURA; ALTURA,1970). 

Após o período de estabilização inicial a viabilidade funcional do tecido 

muscular foi verificada por meio de uma contração induzida por fenilefrina 

(FEN, 10 μM), um agonista α-adrenérgico, onde, foram considerados viáveis os 

anéis que obtiveram uma contração superior a 0,30 g. A presença do endotélio 

funcional foi verificada pelo relaxamento dos anéis após adição de acetilcolina 

(ACh, 10 μM), um agonista dos receptores muscarínicos. Foram considerados 

com endotélio funcional, os anéis com relaxamento superior a 80 % sobre pré-

contração com FEN. Foram descartados anéis com relaxamento inferior a 80 % 

e superior a 10 %. Já os anéis com relaxamento inferior a 10 % foram 

considerados sem endotélio funcional. A solução Tyrode foi trocada sucessivas 

vezes até o retorno dos valores de tensão inicial (figura 2), retirando assim 

todas as drogas utilizadas anteriormente, em seguida foram realizados os 

protocolos experimentais. 
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Figura 2: Esquema representando o protocolo de verificação da viabilidade do tecido muscular 

e endotelial vascular. (A) Anéis considerados com endotélio funcional. (B) Anéis considerados 

sem endotélio funcional. 

 

4.6.2.2 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INDUZIDOS PELO NITRATO DE 

CICLOHEXANOL EM ARTÉRIA MESENTÉRICA CRANIAL ISOLADA DE 

RATOS NORMOTENSOS 

 

Após a verificação da viabilidade do tecido muscular e endotelial, os 

anéis de artéria mesentérica foram novamente contraídos com fenilefrina (FEN, 

1 μM). Durante a fase de platô dessa contração foram adicionadas 

concentrações crescentes de maneira cumulativa de HEX (10−10 – 10−3 mM) 

obtendo assim uma curva concentração-resposta para a droga teste. Foram 

avaliados tanto anéis com endotélio funcional presente como ausente. Ao fim 

da curva concentração-resposta de HEX a solução nutritiva foi novamente 

trocada sucessivas vezes para retirada das drogas e volta dos valores de 

tensão basal. Em seguida, uma nova contração com fenilefrina (FEN, 1 μM) foi 

induzida no intuito de avaliar se a droga induziu algum tipo de toxicidade ao 

tecido e, além disso, se os efeitos observados foram decorrentes da 

administração da droga ou pela morte do tecido utilizado (figura 3). 
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Figura 3: Esquema representando o protocolo para avaliação dos efeitos de HEX sobre anéis 

de artéria mesentérica. Foram avaliados anéis com endotélio funcional (linha pontilhada) e 

anéis desprovidos de endotélio funcional (linha cheia). 

 

4.6.2.3 AVALIAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DA VIA NO-sGC-PKG NOS 

EFEITOS INDUZIDOS PELO NITRATO DE CICLOHEXANOL EM ARTÉRIA 

MESENTÉRICA CRANIAL ISOLADA DE RATOS NORMOTENSOS 

 

Após a verificação da ausência de endotélio funcional as preparações 

foram pré-incubadas durante 30 minutos com as seguintes drogas: 2-(4-fenil)-

4,4,5,5-tetrametilimidazolina-1-oxi-3-óxido (PTIO, 300 μM), um sequestrador de 

NO na forma radicalar (NO•) (GOLDSTEIN et al., 2003) ou 1H-

[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ona (ODQ, 10 μM), um inibidor seletivo da 

sGC (GARTHWAITE et al., 1995). Uma nova contração com fenilefrina (FEN, 1 

μM) foi induzida e durante a fase de platô concentrações crescentes e 

cumulativas de HEX (10−10 – 10−3 mM) foram adicionadas ao banho (figura 4). 

Figura 4. Esquema representando o protocolo para avaliação da participação da via NO-sGC-

PKG nos efeitos de HEX sobre anéis de artéria mesentérica. Foram avaliados apenas anéis 

sem com endotélio funcional. 
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4.6.2.4 AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS CANAIS PARA 

POTÁSSIO NOS EFEITOS INDUZIDOS PELO NITRATO DE CICLOHEXANOL 

EM ARTÉRIA MESENTÉRICA CRANIAL ISOLADA DE RATOS 

NORMOTENSOS 

 

Utilizando anéis de artéria mesentérica sem endotélio funcional a 

participação dos canais para K+ foi investigada pelo bloqueio destes com as 

seguintes drogas: tetraetilamônio (TEA, 3 mM), que, quando utilizado nesta 

concentração, atua inibindo de maneira inespecífica todos os canais para K+ 

(JIANG et al., 1998);   tetraetilamônio (TEA, 1 mM), como bloqueador 

específico dos BKCa (LANGTON  et a., 1991), glibenclamida (GLIB, 10 µM), um 

bloqueador dos KATP (SCHMID-ANTOMARCHI et al., 1987; EDWARDS; 

WESTON, 1993) ou 4-aminopiridina (4-AP, 1 mM), bloqueador dos canais para 

K+ sensíveis a voltagem (KV) (NOACK et al., 1990). 

Todos os bloqueadores foram pré-incudabos durante 30 minutos e em 

seguida uma nova contração com fenilefrina (FEN, 1 μM) foi induzida; após 

platô ser atingido HEX (10−10 – 10−3 mM) foi adicionado ao banho em 

concentrações crescentes e de maneira cumulativa (figura 5). 

 

Figura 5: Esquema representando o protocolo para avaliação da participação dos canais para 

K
+ 

nos efeitos de HEX sobre anéis de artéria mesentérica. Foram avaliados apenas anéis sem 

com endotélio funcional. 
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4.6.2.5 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE TOLERÂNCIA 

INDUZIDO PELO PRÉ-TRATAMENTO COM NITRATO DE CICLOHEXANOL 

EM ARTÉRIA MESENTÉRICA CRANIAL ISOLADA DE RATOS 

NORMOTENSOS 

 

Para avaliar se HEX induz tolerância em anéis de artéria mesentérica 

sem endotélio funcional, os vasos foram pré-incubados com concentração 

máxima utilizada na curva concentração-resposta do item 3.6.2.2 (10−3 mM) ou 

nitroglicerina (GTN, 3 X 10-5 mM), durante 60 minutos; em seguida a solução 

fisiológica foi trocada sucessivamente por dez vezes para total remoção das 

drogas utilizadas anteriormente. Foi realizado então um novo período de 

estabilização (60 minutos) com a troca da solução nutritiva a cada 15 minutos 

(KOENIG et al., 2007). 

Ao final do período de estabilização uma nova contração foi induzida 

com fenilefrina (FEN, 1 μM), e após o platô ser atingido, HEX (10−10 – 10−3 mM) 

ou GTN (10-12 – 3 X10-5 mM) foi adicionado ao banho em concentrações 

crescentes e de maneira cumulativa. A nitroglicerina foi utilizada nesse 

protocolo como droga padrão, pois sabidamente induz tolerância vascular 

(figura 6).  

 

 Figura 6: Esquema representando o protocolo para avaliação do desenvolvimento de 

tolerância após a pré-exposição de HEX aos anéis de artéria mesentérica. A nitroglicerina 

(GTN) foi utilizada como controle positivo. Foram avaliados apenas anéis sem com endotélio 

funcional. 
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4.7 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS IN VIVO 

 

4.7.1 INDUÇÃO DA HIPERTENSÃO RENOVASCULAR (DOIS RINS, UM 

CLIPE – 2R1C) 

 

O modelo experimental de hipertensão desenvolvido nesse trabalho 

utilizou a técnica de Goldblatt (1934) adaptada por Schaffenburg (1959), na 

qual os animais são submetidos a um procedimento cirúrgico para implantação 

de um clipe de prata na artéria renal esquerda e evoluem para uma hipertensão 

renovascular (figura 7). 

Inicialmente, seis animais pesando 200 ± 20g foram anestesiados com 

cetamina 75 mg/kg e xilazina 10 mg/kg (i.p.). Por meio de uma incisão na 

região dorsal média do animal, logo abaixo da última costela, a artéria renal 

direita foi identificada e dissecada. Logo em seguida um clipe de prata com 0,2 

mm de diâmetro interno foi colocado no vaso próximo à aorta abdominal, por 

fim a incisão foi suturada. 

Nos animais controle (Sham, n = 6) foi realizado o mesmo procedimento, 

que envolveu toda a cirurgia, com exceção da implantação do clipe de prata na 

artéria renal direita. Após os procedimentos, os ratos foram devolvidos às suas 

gaiolas, onde permaneceram pelo período necessário para os protocolos 

seguintes. 

 

 

Figura 7: Ilustração do procedimento de implantação do clipe de prata na artéria renal direita. 
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4.7.2 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TRATAMENTO AGUDO 

INTRAVENOSO COM O NITRATO DE CICLOHEXANOL 

 

4.7.2.1 CATETERES VASCULARES 

 

Na confecção dos cateteres foram utilizados tubos de polietileno PE-10 

(diâmetro externo e interno de 0,61 e 0,28 mm, respectivamente) e PE-50 

(diâmetro externo e interno de 0,96 e 0,58 mm, respectivamente). Após a 

canulação a extremidade PE-50 de cada cateter foi obstruída com pino de 

metal. Os cateteres tinham extensão suficiente para atingirem os vasos alvos, a 

artéria aorta e a veia cava caudal, de acordo com as medidas abaixo: 

 Cateter Arterial: PE-10 = 4,0 cm; PE-50 = 18 cm 

 Cateter Venoso: PE-10 = 2,0 cm; PE-50 = 18 cm 

 

4.7.2.2 REGISTRO DIRETO DA PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA E DA 

FREQUÊNCIA CARDÍACA 

 

Seis semanas após os procedimentos cirúrgicos, tempo necessário para 

a recuperação dos animais assim como para o desenvolvimento da hipertensão 

arterial, a PA e a FC foram registradas nos ratos livres de anestesia. 

Para isso, foram novamente anestesiados com cetamina e xilazina (75 e 

10 mg/kg, i.p.), em seguida, foram colocados em decúbito dorsal sobre uma 

prancha cirúrgica. Por meio de incisão na região femoral localizou-se o feixe 

vasculo-nervoso femoral. Artéria e veia femorais foram identificadas e 

dissecadas. As extremidades PE-10 dos cateteres foram introduzidas em 

direção à aorta abdominal, via artéria femoral, para registro dos parâmetros 

cardiovasculares e em direção à veia cava caudal, por meio da veia femoral, 

para administração das drogas, os cateteres foram fixados por linhas cirúrgicas 

e tunelizados subcutaneamente com trajeto em direção à região dorsal, onde 

foram exteriorizados. Os cateteres foram preenchidos com solução salina 

(NaCl 0,9%) acrescida de 500 UI de heparina afim de evitar obstruções.  

Aferições da PA foram realizadas 24 horas após a implantação dos cateteres 

(figura 8). 
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A PA e a FC foram registradas em ratos conscientes e com livre 

movimentação, o cateter arterial foi conectado a um transdutor de pressão 

(Modelo BRPL2, World Precision Instruments, Sarasota, Florida, EUA) 

acoplado a um amplificador e conectado a um sistema de aquisição de dados 

(PowerLab, ADInstruments, New South Wales, Austrália). Como software de 

aquisição e análise foi utilizado o LabChart 5.0 . 

 

 

Figura 8: Ilustração do procedimento de implantação dos cateteres vasculares. A, identificação 

e dissecção da artéria e veia femoral, locais de inserção dos cateteres. B, exteriorização dos 

cateteres na região dorsal do animal. 

 

4.7.2.3 EFEITO INDUZIDO PELO NITRATO DE CICLOHEXANOL 

SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM 

RATOS NORMOTENSOS E HIPERTENSOS NÃO ANESTESIADOS 

 

Inicialmente os animais foram conectados ao sistema para aquisição de 

PA e FC citado anteriormente. Foi respeitado um período de aclimatação de 30 

minutos, durante esse tempo também foram registrados os valores 

hemodinâmicos basais de cada animal. No intuito de verificar a correta 

implantação do cateter venoso administrou-se nitroprussiato de sódio (25 

µg/kg, i.v.), um doador clássico de NO. 

Após 15 minutos da verificação do cateter venoso, período suficiente 

para a volta dos valores normais de PA e FC, a droga teste, HEX, foi 

administrada nas seguintes doses: 1, 5, 10, 20 mg/Kg, de forma randômica. Um 

intervalo de 15 minutos entre as doses foi respeitado. As variações na PA 

A B 
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foram expressas como ΔPAM (PAM após - PAM basal), já as variações na FC 

foram expressas como ΔFC (FC após – FC basal). 

 

4.7.3 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO TRATAMENTO SUBCRÔNICO ORAL 

COM O NITRATO DE CICLOHEXANOL 

 

Nesse protocolo as variações hemodinâmicas dos animais foram 

acompanhadas durante sete semanas de maneira contínua por meio da técnica 

de telemetria. 

 

4.7.3.1 IMPLANTAÇÃO DOS TELETRANSMISSORES DE TELEMETRIA 

 

Foram utilizados 18 animais pesando aproximadamente 200 g. Para a 

implantação do teletransmissor de telemetria, os animais foram anestesiados 

com cetamina e xilazina (75 e 10 mg/kg, i.p.) e colocados em decúbito dorsal 

sobre uma prancha cirúrgica. Foram utilizados kits providos pelo fabricante 

para a realização da técnica. Resumidamente, Por meio de uma incisão na 

região abdominal a artéria aorta foi exposta. Rapidamente, o fluxo de sangue 

foi interrompido, e logo acima da bifurcação da aorta abriu-se um pequeno 

orifício para alcançar o lúmen do vaso. Foi introduzido um cateter de silicone 

que continha um sensor de pressão na ponta, o acesso ao vaso foi fechado 

utilizando cola biológica. O teletransmissor (modelo TRM54P, Telemetry 

Research, Millar Instruments, United States of America), acoplado ao cateter, 

foi colocado dentro da cavidade abdominal do animal (figura 9). O 

teletransmissor é o responsável pelo envio das informações recebidas pelo 

sensor que está diretamente inserido na circulação arterial do animal. 
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Figura 9: Ilustração do procedimento de implantação dos teletransmissores de 

telemetria. 

 

4.7.3.2 REGISTRO DA PRESSÃO ARTERIAL DIRETA POR 

TELEMETRIA 

 

Para avaliação direta da pressão por telemetria, os animais foram 

transferidos para caixas individuais e estas caixas colocadas sobre a base de 

recepção dos dados (modelo TR181, Telemetry Research, Millar Instruments, 

United States of America). Mesmo o sistema de telemetria induzindo pouco 

estresse aos animais devido ao pouco manuseamento necessário, um período 

de estabilização de 15 minutos foi respeitado. Os animais tiveram a PA e FC 

registradas por um período de uma hora sempre no mesmo horário, de 08:00 

às 09:00. Estas aferições foram realizadas um dia por semana durante sete 

semanas. 

 

4.7.3.3 TRATAMENTO SUBCRÔNICO COM O NITRATO DE 

CICLOHEXANOL 

 

HEX foi solubilizado e diluído para uma dose final de 10 mg / kg / dia 

durante sete na água de beber. Este valor final da dose foi aproximado a partir 

avaliação do volume de água consumido por dia, por cada animal, e foi 
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ajustado com o tempo, para assegurar o valor mais aproximado possível da 

dose de escolha nesse projeto. HEX foi adicionado nas garrafas utilizadas para 

prover água aos animais pertencentes ao grupo 2R1C + HEX, sendo 

substituído a cada dois dias de tratamento. Um grupo de animais foi utilizado 

como controle, onde salina foi adicionado à agua. 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média 

(e.p.m). As diferenças entre as médias foram consideradas significantes para o 

p < 0,05.  As comparações estatísticas entre duas variáveis foram realizadas 

por meio da utilização do teste t de Student não pareado.   

Nas curvas concentração-resposta, os valores de Emáx (efeito máximo 

em porcentagem de relaxamento) e de pD2 (logaritmo negativo da 

concentração responsável por 50 % do Emáx) foram obtidas por regressão não 

linear. 

Os dados foram analisados e plotados no programa estatístico 

GraphPad Prism 5.0®. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 O NITRATO DE CICLOHEXANOL AUMENTA OS NÍVEIS 

CITOPLASMÁTICOS DE ÓXIDO NÍTRICO NO MÚSCULO LISO VASCULAR 

 

Foram realizadas imagens dos cortes histológicos utilizando uma 

câmera digital acoplada ao microscópio, e, por meio destas foi possível avaliar 

as mudanças na intensidade de fluorescência. Uma amostra representativa de 

cada grupo pode ser observada na figura 10. 

Observou-se que nos vasos sem tratamento houve uma produção basal 

de NO de acordo com a fluorescência emitida por DAF-2DA, o tratamento com 

HEX promoveu um aumento na fluorescência emitida, assim como o 

tratamento com nitroglicerina. O pré-tratamento com L-NNA não impediu o 

aumento na emissão de fluorescência tanto nos tecidos tratados com HEX 

como nos tecidos tratados com nitroglicerina. 

As imagens dos cinco grupos foram analisadas e plotadas no gráfico 1. 

Novamente, observa-se que no grupo controle (basal) houve emissão de 

fluorescência por DAF-2DA (10,66 ± 0,62 u.a., n = 22), que foi aumentada tanto 

pelo tratamento com HEX (33,23 ± 2,28 u.a., n = 25) como pelo tratamento com 

nitroglicerina (36,91 ± 2,25 u.a., n = 26). O tratamento preliminar com L-NNA 

não impediu o aumento nos níveis de NO citoplasmático para HEX ou 

nitroglicerina (32,77 ± 1,65 e 33,94 ± 1,96 u.a., n = 30 e 32, respectivamente). 
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I

II

III

IV

V

DAPI DAF-2DA DAP + DAF-2DA

Figura 10: Imagens representativas de cortes histológicos de artérias mesentéricas isoladas 

ratos normotensos. (      ) Indica o citoplasma de uma célula muscular lisa vascular avaliada. I - 

Sem tratamento (basal); II - tratamento com HEX (1 mM); III - tratamento com nitroglicerina (10 

μM); IV - tratamento com L-NNA (100 μM) seguido pelo tratamento com HEX (1 mM); V - 

tratamento com L-NNA (100 μM) seguido pelo tratamento com nitroglicerina (10 μM). 
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Gráfico 1. Fluorescência da sonda DAF-2DA indicando os níveis de NO em células de músculo 

liso vascular em relação aos tratamentos. Basal = sem tratamento (n = 22); HEX = tratamento 

com HEX na concentração de 1 mM (n = 25); GTN = tratamento com nitroglicerina na 

concentração de 10 μM (n = 26); HEX + L-NNA = tratamento com L-NNA na concentração de 

100 μM seguido pelo tratamento com HEX na concentração de 1 mM (n = 30); GTN + L-NNA = 

tratamento com L-NNA na concentração de 100 μM seguido pelo tratamento com nitroglicerina 

na concentração de 10 μM (n = 32). As mudanças na intensidade da fluorescência da sonda 

foram utilizadas para avaliar os níveis de NO intracelular de células de músculo liso vascular 

após os tratamentos. * p < 0,05 vs. basal. 

 

5.2 O NITRATO DE CICLOHEXANOL PROMOVE VASORRELAXAMENTO 

EM ARTÉRIA MESENTÉRICA CRANIAL ISOLADA DE RATOS 

NORMOTENSOS 

 

Uma curva concentração-resposta para HEX foi obtida após sua adição 

à solução Tyrode de maneira cumulativa em concentrações que iniciavam em 

10−10 mM até a concentração final de 10−3 mM. Ao final dessa curva, nos anéis 

livres das drogas utilizadas anteriormente, a adição de fenilefrina (1 μM) induziu 

uma nova contração de magnitude semelhante à primeira  (figura 11). Os 

resultados obtidos foram analisados e plotados no gráfico 2. HEX induziu um 

efeito vasorrelaxante dependente de concentração em anéis de artéria 

mesentérica com endotélio funcional (Emax = 67,0 ± 2,8 %, n = 7). Este mesmo 
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efeito foi observado em anéis sem endotélio funcional, entretanto foi observado 

uma maior eficácia (Emax = 100,4 ± 4,1%, n = 10, p < 0,05 vs. endotélio 

funcional). A partir destes resultados apenas anéis sem endotélio funcional 

foram utilizados nos estudos posteriores. 

Figura 11: Imagem representativa de um registro original do efeito vasorrelaxante de HEX 

(10
−10

 – 10
−3

 mM) e avaliação da resposta contrátil ao fim da curva concentração-resposta em 

um anel de artéria mesentérica sem endotélio vascular funcional.  
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Gráfico 2: Curva concentração-resposta ao HEX (10
−10

 – 10
−3

 mM) sobre artérias mesentéricas 

isoladas de ratos. (●) Anéis com endotélio funcional (n = 7). (■) Anéis sem endotélio funcional 

(n = 10). * p < 0,05 vs. endotélio funcional. 
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5.2.1 A ATIVIDADE VASORRELAXANTE DO NITRATO DE CICLOHEXANOL 

É DEPENDENTE DA VIA NO-sGC-PKG 

 

O pré-tratamento com PTIO (sequestrador de NO, 300 μM) diminuiu a 

eficácia de HEX, reduzindo o efeito máximo de 100,4 ± 4,1% (n = 10), para 

44,9 ± 9,4 % (n = 6, p < 0,05), como observado no gráfico 3. Adicionalmente, 

ODQ (bloqueador da sGC, 10 μM) também promoveu uma diminuição no efeito 

máximo de HEX para 38,6 ± 9,7% (n = 6, p < 0,05) como demonstrado no 

gráfico 4. 
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Gráfico 3: Curva concentração-resposta ao HEX (10
−10

 – 10
−3

 mM)  sobre artérias 

mesentéricas isoladas de ratos. (■) Anéis sem endotélio funcional (n = 10). (●) Anéis sem 

endotélio funcional pré-incubados com PTIO (n = 6). * p < 0,05 vs. sem endotélio funcional. 
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Gráfico 4: Curva concentração-resposta ao HEX (10
−10

 – 10
−3

 mM)  sobre artérias 

mesentéricas isoladas de ratos. (■) Anéis sem endotélio funcional (n = 10). (●) Anéis sem 

endotélio funcional pré-incubados com ODQ (n = 6). * p < 0,05 vs. sem endotélio funcional. 

 

5.2.2 A ATIVAÇÃO DOS CANAIS PARA K+ SENSÍVEIS AO ATP MEDEIA, EM 

PARTE, O EFEITO VASORRELAXANTE DE HEX 

 

O TEA na concentração de 3 mM foi utilizado para a avaliar os canais 

para K+ em conjunto, pois atua os bloqueando de maneira não seletiva. Os 

resultados obtidos foram plotados no gráfico 5 e, nestas condições, o efeito 

máximo de HEX não foi alterado em relação ao controle, porém a curva 

concentração-resposta teve a potência diminuída, de acordo com os valores de 

pD2 (3,65 ± 0,17 vs. 5,11 ± 0,12; n = 6 e 10, respectivamente, p < 0,05). 

O gráfico 6 demonstra que o pré-tratamento das artérias mesentéricas 

com TEA na concentração 1 mM, descrito por bloquear apenas o subtipo BKCa, 

não promoveu mudanças na curva concentração-resposta de HEX (Emax = 

103,00 ± 5,50 %). De maneira semelhante o pré-tratamento com 4-AP na 

concentração 1 mM (bloqueador seletivos dos KV) não modificou o padrão de 

relaxamento de HEX (Emax = 111,57 ± 9,89 %), como mostrado no gráfico 7. 

Por outro lado, de maneira diferente aos dois primeiros, a incubação dos anéis 

de artéria mesentérica com GLIB, na concentração 10 µM (bloqueador seletivo 
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dos KATP), induziu um deslocamento da curva concentração-resposta de HEX 

quando comparado ao controle (gráfico 8), de acordo com os valores de pD2 

(4,38 ± 0,09 vs. 5,11 ± 0,12, n = 7 e 10, respectivamente, p < 0,05). 
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Gráfico 5: Curva concentração-resposta ao HEX (10
−10

 – 10
−3

 mM) sobre artérias mesentéricas 

isoladas de ratos. (■) Anéis sem endotélio funcional (n = 10). (●) Anéis sem endotélio funcional 

pré-incubados com TEA na concentração 3 mM (n = 6). * p < 0,05 vs. sem endotélio uncional. 
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Gráfico 6: Curva concentração-resposta ao HEX (10
−10

 – 10
−3

 mM)  sobre artérias 

mesentéricas isoladas de ratos. (■) Anéis sem endotélio funcional (n = 10). (●) Anéis sem 
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endotélio funcional pré-incubados com TEA na concentração 1 mM (n = 6). * p < 0,05 vs. sem 

endotélio funcional. 
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Gráfico 7: Curva concentração-resposta ao HEX (10
−10

 – 10
−3

 mM)  sobre artérias 

mesentéricas isoladas de ratos. (■) Anéis sem endotélio funcional (n = 10). (●) Anéis sem 

endotélio funcional pré-incubados com 4-AP (n = 6). * p < 0,05 vs. sem endotélio funcional. 
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Gráfico 8: Curva concentração-resposta ao HEX (10
−10

 – 10
−3

 mM)  sobre artérias 

mesentéricas isoladas de ratos. (■) Anéis sem endotélio funcional (n = 10). (●) Anéis sem 

endotélio funcional pré-incubados com GLIB (n = 7). * p < 0,05 vs. sem endotélio funcional. 
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5.3 A PRÉ-EXPOSIÇÃO AO NITRATO DE CICLOHEXANOL NÃO INDUZ 

TOLERÂNCIA VASCULAR EM ARTÉRIA MESENTÉRICA CRANIAL ISOLADA 

DE RATOS NORMOTENSOS 

 

 A adição de HEX em concentrações cumulativas e crescentes induziu 

um efeito relaxante em anéis de artéria mesentérica cranial isolados de ratos 

normotensos (Emax = 100,4 ± 4,1 %, n = 10). Em anéis pré-expostos ao HEX 

(10 -3 mM), durante 60 minutos, o efeito relaxante (Emax = 107,5 ± 1,0 %, n = 7) 

que esse mesmo nitrato induziu teve eficácia semelhante aos anéis sem 

tratamento prévio (gráfico 9). 

Por outro lado, de acordo com o gráfico 10, a adição de nitroglicerina 

(10-12 – 10-5 mM) aos anéis pré-contraídos com fenilefrina e incubados 

anteriormente com nitroglicerina (10-5 mM) induziu um efeito relaxante com 

menor eficácia, quando comparado aos anéis sem tratamento (100,14 ± 3,6 vs. 

124,33 ± 3,9; n = 6 e 7, respectivamente, p < 0,05).  
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Gráfico 9: Curva concentração-resposta ao HEX (10
−10

 – 10
−3

 mM)  sobre artérias 

mesentéricas isoladas de ratos. (■) Anéis sem endotélio funcional (n = 10). (●) Anéis sem 

endotélio funcional pré-incubados com HEX (n = 7). * p < 0,05 vs. sem endotélio funcional. 
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Gráfico 10: Curva concentração-resposta ao GTN (10
−12

 – 10
−5

 mM)  sobre artérias 

mesentéricas isoladas de ratos. (■) Anéis sem endotélio funcional (n = 6). (●) Anéis sem 

endotélio funcional pré-incubados com GTN (n = 7). * p < 0,05 vs. sem endotélio funcional. 

 

5.4 A ADMINISTRAÇÃO AGUDA (i.v.) DO NITRATO DE CICLOHEXANOL 

INDUZ HIPOTENSÃO EM RATOS NORMOTENSOS E HIPERTENSOS 

 

HEX foi administrado por via endovenosa nas doses: 1, 5, 10, 20 mg/Kg, 

de forma randômica. Nos animais normotensos a droga teste produziu um 

efeito hipotensor (−20 ± 6; −32 ± 5; −57 ± 9 e −76 ± 9 mmHg, n = 6, 

respectivamente), onde as três últimas doses foram diferentes do controle 

(salina). Esse efeito foi seguido por uma discreta taquicardia, estatisticamente 

semelhante ao controle, nas duas doses iniciais (8 ± 2 e 14 ± 6 bpm, n = 6, 

respectivamente) e bradicardia nas duas maiores doses (-68 ± 20 e −206 ± 34 

bpm, n = 6), que foram diferentes do grupo salina, tal como demonstrado no 

gráfico 11A e B. 

Nos animais hipertensos HEX também induziu um efeito hipotensor (−9 

± 5; −12 ± 3; −15 ± 6 e −79 ± 10 mmHg, n = 6, respectivamente), porém 

apenas a última dose foi diferente do controle (salina), como demonstrado no 

gráfico 12A. O efeito hipotensor foi seguido por uma discreta bradicardia nas 

três primeiras doses (−15 ± 3; −8 ± 26; −15 ± 18 bpm, n = 6, respectivamente), 
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já a ultima dose induziu uma forte bradicardia (−355 ± 29 bpm, n = 6), diferente 

do controle (gráfico 12B).  
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Gráfico 11: Efeito da administração aguda (i.v.) de HEX sobre parâmetros cardiovasculares de 

ratos normotensos (n = 6). (A) Delta de pressão arterial média. (B) Delta de frequência cardíaca 

* p < 0,05 vs. Salina. # p < 0,05 vs. 10 mg/Kg. 
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Gráfico 12: Efeito da administração aguda (i.v.) de HEX sobre parâmetros cardiovasculares de 

ratos hipertensos (n = 6). (A) Delta de pressão arterial média. (B) Delta de frequência cardíaca 

* p < 0,05 vs. Salina. 
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5.5 O TRATAMENTO (v.o.) COM O NITRATO DE CICLOHEXANOL TEM 

ATIVIDADE ANTI-HIPERTENSIVA EM RATOS COM HIPERTENSÃO 

RENOVASCULAR 

 

Os dados do tratamento subcrônico com HEX foram tratados e 

apresentados no gráfico 13. Observa-se que 14 dias após a cirurgia a PA dos 

animais 2R1C começa a elevar-se, estabilizando apenas após a sexta semana. 

Neste momento foi iniciado o tratamento com HEX (10 mg/Kg/dia) por via oral 

durante os sete dias restantes deste protocolo. Os animais 2R1C tratados com 

salina (controle) apresentaram níveis de pressão arterial média similares na 

sexta (159 ± 7 mmHg, n = 6) e sétima semana (162 ± 5 mmHg, n = 6). Por 

outro lado, no outro grupo 2R1C o tratamento com HEX por sete dias induziu 

uma diminuição na pressão arterial média (134 ± 7 vs. 155 ± 6 mmHg, n = 6 p < 

0,05). Na comparação entre os grupos hipertensos, 2R1C tratado HEX 

apresentou pressão arterial significativamente menor que 2R1C tratado com 

salina (134 ± 7 vs. 162 ± 5 mmHg, n = 6, respectivamente, p < 0,05). A 

frequência cardíaca dos três grupos não foi alterada durante todo o tratamento. 
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Gráfico 13: Efeito da administração subcrônica (oral) de HEX sobre os parâmetros 

cardiovasculares de ratos normotensos e hipertensos (n = 6 para todos os grupos). (A) Linha 

temporal mostrando as variações na pressão arterial média durante 49 dias. (B) Pressão 

arterial média ao final dos tratamentos. (C) Linha temporal mostrando as variações na 

frequência cardíaca durante os 49 dias de tratamento. * p < 0,05 vs. Salina. # p < 0,05 vs. 

2R1C + Salina. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos nesse trabalho mostram, pela primeira vez que 

HEX, um nitrato orgânico sintetizado a partir do ciclohexanol, apresenta efeitos 

sobre o sistema cardiovascular de ratos. A administração oral de HEX tem 

efeito anti-hipertensivo, sem alterações na frequência cardíaca, em animais 

com hipertensão renovascular. Além disso, o nitrato também promove 

hipotensão e bradicardia em animais normotensos e hipertensos quando 

administrado (in bolus) por via endovenosa. Estas ações são provavelmente 

devido ao efeito de vasorrelaxante demonstrado em artéria mesentérica cranial 

isolada de ratos normotensos. O vasorrelaxamento envolve a liberação de NO 

por HEX nas células musculares lisas vasculares e ativação da via NO-sGC-

PKG, com posterior participação, aqui demonstrada, dos canais para potássio 

subtipo KATP. 

Apesar de simples, o NO possui grande importância para o 

funcionamento normal em diversos partes do corpo humano, regulando 

eventos celulares no sistema cardiovascular (BIAN et al., 2008), imunológico 

(BOGDAN, 2001), nervoso (CALABRESE et al., 2007), entre outros. Sua 

síntese ocorre principalmente nas células endoteliais dos vasos sanguíneos 

pela ação da eNOS a partir do aminoácido L-arginina. A atividade normal da 

monocamada endotelial mantém um equilíbrio no sistema cardiovascular, e 

doenças como a aterosclerose, insuficiência cardíaca, doença cardíaca 

coronária, acidente vascular encefálico e hipertensão estão relacionados com a 

deficiência de NO e disfunção endotelial (IGNARRO et al., 2002). 

O NO tal qual como é gerado fisiologicamente tem utilização bastante 

limitada, já que a meia-vida é muito curta. Assim, compostos que têm a 

capacidade de liberar NO têm sido amplamente utilizados como agentes 

terapêuticos e como ferramentas farmacológicas para investigar seu papel na 

fisiologia cardiovascular (IGNARRO et al., 2002). 

Terapias com agentes doadores de NO são utilizadas na medicina 

desde o século 19. A nitroglicerina, principal representante dos nitratos 

orgânicos com utilização clínica, tem efeito vasodilatador, sendo por muito 

tempo, e até hoje, utilizado para o tratamento de isquemia, insuficiência 

cardíaca, e, em poucos casos para hipertensão. Entretanto, o tratamento com 
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nitratos convencionais é limitado devido, principalmente aos efeitos 

hemodinâmicos adversos e tolerância (MILLER; MEGSON, 2007). Além da 

nitroglicerina, os nitrovasodilatadores clássicos incluem ainda o nitrito de amila, 

mononitrato e dinitrato de isossorbida, e nicorandil. Estes fármacos têm sido 

usados há anos no tratamento de doenças cardiovasculares e sua principal 

ação é baseada no aumento dos níveis intracelulares de NO nas VSMC e 

relaxamento de vasos mediado pela ativação da sGC (IGNARRO et al., 2002). 

Dados apresentados na literatura, assim como projetos desenvolvidos 

pelo grupo de pesquisa responsável pelo desenvolvimento desse trabalho, vêm 

demonstrando que novos nitratos orgânicos em meio biológico também liberam 

a molécula de NO e tem efeitos sobre o sistema cardiovascular, induzindo 

vasorrelaxamento e hipotensão (FRANÇA-SILVA et al., 2012a; ARAÚJO et al., 

2013; MACHADO et al., 2014). Com base nesses conhecimentos, utilizou-se 

um nitrato orgânico ainda inédito para avaliar seu possível papel como doador 

de NO, assim como na modulação da pressão arterial e frequência cardíaca. 

Nesse trabalho optamos por avaliar as alterações nos níveis de NO e o 

possível efeito vasorrelaxante em artéria mesentérica cranial recém isolada de 

ratos, dado o papel que esses vasos têm sobre a regulação da PA, uma vez 

que compartilham tanto características de condutância como de resistência 

(MULVANY, 2012). 

O NO é caracterizado por ser um gás altamente reativo e capaz de 

ultrapassar facilmente a membrana plasmática, assim, sua medida quantitativa 

ou qualitativa pode ser considerado um desafio, e, portanto, requer métodos 

sensíveis que tenham a capacidade de detecta-lo em níveis baixos (RATHEL et 

al., 2003). A utilização de sondas fluorescentes e microscopia, atualmente, é a 

maneira que satisfaz as demandas apresentadas nesse projeto. A 2-diacetato 

diaminofluoresceina (DAF-2DA) é consolidada no meio científico como a sonda 

mais apropriada para indicar os níveis de NO intracelular. Ela é permeável à 

membrana plasmática e, uma vez no interior das células é clivada por meio da 

ação de esterases em 3,4-diaminofluoresceína (DAF-2), que, por sua vez, não 

é permeável à célula e reage com o NO intracelular na presença de oxigênio. O 

produto dessa reação é o triazolodiaminofluoresceína (DAF-2T), que quando 

excitado a um comprimento de onda de 480 nm emite uma fluorescência em 
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490-530 nm, permitindo assim predizer os conteúdos citoplasmáticos de NO 

(ZHOU; HE, 2011). 

O tratamento com HEX em artéria mesentérica promoveu um aumento 

na emissão de fluorescência pela sonda utilizada no protocolo experimental. 

Estes dados indicam claramente que HEX, uma vez em meio biológico, pode 

ser alvo de um processo de metabolização, ou ainda, de forma espontânea, 

liberar NO nas VSMC. Pela técnica empregada para esta avaliação não foi 

possível predizer se uma via enzimática foi necessária e nem mesmo o local 

em que o NO foi gerado. A nitroglicerina é o protótipo dos nitratos orgânicos, 

por isso foi utilizado como droga padrão para esse teste. Os resultados 

demonstram que a técnica utilizada foi capaz de detectar o NO derivado da 

nitroglicerina, qualificando-a também para a avaliação do composto em estudo.  

Considerando que o NO é gerado fisiologicamente pelas células 

endoteliais por meio da eNOS, avaliou-se a possível participação desta enzima 

no efeito observado após o tratamento com HEX; para tal, utilizou-se um 

inibidor competitivo e específico desta enzima, o L-NNA. Os resultados 

mostraram que após a inibição da eNOS e posterior tratamento com HEX ainda 

foi possível observar aumento nos níveis intracelulares de NO, de maneira 

similar aos níveis observados nos vasos que não foram pré-tratados com L-

NNA. Assim, esses dados indicam que HEX comporta-se como um doador de 

NO em meio biológico de forma independente da enzima eNOS. 

O principal, e mais estudado, efeito dos nitratos orgânicos doadores de 

NO é o vasorrelaxamento, que ocorre via ativação da sGC. A ação desses 

nitrovasodilatadores têm sido demonstrada em diversos vasos, tal como no 

leito coronário de cães (DRIEU et al., 1992) e ratos (VILLA et al., 1994); aorta 

de camundongos (WANSTALL et al., 2001) e artéria mesentérica de ratos 

(Simonsen et al., 1999), dentre outros. Trabalhos desenvolvidos pelo grupo de 

pesquisa responsável por esse estudo vêm demonstrando novos nitratos 

orgânicos com boa atividade vasorrelaxante em artéria mesentérica, onde tais 

efeitos são dependentes da via NO-sGC-PKG (FRANÇA-SILVA et al., 2012a). 

Além disso, estes nitratos orgânicos apresentam ainda atuação importante no 

SNC, induzindo bradicardia por estimulação vagal direta redução da PA por 

meio do aumentando do fluxo simpático para a periferia (FRANÇA-SILVA et al., 

2012b). 
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HEX, tal como outros nitratos orgânicos doadores de NO, induziu 

vasorrelaxamento em artéria mesentérica cranial isolada de ratos normotensos, 

tanto na presença como na ausência do endotélio vascular funcional. 

Curiosamente, os anéis que eram desprovidos da camada endotelial 

apresentaram um relaxamento maior do que aqueles íntegros. Tal dado sugere 

que uma vez presente, o endotélio vascular estaria modulando negativamente 

o efeito relaxante de HEX nestes vasos. Porém, é interessante destacar que 

este fato não aponta que o efeito observado seja dependente do endotélio 

vascular. Os dados microscopia de epifluorescência confirmam que a geração 

de NO após o tratamento com HEX não é alterada pelo bloqueio da eNOS. 

Bonaventura et al. (2009) mostrou resultado semelhante, onde o composto 

[Ru(terpy)(bdq)NO+]3+, designado como TERPY, também um doador de NO, 

apresenta vasorrelaxamento menor em anéis de aorta com endotélio vascular. 

Ainda, demonstrado que TERPY induziu o desacoplamento de eNOS, aumento 

da formação de O2-, ativação de cicloxigenase (COX) e aumento na produção 

de tromboxano A2 (TxA2). Todos esses eventos em artérias diminuem a 

capacidade de relaxamento do NO. 

Os dados obtidos nesse trabalho não foram capazes de indicar se HEX 

poderia promover os eventos anteriormente descritos. Emerge assim a 

perspectiva de estudos adicionais com HEX no intuito de elucidar os 

mecanismos de modulação que o endotélio vascular tem sobre o efeito 

vasorrelaxante. 

Ao termino da curva contração-resposta de HEX a resposta dos anéis de 

artéria mesentérica à fenilefrina foi novamente verificada como uma avaliação 

preliminar de poder de toxicidade do nitrato orgânico. Os resultados sugerem 

que HEX não induz toxicidade ao tecido uma vez que o agente indutor da 

contração obteve respostas semelhantes às iniciais.  

O NO é um gás solúvel com capacidade de se difundir pelas membranas 

biológicas, ao alcançar o interior das VSMC seu principal alvo é a enzima sGC. 

Assim, utilizamos inicialmente um sequestrador da molécula de NO, o PTIO, 

para avaliar se nessas condições haveria mudanças no perfil de 

vasorrelaxamento da droga. A consequência da diminuição do NO disponível, 

por meio do sequestro com o PTIO, foi uma diminuição considerável no efeito 

relaxante de HEX em artérias mesentéricas. Este fato auxilia e corrobora com 



 

Leônidas das Graças Mendes Júnior  82 

os dados anteriores, confirmando que esse nitrato tem perfil de doador de NO e 

assim promove relaxamento. Em seguida, avaliou-se a participação da enzima 

sGC por meio de sua inibição com o ODQ. O resultado foi semelhante ao 

anterior, demonstrando que esta enzima está envolvida no efeito promovido 

pelo HEX. 

O NO, endógeno ou exógeno, atua nos canais para K+ de duas formas. 

Por meio da via clássica NO-sGC-PKG, onde a cinase PKG atua como efetor, 

fosforilando e abrindo os canais. Como resultado ocorre o efluxo de K+ e 

consequentemente hiperpolarização. Nas VSMC estes eventos induzem 

vasorrelaxamento. Além disso, o NO pode atuar diretamente sobre os canais 

para K+, abrindo-os. É descrito que no músculo liso vascular os subtipos de 

canais para K+: BKCa, KATP e KV são fundamentais no processo de 

vasorrelaxamento em vasos periféricos de resistência (JACKSON, 2005). 

Utilizando o bloqueador inespecífico para os vários subtipos de canais 

citados acima, o TEA na concentração de 3 mM, o perfil de relaxamento de 

HEX foi alterado, com uma diminuição de sua potência. Este resultado 

demonstra claramente que o mecanismo de vasorrelaxamento é, em parte, 

dependente, dos canais para K+. Na tentativa de identificar os subtipos 

envolvidos nesse evento utilizamos bloqueadores mais específicos. Entretanto 

apenas o bloqueador para os KATP, a GLIB, foi capaz de promover mudanças 

no perfil de vasorrelaxamento, diminuindo a potência do nitrato em estudo. De 

acordo com esses dados podemos inferir que há participação dos canais para 

K+ no efeito induzido por HEX; além disso, os KATP despontam como principal 

alvo para o mecanismo de ação da droga. 

Terapias que utilizam nitratos orgânicos doadores de NO de forma 

crônica tem a sua eficácia seriamente prejudicada pelo desenvolvimento dos 

seguintes efeitos: (I) a pseudotolerância, ocorre desde o primeiro dia de 

tratamento, é um fenômeno no qual a vasodilatação provocada pelos nitratos 

causa a liberação de catecolaminas (PARKER et al., 1991) e vasopressina 

(MUNZEL  et al., 1996) causando assim um desequilíbrio no eixo neuro-

humoral. (II) A ativação do SRAA, envolvida tanto na pseudotolerância com na 

tolerância verdadeira; esse fenômeno fica evidente ao avaliar os níveis de 

ANGII na circulação, que estão aumentados em pacientes tratados com 

nitroglicerina (MUNZEL; BASSENGE, 1996; FAYERS et al., 2003) e, além 
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disso, terapias com inibidores de ECA, como o enalapril, podem retardar o 

desenvolvimento de tolerância (MUNZEL; BASSENGE, 1996). (II) A tolerância 

vascular verdadeira e disfunção endotelial, acompanhadas por aumento do 

estresse oxidativo (FAYERS et al., 2003), ocorrem após três dias de 

tratamento. 

A hipótese de tolerância causada pelo estresse oxidativo tem sido foco 

de discussão nas últimas décadas, nela a oxidação do grupo tiol pode causar 

inibição de várias enzimas, incluindo ALDH e sGC, reduzindo a 

biotransformação do nitrato orgânico (MUNZEL   et al., 2011). Além disso, o 

estresse oxidativo causa o aumento de endotelina-1 nas VSMC (KAHLER et 

al., 2001), levando a subsequente ativação de PKC, que pode provocar 

aumento nas respostas a agentes constritores e diminuição do relaxamento por 

dessensibilização ao NO (MUNZEL   et al., 1995; NAKANO et al., 2004; 

MUNZEL   et al., 2005). 

Corroborando com os dados expostos na literatura, a nitroglicerina 

induziu tolerância em artéria mesentérica cranial isolada de ratos normotensos 

quando incubada por 60 minutos. Este fato foi demonstrado pela atenuação do 

efeito máximo na curva concentração-resposta desse nitrato orgânico. O 

mesmo não foi observado quando os vasos foram pré-tratados com HEX, já 

que a curva concentração-resposta para esse nitrato não teve seu perfil 

modicado. 

Os dados apresentados até este ponto do trabalho foram realizados com 

abordagens ex vivo, no intuito de avaliar se HEX tinha características de 

doador de NO em meio biológico, para então prosseguir com abordagens in 

vivo, avaliando os efeitos deste nitrato orgânico sobre o sistema cardiovascular 

de animais normotensos e com hipertensão renovascular. 

Existem diversos modelos animais de hipertensão, muitos deles foram 

desenvolvidos utilizando os fatores etiológicos, e compartilham algumas 

características presumidas como responsáveis também pela hipertensão 

humana, tal como, a ingestão excessiva de sal, hiperatividade do SRAA e até 

fatores genéticos (BADYAL et al., 2003). 

O modelo de hipertensão renovascular 2R1C foi desenvolvido por 

Goldblatt (1934) e adaptado para pequenos animais por Schaffenburg (1959). 

Nesse modelo de indução de hipertensão a elevação da PA ocorre por meio da 
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ativação do SRAA (FERRARIO, 1990). Por meio de uma estenose forçada pela 

implantação do clipe de prata na artéria renal esquerda ocorre diminuição do 

fluxo sanguíneo e aumento na liberação de renina pelas células do aparelho 

justa-glomerular. A renina promove a quebra o do angiotensinogênio, formando 

a angiotensina I (ANG-I), que é convertida em ANGII pela ação da ECA 

(HACKAM et al., 2007). Os efeitos hipertensivos da ativação desse sistema são 

causados principalmente pela atuação da ANGII nos receptores AT1, tanto na 

periferia como no SNC, com o posterior recrutamento da enzima NADP(H) 

oxidase e formação de EROs, principalmente o O2- (GRIENDLING et al., 1994; 

BERRY et al., 2000; ZIMMERMAN et al., 2004; BRAGA et al., 2011). 

Seis semanas após a cirurgia para implante dos clipes de prata os 

animais apresentavam a PA mais elevada que os animais Sham, 

caracterizando o sucesso do modelo empregado. A administração (i.v.) de HEX 

induziu hipotensão em todos os grupos de animais. É importante destacar que 

o perfil do efeito hipotensor foi diferente entre os grupos 2R1C e Sham. Nos 

animais normotensos, quedas acentuadas na PA ocorrem já nas menores 

doses aplicadas, diferentemente dos animais hipertensos, indicando uma 

menor potência da droga nesses animais. 

Atualmente sabe-se que o estresse oxidativo tem papel chave na 

fisiopatologia da hipertensão renovascular. Ocorrem alterações no equilíbrio 

entre espécies ditas oxidantes e as defesas antioxidantes em áreas essências 

para controle da PA: no SNC, em neurônios pré-sinápticos do RVLM e PVN; 

nos rins; vasos sanguíneos e endotélio vascular (CAMPOS et al.,  2011; 

HAMZA; DYCK, 2014). Além disso, tratamentos agudos ou crônicos com 

antioxidantes como o tempol e ácido ascórbico promovem a diminuição da PA 

e da atividade simpática, assim como melhora a atividade do barorreflexo. 

Esses eventos vêm sendo associados ainda a uma regulação negativa da 

expressão de receptores AT1 (CAMPOS et al.,  2011). 

O fato dos animais hipertensos apresentarem um descontrole no 

balanço oxidativo pode contribuir para a redução na potência do efeito do HEX, 

uma vez que a sinalização do NO pode ser interrompida, quer seja pelo seu 

sequestro por ação de EROs, ou ainda pelos mecanismos de sinalização 

intracelular prejudicados (SCHULZ et al., 2011). 
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Com relação à FC, o efeito do HEX apresentou-se diferente com relação 

aos nitratos orgânicos atualmente utilizados na clínica, e tais diferenças podem 

ser consideradas um atrativo para esse composto. Sabe-se que a 

administração de nitroglicerina (i.v.) induz uma taquicardia de origem reflexa. 

Onde a queda da PA, de maneira rápida, leva a ativação do barorreflexo e 

consequentemente aumento da FC, estes eventos culminam com o retorno dos 

valores iniciais da PA. Já a administração do HEX, contrariamente à 

nitroglicerina, induziu uma bradicardia. 

Estudos com outro nitrato orgânico, o NDBP, mostrou que esse 

composto pode induzir hipotensão não somente pela redução da RVP, por 

meio do vasorrelaxamento. Sabe-se que pode ocorrer redução do débito 

cardíaco por estimulação vagal direta, por mecanismos que envolvem uma 

estimulação no SNC, ao invés de uma ação periférica (FRANÇA-SILVA et al., 

2012b). 

A ação do NO pode ser dita como local-específica, atuando de diferentes 

modos, dependendo de onde e a forma como é gerado. Seus efeitos sobre a 

FC são complexos e controversos. Em coração isolado, o NO demonstra um 

efeito cronotrópico dependente de dose, a adição de nitroprussiato de sódio 

(NPS) tem um efeito bifásico, em baixas concentrações induz taquicardia e em 

concentrações elevadas promove diminuição dos batimentos (MUSIALEK et al, 

1997). O NO ainda tem influência direta em partes do SNC que controlam o 

barorreflexo, tal como o NTS, RVLM e NA (PATON et al., 2002; DIAS et al., 

2005). Estudos mais aprofundados com HEX serão necessários para avaliar os 

mecanismos intrínsecos para indução da bradicardia. Com os resultados 

obtidos é possível apenas inferir que o HEX provavelmente apresente mais de 

um mecanismo de ação, atuando como um nitrovasodilatador direto e 

possivelmente tenha ações em locais de controle da FC. 

Sabe-se atualmente que o tratamento da hipertensão tem alvos 

farmacológicos específicos, que uma vez manipulados tem maior chance de 

trazer benéficos ao paciente e menos efeitos adversos. As principais 

abordagens têm os seguintes focos: o SRAA, incluindo agonistas do receptor 

AT2, inibidores da renina e outras enzimas da cascata e inibidores da síntese 

de aldosterona; há pesquisas focando na desnervação renal, que retira a 

inervação eferente simpática do rim (PAULIS et al., 2015). Embora esteja na 



 

Leônidas das Graças Mendes Júnior  86 

pratica clínica consolidada os nitratos orgânicos doadores de NO ainda são 

alvos de pesquisas na tentativa de diminuição dos efeitos de tolerância e 

resistência que estão associados (AUGUSTYNIAK et al., 2005; PAULIS et al., 

2015). 

Os resultados mostrados até o presente momento revelam o HEX com 

possíveis ações de combate a hipertensão, uma vez que atua como doador de 

NO, induz vasorrelaxamento em anéis de artéria mesentérica, assim como 

hipotensão em ratos normotensos e hipertensos. Em adição, nesse estudo 

verificamos que o efeito de hipotensão é acompanhado por bradicardia, 

diferentemente dos nitratos orgânicos atualmente disponíveis para a 

farmacoterapia. Com base nessas premissas fomos encorajados a avaliar o 

possível papel de HEX como agente anti-hipertensivo.  

Para isso, utilizamos a técnica de telemetria, na qual os dispositivos 

permitem o monitoramento contínuo das variáveis hemodinâmicas como PA e 

FC nos animais estudados, sem a presença de artefatos de estresse 

associados à contenção e/ou interação humana (HUETTEMAN; BOGIE, 2009). 

Nos resultados desse estudo, a linha temporal da PA mostra que 

ocorreu uma elevação de pressão arterial media a partir da segunda semana 

de registro; este período coincide com o aumento na síntese e secreção de 

renina no rim, assim como o aumento de ANGII circulante (MARTINEZ-

MALDONADO, 1991). 

A ativação dos receptores AT1 pela ANGII é peça-chave na patogênese 

da hipertensão renovascular. Dentre as consequências de sua ativação 

destacam-se o crescimento celular, contração vascular, respostas inflamatórias 

e retenção hídrica. Estes efeitos são mediados por uma complexa interação de 

vias que envolvem a estimulação da PLC e aumento intracelular de Ca2+; 

ativação de outras fosfolipases (PLD e PLA2); e ativação da PKC, MAP 

(Mitogen Activated Protein) cinase e NADP(H) oxidase. Além disso, crescem 

evidências sugerindo que as respostas mitogénicas à ativação do receptor AT1 

podem ser mediadas por receptores de tirosina cinase, que desempenham um 

papel importante na sinalização de crescimento e a inflamação. Alterações 

destas vias de sinalização altamente reguladas podem ser a base das 

anormalidades estruturais e funcionais que estão nos processos patológicos de 
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doenças cardiovasculares, tais como a hipertrofia cardíaca, hipertensão 

(BERK, 1990; DO et al., 2009). 

Foi demonstrado que a ausência do AT1 no RVLM simplesmente impede 

o aumento da PA em animais com fluxo sanguíneo renal prejudicado, tal como 

em animais 2R1C. O aumento de aldosterona, decorrente da ativação do 

SRAA, também está implicado na simpatoexcitação exacerbada e disfunção 

renal características dos animais 2R1C (OLIVEIRA-SALES et al., 2010; 

LINCEVICIUS et al., 2015). 

Em conjunto, estes eventos promovem a elevação da pressão até a 

quarta semana, terminando uma etapa descrita como FASE I, a partir daí 

outros fatores passam a ser responsáveis pela sustentação dos níveis 

pressóricos elevados, iniciando-se a FASE II. Esta fase é caracterizada pela 

retenção de Na+ e água, e embora haja uma diminuição dos constituintes do 

SRAA, a sensibilidade a ANGII está aumentada. Nessa etapa a PA pode 

estabilizar ou continuar em escalada (MARTINEZ-MALDONADO, 1991). No 

nosso modelo, observou-se que mesmo após a quarta semana, elevações na 

PA continuaram ocorrendo. 

Na terceira fase, a PA estabiliza e a hipertensão está instalada, 

consequentemente mesmo a retirada do clipe não induz diminuição na PA. 

Sabe-se que o SRAA do SNC assim como o estresse oxidativo são causas 

para a instalação da hipertensão na FASE III (MARTINEZ-MALDONADO, 

1991; CAMPOS, 2015). Nessa etapa introduzimos em um grupo 2R1C o 

tratamento com HEX (10 mg/Kg) por via oral, na água de beber durante sete 

dias e avaliamos os efeitos induzidos pelo nitrato orgânico. 

Observou-se que HEX promoveu uma melhora significativa nos animais 

hipertensos, reduzindo a PAM em aproximadamente 30 mmHg. Constatando 

que o nitrato orgânico em estudo tem um efeito hipotensor no modelo 2R1C. 

É importante destacar que os animais foram avaliados durante todo o 

tratamento quanto ao desenvolvimento corporal (peso) e ingestão de água e 

ração (dados não mostrados). Todos os grupos apresentaram comportamento 

semelhante para estes parâmetros, mesmo após a introdução do tratamento 

com HEX, demonstrando que a droga não induz toxicidade na dose utilizada. 

Com base nos achados deste trabalho, podemos sugerir que além da 

hipertensão, outras condições clínicas relacionadas ao sistema cardiovascular 
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podem ser beneficiadas pelo tratamento com HEX, tal como a insuficiência 

cardíaca, doença da artéria coronária, e angina; onde o tratamento com 

doadores de NO é problemático devido os afeitos adversos. Estes resultados 

são as bases iniciais para novos estudos com o nitrato de ciclohexanol, para 

que futuramente seja estabelecida uma utilização clínica, segura e eficaz, desta 

droga. Ele permite ainda que novos ensaios sejam projetados visando 

aprofundar suas características farmacológicas, uma vez que este composto 

mostrou-se promissor para manejo farmacológico da hipertensão arterial, um 

dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão



 

Leônidas das Graças Mendes Júnior  90 

7 CONCLUSÃO 

 

O conjunto de resultados obtidos nesse trabalho permite concluir que o 

nitrato de ciclohexanol: 

 

 É um composto doador de NO em células de músculo liso vascular de 

artéria mesentérica cranial isolada de ratos normotensos. Esse efeito 

independente da enzima eNOS. 

 Induz vasorrelaxamento em artéria mesentérica cranial isolada de ratos 

normotensos, por meio da ativação da via NO-sGC-PKG e participação 

dos canais para potássio do tipo KATP. 

 Não induz tolerância vascular em anéis artéria mesentérica cranial 

isolada de ratos normotensos. 

 Promove efeito hipotensor e bradicardia, quando administrado por via 

endovenosa, em animais normotensos e hipertensos. 

 Tem efeito hipotensor por via oral em animais com hipertensão 

renovascular. 
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