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artéria mesentérica superior isolada de rato 
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RESUMO 

 
Uma diminuição da disponibilidade do NO na vasculatura promove a progressão de 
doenças vasculares e as oximas representam um grupo de doadores de NO capaz 
de reestabelecer tal deficiência. Em anéis de artéria mesentérica superior isolada de 
rato, tanto as oximas não aromáticas: diacetilmonoxima e dimetilglioxima, quanto as 
oximas aromáticas: benzofenona-oxima, 4–Cl–benzofenona-oxima e a mistura 
isômera de cinamaldeído-oximas foram menos potentes que trans-cinamaldeído-
oxima (E-CAOx) cujo relaxamento foi dependente de concentração em anéis pré-
contraídos com: FEN (pD2 = 5,11 ± 0,05), um agonista adrenérgico, ou com U46619 
(pD2 = 5,03 ± 0,06), um agonista tromboxânico TP, ou com A23187 (pD2 = 4,70 ± 
0,06), um ionóforo de íons Ca2+, além de KCl 60mM (pD2 = 4,50 ± 0,06). O 
relaxamento não foi modificado pela presença do endotélio ou de L-NAME (100 M; 
inibidor das sintases de NO), proadifeno (30 M; inibidor do citocromos P450), ou de 
N-acetil-L-cisteína (1 mM e 3 mM; seqüestrador de NO-). Entretanto, foi afetado pela 
presença do inibidor de citocromos P4501A1 e de redutases dependentes de 
NADPH, 7-Etoxi-resurofino (7-ER, 10 M; pD2 = 4,82 ± 0,07), e do sequestrador de 
NO, PTIO (300 M; pD2 = 4,68 ± 0,11). Demonstrando que E-CAOx causa um 
relaxamento independente de endotélio com possível produção de NO•, mediado por 
redutases dependentes de NADPH. Tais resultados corroboram com a ação de E-
CAOx em aumentar a fluorescência emitida por DAF-T, em mióciotos de aorta de 
rato, abolida pela presença de 7-ER (10 M). Além disso, a diminuição do efeito 
máximo de E-CAOx causada pela presença de (Rp)-8pCPT-cGMPS (10 M; inibidor 
da PKG), somada à diminuição da potência causada pelo ODQ (0,1M; pD2 = 4,65 ± 
0,07 e 10M; pD2 = 4,41 ± 0,04), um inibidor da ciclase de guanilil solúvel (CGs), 
reforçam a participação da via NO/CGs/GMPc/PKG. Por outro lado, as presenças de 
KCl 20mM (pD2 = 4,78 ± 0,04) e de TEA (1 mM; pD2 = 4,62 ± 0,04), um bloqueador 
de BKCa, foram capazes de interferir na resposta, mas 4-aminopiridina (1 mM; 
bloqueador de Kv) e Glibenclamida (10 M; bloqueador de KATP) não. Em 
combinações com ODQ (10M), apenas KCl 20 mM, interferiu no Emax, sugerindo 
que a contribuição dos canais para K+, principalmente dos BKCa, é dependente da 
ativação da CGs. Por relaxar anéis pré-contraídos com S(-)BayK 8644 
(pD2 = 4,95 ± 0,05), um ativador direto dos Cav sensíveis à diidropiridinas, e anéis 
pré-contraídos com FEN na presença de nifedipino (1 M; inibidor dos Cav), E-CAOx 
pode também estar atuando por inibir o influxo de íons Ca2+ ou interferir em 
mecanismos contráteis posteriores à entrada de Ca2+, como é o caso do trocador 
Na+/Ca2+. Tal hipótese é justificada pela redução da resposta provocada pela 
presença do Ni+2 (inibidor do trocador Na+/Ca2+). Em conclusão, os dados 
demonstram que E-CAOx foi a oxima investigada mais potente e que produz NO via 
ação das redutases dependentes de NADPH com subseqüente ativação da via 
CGs/GMPc/PKG associada à ativação dos BKCa, inibição dos Cav e ativação do 
trocador Na+/Ca2+. 
Palavras Chaves: E-cinamaldeído-oxima, artéria mesentérica superior de rato, 
vasorelaxante, óxido nítrico  
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ABSTRACT 

Decreased availability of NO in the vasculature promotes the progression of 
cardiovascular diseases and oximes represents a NO-donor group capable of to 
restore this defictIn rat superior mesenteric arterial rings, as non-aromatic oximes: 
diacetylmonoxime and dimetylglycone-oxime, as aromatic oximes: benzofenone-
oxime, 4-Cl-benzofenone and cinnamaldheyde-oxime isomeric mixture were 
markedly less potent than tans-E-cinnamaldheyde-oxime (E – CAOx) whose 
relaxation was concentration-dependent in denuded-endothelum pre-contracted rings 
with PHE (pD2 = 5,11 ± 0,05), or U46619 (pD2 = 5,03 ± 0,06), an tromboxanic 
agonist TP, or with A23187 (pD2 = 4,70 ± 0,06), an Ca2+ ionophore, beyond KCl 
60mM (pD2 = 4,50 ± 0,06). The relaxation was not  modified by endothelium or 
L-NAME (100 μM, NOS inhibitor), proadifen (30 M; inibidor do citocromos P450), ou 
de N-acetyl-L-Cysteyn (1 mM e 3 mM; an NO- scavenger). However, was affected by 
cytochromos P4501A1 and NADPH-dependent reductases inhibitor, 7ethoxyresorufin 
(7 – ER, 10 μM; pD2 = 4,82 ± 0,07), and NO scavenger, PTIO (300 M; 
pD2 = 4,68 ± 0,11). Demonstrating that E-CAOx induces independent-endothelium 
relaxation with a possible NO• production, mediated by NADPH-dependent 
reductases. These results corroborate with E-CAOx action of to increase DAF-T 
fluorescence, in rat aorta smooth miocytes, abolished by 7-ER pre-incubation. 
Futhermore, the Emax decrease caused by (Rp)-8pCPT-cGMPS (10 M; PKG 
inhibitor), plus potency reduction by ODQ presence (0,1 M; pD2 = 4,65 ± 0,07 e 10 
M; pD2 = 4,41 ± 0,04), a soluble guanylyl-cyclase inhibitor, reforce the pathway 
NO/cGC/cGMP/PKG participation. On the other hand, the presences of KCl 20mM 
and TEA (1 mM; pD2 = 4,62 ± 0,04), a BKCa blocker, were capable of the interfering 
in response, but not 4-AP (1 mM; Kv blocker) and Glibenclamide (10 M; a KATP 

blocker). In ODQ (10 M) combinations, only KCl 20mM, interpose on Emax, 
suggesting that K+ channels contribution, majorly BKCa,  is sGC-activation 
dependent. Due relaxing pre-contracted rings: with S(-)BayK 8644 (pD2 = 4,95 ± 
0,05), a direct activator of dihydropiridine-sensitive Cav, and rings pre-contracted with 
PHE in the presence of Niphedipine (1 M), E-CAOx can also to be acting by inhibits 
Ca2+ influx through dihydropiridine-sensitive Cav or to interfere in contract mechanisms 
ulterior to Ca2+ entry, as is the case of Na+/Ca2+ exchanger. This hypothesis is justified 
by reduction in response due the Ni+2 presence (Na+/Ca2+ inhibitor). In conclusion, 
the data shown that E-CAOx was the more potent oxime investigated with NO 
production thougth NADPH-dependent reductases action  and subsequentely 
pathway CGs/GMPc/PKG activation associated to BKCa activation, Cav inhibition and 
exchalenger Na+/Ca2+activation. 
 
 
Keywords: E-cinnamaldehyde-oxime; rat superior mesenteric arterial rings; 
vasorelaxation; nitric oxide.  
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GMPc    3,5-monofosfato cíclico de guanosina 

GSNO    S-nitroso-glutationa  

GTN    Gliceril–trinitrato  

GTP    5-trisfosfato de Guanosina 

Hb    Hemoglobina 

His     Histidina 

HMG-redutase  3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA redutase 

IP3    1,4,5-trisfosfato de inositol  

IP3R1    Receptor de IP3 tipo 1 

ISMN    Isosorbida-mononitrato 

KATP    Canais para K+ sensíveis ao ATP 

KCl 20 mM   Solução de Tyrode equimolar com KCl à 20 mM 

KCl 60 mM   Solução de Tyrode equimolar com KCl à 60 mM 

KT5823 2,3,9,10,11,12-hexahidro-10R-metoxi-2,9-dimetil-1-oxo-

9S,12R-epoxi-1H-diindolo[1,2,3-fg:3’,2’,1’-]pirrol[3,4i] [1,6] 

benzodiazocina-10-ácido carboxílico metil-éster 

Kv     Canais para K+ sensíveis à voltagem 

L-arg    L-arginina 

L-NAME   NG-nitro-L-arginina-metil éster 

L-NOHA   Nω-hidroxi-L-arginina 

LTF Laboratório de Tecnologia Farmacêutica “Prof. Delby 

Fernandes de Medeiros” 

Met-Hb   Metemoglobina 



 

MLCP    Fosfatase da Cadeia Leve da Miosina 

MLCK    Cinase da cadeia leve da miosina 

min  Minutos 

NAC    N-acetil-cisteína 

NADPH   Fosfato de dinucleotídeo de nicotinamida e adenina 

NIF    Nifedipino 

NO-    Nitroxil 

NO    Óxido nítrico 

NO+    Nitrosônio 

NOS    Síntase do óxido nítrico 

eNOS    Síntase do óxido nítrico endotelial 

ODQ    1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalina-1-ona 

OMS    Organização Mundial de Saúde 

PA    Pressão arterial sangüínea 

pD2 Logarítmo negativo da concentração responsável por 

50% do efeito máximo de um determinado agonista 

PLCβ Fosfolipase Cβ 

PKA    Proteínas cinases dependentes de AMPc 

PKG    Proteínas cinases dependentes de GMPc 

PTIO    2-fenil-4,4,5,5-tetrametil-imidazolina-1-oxil-3-óxido 

SFB    Soro fetal bovino 

S(-)BAY K 8644 Ácido 3-piridinacarboxilico-1,4-diidro-2,6-dimetil-5-nitro-4-

[2-(trifluorometil)phenil]-metil éster 

SNO-Cap   S-nitrosocaptopril  

SNP    Nitroprussiato de sódio  

SOD    Superoxidodismutase 

SRA    Sistema renina-angiotensina 

 t1/2     Meia-vida 

TEA    Tetraetilamônio 

TRPA1   Receptor de potencial transiente tipo A1 

TRPL    Receptor de potencial transiente tipo L 

U46619   9,11-dideoxi-11α,9α-epoximetano prostaglandina F2α 
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1 Introdução 

 

 

 O presente estudo enfoca o estudo sobre as oximas, uma das principais 

classes de doadores de óxido nítrico (NO), e a atividade relaxante de alguns 

exemplares em modelo de artéria mesentérica superior isolada de rato.  

 As oximas, apesar da grande maioria ser sintética, sofrem influência de 

compostos naturais que apresentam um potencial de liberação de NO ou ação “NO-

like” similar a função da Nω-hidroxi-L-arginina (L-NOHA), composto endógeno que 

armazena e libera NO por ação enzimática.  

 Fármacos que liberam NO têm recebido bastante atenção e têm sido 

utilizados no tratamento de angina e outras doenças cardiovasculares (DCV), as 

quais causam, segundo a Organização Mundial de Saúde (2003), aproximadamente 

52% das mortes causadas por doenças não-transmissíveis. Na Paraíba, as cifras 

atingem aproximadamente 4700 óbitos por 100000 habitantes (OMS, 2003; SBH, 

2006). Assim, o estudo de drogas com potencial interatividade ou mesmo 

similaridade de ação ao NO são dignas de um estudo apurado e criterioso. 

 A produção constitutiva do NO está implicada em uma série de eventos 

fisiológicos, tais como: eliminação de agentes infecciosos pelo sistema imunológico 

a um importante papel no controle do tônus vascular e da pressão sangüínea (REES 

et al., 1989; MONCADA et al., 1991). Desde que foi descoberto, quando era 

inicialmente denominado de fator relaxante derivado do endotélio (EDRF), não 

passa despercebido em estudos científicos e atualmente cada vez mais se têm 

avaliado seu mecanismo de ação, alvos moleculares e transdução de sinais 

bioquímicos. A diminuição da biodisponibilidade do NO é um mecanismo comum 

envolvido na patogênese de várias desordens vasculares, incluindo hipertensão, 

aterosclerose, diabetes e isquemia por injúria (LEFER; LEFER, 1996; SORIANO et 

al., 2001; JOHN; SCHMEIDER, 2003), por isso é extrema valia um estudo sobre 

uma classe de drogas que possam produzir este importante mediador biológico. 

 

   

   

   

 



Veras, R.C  Introdução 24 
 

2 Revisão da Literatura 

 

 

 Neste primeiro momento buscou-se realizar uma breve revisão literária acerca 

da importância dos produtos naturais na elaboração de novos fármacos - inclusive 

os liberadores de NO - ação fisiológica do NO e ação farmacológica das oximas. 

 

 

2.1 Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos 

 

 

 Drogas de origem natural têm gerado produtos originalmente naturais ou 

produtos sintéticos baseados em modelos naturais, os quais têm exercido um 

significativo papel no processo de desenvolvimento e descoberta de drogas, 

inclusive na área cardiovascular (CRAGG et al., 1997).   

 Historicamente, a química orgânica desenvolveu-se paralelamente com o 

estudo científico das plantas, espécies que mais têm contribuído para o tratamento 

de doenças que acometem o ser humano (MONTANARI; BOLZANI, 2001), 

resultando no isolamento de alguns princípios ativos de plantas, já então conhecidas 

como medicinais, de cujos estudos foram obtidas algumas substâncias que se 

consagraram como princípios ativos terapeuticamente eficazes, e que até hoje, 

ainda são muito empregados no tratamento de certas doenças (MONTANARI; 

BOLZANI, 2001; PINTO et al., 2002; BROCKSOM et al., 2008). 

 Os produtos naturais têm promovido a descoberta de muitos agentes ativos 

na terapêutica: aproximadamente 80% dos produtos usados na área médica, até 

meados de 1996, foram de substâncias diretamente oriundas ou inspiradas de 

fontes naturais (SNEADER, 1996). Recentes análises apontam a contínua influência 

desses produtos na descoberta de drogas. Newman et al. (2003), em sua extensiva 

revisão, publicaram que 28% das 868 novas substâncias químicas introduzidas 

foram direta ou indiretamente originadas de fontes naturais. O restante é produzido 

em laboratório e está intimamente inspirado em possíveis alvos fisiológicos 

(NEWMAN et al., 2003; BARBOSA-FILHO et al., 2006b; HARVEY, 2007). 

 No contexto atual, vivencia-se uma prolongada fase na qual os estudos com 

produtos naturais têm perdido espaço para os sintéticos nas companhias 
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farmacêuticas (HARVEY, 2007). A descoberta e descrição de alvos moleculares, 

alavancados pelo avanço biotecnológico, levaram a uma demanda por síntese de 

compostos que satisfaçam a interação entre a droga e o seu sítio de ação e neste 

aspecto os produtos naturais não se encaixam perfeitamente.  Entretanto, as 

estruturas dos produtos naturais podem ainda servir para inspirar o “design” e 

síntese de análogos dotados de atividade relevante para a indústria farmacêutica.  

 Modificações de produtos bioativos encontrados na natureza estão 

intimamente associadas ao aumento da qualidade de vida das seguidas gerações da 

sociedade humana. Talvez por isso é que os produtos sintéticos e semi-sintéticos 

começaram a se destacar em diversidade e em competitividade em relação aos 

produtos naturais em diversos setores industriais. Há tempo, aqueles são 

predominantes, atingindo cerca de 75% do total de fármacos consumidos no mundo, 

devido principalmente ao seu maior rendimento químico, menor custo e elevado grau 

de pureza (BARREIRO, 1990; PINTO et al., 2002). Na área de farmacologia 

cardiovascular não poderia ser diferente. Vários aspectos têm sido investigados, 

incluindo: controle da resistência vascular, controle do metabolismo lipídico, sistema 

renina-angiotensina (SRA),  entre outros que culminam na homeostasia da pressão 

arterial sangüínea (PA) (NEWMAN et al., 2000; BARBOSA-FILHO et al., 2006a). 

 Os doadores de NO também estão inclusos nesta vasta representação de 

produtos naturais, cujos principais representantes são os endógenos S-nitrosotiois, 

os quais exercem um papel de ligantes de NO liberando-o sob demanda. Com o 

avanço das pesquisas, estes compostos atualmente também podem ter exemplares 

produzidos sinteticamente. Desta forma, vê-se a importância da medicina natural na 

composição de novas drogas sintéticas. Mesmo considerando-se o grande número 

de produtos produzidos por síntese, os produtos naturais e derivados foram, e 

continuam sendo, notoriamente de importância crucial em determinados setores da 

sociedade (FARNSWORTH et al., 1985; NEWMAN et al., 2000; MONTANARI; 

BOLZANI, 2001). 
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2.2 Doadores de NO 

 

 

 O NO é considerado um importante regulador da função vascular pela sua 

ação no controle do tônus vascular (MONCADA et al., 1991). Em célula muscular 

lisa vascular (CMLV), a vasodilatação mediada pelo NO é mediada pela estimulação 

da ciclase de guanilil solúvel (CGs) resultando na conversão do GTP em GMPc, o 

qual medeia a atividade de vários efetores protéicos (HOBBS et al., 1999; LUCAS et 

al., 2000). Para se estudar as ações do NO em um sistema biológico particular, 

pode-se utilizar inibidores de NOS para previnir a sua formação endógena ou 

administrar NO exógeno. Como o NO gasoso é muito difícil de se trabalhar 

principalmente em relação à dificuldade de prevenir sua oxidação, é que se 

desenvolveram drogas carreadoras de NO ou de espécies de óxido de nitrogênio 

relacionadas ao NO, em conjunto, denominadas: doadores de NO, as quais 

estabilizam o radical e liberam-no sob controle quando requerido (FEELISCH, 1998).  

 Parece um pouco controverso a circunstância na qual o NO sendo um 

importante mediador do sistema cardiovascular, pouco se tem desenvolvido drogas 

doadoras de NO utilizadas na terapêutica. Nenhum doador de NO tem chegado ao 

mercado desde a descoberta do NO como mediador vascular em 1980 (MILLER; 

MEGSON, 2007). Assim, a busca por novas drogas que restabeleçam a 

comunicação NO-CGs é de supra-importância. 

 Há na literatura o conhecimento estabelecido que doadores de NO produzem 

uma atividade relacionada à do NO quando aplicada em sistemas biológicos. As vias 

pelas quais tem-se a formação do NO diferem significativamente de composto para 

composto, como também a sua reatividade. Vários compostos requerem uma 

catalise enzimática enquanto outros liberam o NO não enzimaticamente, de forma 

expontânea. Outros, no entanto, necessitam da interação com grupos tiois, outros 

são reduzidos, outros oxidados(ACHIKE; KWAN, 2003), mas todos são dependentes 

do tempo de exposição e da concentração do NO formado. Desta forma percebe-se 

o quão vasto são as possibilidades para se produzir NO em um sistema biológico. 

 Os nitratos orgânicos, descobertos a mais de um século, são os mais 

conhecidos doadores de NO. Gliceril–trinitrato (GTN), também conhecido como 

nitroglicerina, é usado principalmente para alívio da dor aguda associada à angina, 
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enquanto o isosorbida-mononitrato (ISMN) é usado para tratamento de angina 

crônica (KODJA et al., 1995; FEELISCH, 1998; MILLER; MEGSON, 2007).  

 

 

Figura 1 - Estrutura química do GTN 

 

 

 Para a liberação do NO ocorrer, os nitratos requerem tanto uma 

biotransformação não-enzimática quanto uma enzimática. Para a transformação 

não-enzimática deve haver a interação com grupos sulfidris (-SH)  presentes, por 

exemplo, nas cisteínas, nas N-acetil-cisteína e nos ácidos tiosalicílicos (CHUNG et 

al., 1991). O tionitrato (RSNO2) formado por uma reação de transesterificação entre 

o grupo tiol e o nitrato orgânico aumenta a possibilidade de doação de NO+ e 

conseqüente conversão para NO●. Os achados que tiois específicos são requeridos 

para os efeitos relaxantes de nitratos contribuem para o conceito de que a 

diminuição da atividade devido à administração a longo prazo (tolerância aos 

nitratos) pode ser causada pela depleção de tiois intracelulares, entretanto, medidas 

plasmáticas ou intracelulares de  tiois não confirmaram tal hipótese (FEELISCH, 

1998).    

 Há poucos anos, tem-se aceito mundialmente que o metabolismo da GTN tem 

um complexo processo enzimático além de uma simples redução química 

(THATCHER et al., 2004). Nos últimos 30 anos a busca por estas enzimas foi 

itensificada e foi identificada a aldeído desidrogenase mitocondrial (ALDHm) como 

sendo a principal enzima envolvida na transformação do GTN em 1,2-gliceril-dinitrato 

e NO2, e mostrou que esta atividade exerce um papel central no vasorelaxamento 

induzido por GTN in vitro e hipotensão in vivo. Esta enzima contém grupos sulfidris 

redox reguláveis capazes de gerar aqueles metabólitos acima citados, via uma S-

nitrosação ou intermediários de nitratos, liberando o NO em concentrações 

fisiologicamente ativas. A presença de inibidores da ALDHm cessa o 

vasorelaxamento e a produção de 1,2-gliceril-dinitrato (CHEN et al., 2002; SYDOW 

et al., 2004; ZHANG et al., 2004). 
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 Outro relevante doador de NO correntemente usado na clínica é o 

nitroprussiato de sódio (SNP). Ele é utilizado em hospitais para gerar uma rápida 

diminuição da pressão arterial em crises hipertensivas. O mecanismo de liberação 

de NO a partir do SNP em tecidos biológicos parece ser mais complexo que o 

freqüentemente assumido e não está totalmente elucidado. Sabe-se, no entanto, 

que não ocorre de forma expontânea e que precisa de estruturas teciduais 

específicas, tais como compostos contendo grupos sulfidril (por exemplo, cisteína e 

glutationa) (BUTLER; MEGSON, 2002; GROSSI L; D’ANGELO, 2005). 

 

Figura 2 - Estrutura química do SNP. 

 
 O grande problema do uso dos nitratos orgânicos e do SNP ocorre devido ao 

desenvolvimento de tolerância e ao acúmulo de cianeto, respectivamente. Desta 

forma é que uma nova classe de compostos liberadores de NO foi criada, a dos 

S-nitrosotióis, cujas vantagens - por exemplo, não induz tolerância a longo prazo, 

são tecido seletivos, atuam como agentes anti-plaquetários sem interferir com o 

tônus vascular (AL-SA’DONI; FERRO, 2000; HANSPAL et al., 2002) - superam às 

das drogas anteriormente citadas. 

 Alguns destes compostos têm sido sintetizados (S-nitroso-N-acetil-DL-

penicilina; SNAP, S-nitroso-albumina) e outras espécies ocorrem naturalmente, por 

exemplo, S-nitroso-glutationa (GSNO; Figura 3A), onde elas podem exercer um 

papel em vários processos fisiológicos e patológicos. Assim, torna-se inteiramente 

claro que os S-nitrosotiois derivados de aminoácidos, peptídeos e proteínas são 

produtos naturais envolvidos com o metabolismo do NO (STAMLER et al., 1992a; 

BUTLER et al., 2000), sendo então assumido que os S-nitrosotióis agem como 

estoques de NO os quais podem ser liberados quando requeridos (STAMLER et al., 

1992b) quando submetidos a presença de um vasto número de fatores incluindo luz, 

calor, metais de transição (como o Cu2+) (BUTLER et al., 1998), superóxidos, tióis 

adjacentes (transnitrosação, responsável pelo efeito biológico de vários RSNO 

in vivo) (AL-SA’DONI; FERRO, 2000; RICHARDSON; BENJAMIN, 2002) e enzimas, 

tais como xantina oxidase, superóxido dismutase e diversas desidrogenases (LIU et 
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al., 2001). Entretanto, não se tem bem estabelecido como eles são formados, pois a 

reação entre o NO e o grupo tiol não gera S-nitrosotióis (AL-SA’DONI; FERRO, 

2000; MEGSON; WEBB, 2002).  

 

A

Figura 3 - Estrutura química de S-nitrosotióis. A – GSNO, um S-nitrosotiol endógeno 
de vários tecidos, B - SNAP, um S-nitrosotiol sintético 

 

 Este potencial terapêutico do GSNO estimula a busca por compostos 

análogos que tenham uma eficácia maior ou similar sem os efeitos indesejáveis. Um 

deles é a classe das Fitoquelatinas, oligopeptídeos ricos em cisteína funcionalmente 

equivalentes à metalotioneínas (substâncias relacionadas com a detoxificação de 

metais, por exemplo o Cd2+) largamente distribuídos em plantas (INOUHE, 2005). 

Em estudos in vitro demonstraram ser mesnos estáveis que à GSNO, na presença 

da luz, pelo aumento da temperaura e pela varaição de pH, porém com um alto 

potencial de transnitrososilação (HEIKAL et al., 2009). 

 Outras classes de doadores de NO foram desenvolvidas, antes mesmo dos 

S-nitrosotióis, a exemplo dos diazeniumdiolatos, também conhecidos como 

NONOatos (MARAGOS et al., 1991). Esses compostos consistem num grupo diolato 

[N(O-)N=O] ligado a um nucleófilo (geralmente uma amina primária ou secundária), 

via um átomo de nitrogênio (MARAGOS et al., 1991). NONOatos decompõem-se 

espontaneamente em solução de temperatura e pH fisiológicos, entretanto a 

velocidade de decomposição varia individualmente para cada composto desde 

segundos até horas (MORLEY; KEEFER, 1993). Apesar de atualmente não serem 

utilizados na clínica, são uma fonte atrativa para modelos experimentais, pois sua 

decomposição não depende de tiois ou quaisquer tecidos biológicos (MORLEY; 

KEEFER, 1993; KAVDIA; LEWIS, 2003; MILLER; MEGSON, 2007). 

 Alguns NONOatos têm sido testados para dimimuição da resistência vascular 

pulmonar (VANDERFORD et al., 1994; BRILLI et al., 1997), no tratamento para 

disfunção erétil por aumentar o fluxo sanguíneo peniano (TALUKDAR; WANG, 
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2005), entretanto resta saber se haverá vantagens frente ao tratamento com 

inibidores específicos da fosfodiesterase, tais como o sildenanfil (MILLER; 

MEGSON, 2007). No sistema cardiovascular, o principal foco é sobre a prevenção 

de trombos e formação de lesões vasculares, inevitáveis resultados de intervenções 

cardiológicas, tal como angioplastia (KAUL et al., 2000). Desta forma, existe um 

largo interesse em explorar essa classe de drogas que infelizmente traz consigo um 

potencial tóxico o qual precisa ainda ser investigado antes de se permitir a 

acessibilidade dessas drogas na clínica. 

 

 

Figura 4 -  Estrutura química de dois exemplos de NONOatos que liberam NO em 
solução fisiológica 

 

 As Sidnoniminas formam uma classe de doadores de NO bastante estudada e 

a molsidomina é sua principal integrante. Na terapêutica clínica de muitos países, 

tem sido usada com um anti-aginal (contra dor de angina pectoris). A molsidomina é 

a pró-droga do ativo SIN-1, formado no fígado após a conversão por esterases 

hepáticas. Além do sua ação vasodilatadora também se destaca pela sua atividade 

inibitória sobre a agregação de plaquetas (FEELISCH, 1998). O mecanismo de 

liberação do NO ainda é pouco conhecido, mas sugere-se a participação de 

degradação enzimática. O SIN-1 em pH fisiológico e na presença de O2 pode ser 

oxidado gerando um radical intermediário, do qual ocorre a liberação do NO e 

formação do correspondente SIN-1C. No curso desta reação, são formadas 

quantidades moderadas de O2
-, que reagem com NO formando peroxinitrito,  e H+ 

(que diminui o pH, contribuindo para diminuição da estabilidade do SIN-1) (HOGG et 

al., 1992; FEELISCH, 1998).  

 Além das drogas puramente doadoras de NO, tem-se observado o 

desenvolvimento de compostos denominados híbridos, que representam um novo 

rumo no desenvolvimento de drogas liberadoras de NO. Esse grupo de substâncias 

alicerça-se em um leque de drogas já bem estabelecidas e com atividade 
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consagrada que têm sua estrutura modificada para incorporar moléculas “contendo 

NO”. Tal estratégia busca sintetizar drogas que mantenham sua atividade 

farmacológica com características adicionais de liberar NO de forma balanceada 

(BANDARAGE et al., 2000). 

 Atualmente, já têm-se bons exemplos e diga-se bem sucedidos, até o 

momento, de drogas hídridas. Os antiinflamatórios não esteróidais (AINS) 

associados à moléculas doadoras de NO (AINS-NO) são uma realidade. A geração 

da aspirina híbrida (aspirina associada a um radical molecular que libera NO) 

manteve as propriedades antinflamatórias e anti-nociceptiva e diminuiu a formação 

de úlceras gástricas em concentrações similares às da aspirina isolada. Isso se 

deve, entre outros fatos, aos do NO aumentar a secreção do muco protetor gástrico 

(BROWN et al., 1993) e do fluxo sanguíneo (HALLAS et al., 2006), mas também por 

diminuir a interação de neutrófilos com a microcirculação gástrica (WALLACE, 1997). 

 O captopril é um bom exemplo de drogas utilizadas na terapêutica 

cardiovascular que pode ser hibridizada. Este inibidor da ECA (Enzima conversora 

de Angiotensina) contém um grupo SH que pode ser nitrosado, formando o S-

nitrosocaptopril (SNO-Cap) (LOSCALZO et al., 1989). O SNO-Cap tem ação sobre a 

CGs e conserva a atividade inibidora sobre a ECA, com uma certa preferência sobre 

artérias coronárias a vasos periféricos (COOKE et al., 1989). No entanto, a síntese 

deste composto é bastante problemática devido a sua baixa estabilidade e por isso 

há pouco dados atuais (MILLER; MEGSON, 2007). 

 

Figura 5 - Estrutura química de doadores de NO hídridos. A – Exemplos de 
Nitroaspirinas, B – S-nitrosocaptopril. 
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2.2.1 Oximas 

 

 

 As oximas são um grupo de substâncias muito interessante. São compostos 

orgânicos que obedecem à fórmula geral “R1R2C=NOH”. Segundo a identidade dos 

radicais R1 e R2, tem-se a classificação como aldoximas ou cetoximas. As aldoximas 

possuem em um dos radicais o átomo de hidrogênio, enquanto que o outro radical é 

composto de uma cadeia lateral orgânica. Já as cetoximas possuem, nos dois 

radicais, cadeias orgânicas, embora possam ser iguais ou diferentes. Esta classe é 

usualmente preparada a partir da hidroxilamina (NH2OH) e um aldeído, ou cetona ou 

quinona por catálise ácida. São sólidos cristalinos de baixa solubilidade em água e 

com ponto de fusão característico (PUNTEL, 2008).  

 

 

Figura 6 - Estrutura geral das oximas 

 

 As oximas são substâncias geralmente usadas no tratamento de intoxicações 

por organofosforados. O mecanismo de ação baseia-se na ação das oximas em 

reagir com o resíduo de serina (aminoácido contendo grupo -OH) no sítio ativo da 

acetilcolinesterase, inibida pelos pesticidas, desfosforilando-a e tornando-a 

novamente ativa (STENZEL et al., 2007). Além disso, as oximas parecem também 

exercer uma atividade antioxidante (PUNTEL et al., 2008), o que realmente ajudaria 

na diminuição dos efeitos do estresse oxidativo, um importante causador de danos 

vasculares.   

 O que chama a atenção dentro da área cardiovascular é que as oximas 

portam a função C=NOH, também encontrada no L-NW-hidroxiL-arginina, composto 

intermediário da conversão da L-arg em NO pela eNOS (Sintase do NO endotelial), e 

desta forma há a possibilidade das oximas se consagrarem como potenciais 

doadores de NO, como já vem sendo apresentado em vários estudos relatados na 

literatura (CHALUPSKY et al., 2004; BERANOVA et al., 2005; JAROS et al., 2007). 
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 A segunda etapa de transformação da L-arg em L-citrulina com conseqüente 

liberação de NO mediada pela eNOS consiste na oxidação da ligação C=NOH do 

grupo N-hidroxiguanidina (VETROVSKY et al., 2002). Dados de literatura reportam 

que vários compostos sintéticos não-alfa-amino ácidos contendo a função C=NOH 

(amidoximas aromáticas monosubstituídas, cetoximas) induzem um 

vasorelaxamento com produção de NO dependente de endotélio em aorta de rato  

(RENODON-CORNIE`RE A et al., 2002; VETROVSKY et al., 2002). Vetrovsky et al. 

(2002) demonstraram que o grupo N-hidroxiguanidina (H2NH2NC=NOH) não exerce 

um efeito vasorelaxante e que necessita de uma cadeia ou cadeias laterais para que 

este ocorra.  

 Há alguns anos sabe-se que a clivagem oxidativa da ligação C=NOH de 

vários compostos, incluindo o L-NOHA e algumas oximas, pode ser realizada por 

várias enzimas tais como: citocromos P450, catalase, redutases e peroxidases 

(CHALUPSKY et al., 2004). O resultado é a geração de óxidos de nitrogênio 

estáveis, cujas formas intermediárias pode ser o instável NO (JOUSSERANDOT et 

al., 1998; VETROVSKY et al., 2002). Beranova et al. (2005) suportam a hipótese de 

que compostos relacionados a L-NOHA e a hidroxilamina causam vasorelaxamento 

independente de endotélio em anéis de aorta de rato com a participação da via 

NO/CGs e com a hidroxilamina configurando-se como provável produto da 

conversão dos compostos relacionados ao L-NOHA. Vetrovsky et al. (2002) indicam 

que compostos contendo a função C=NOH podem agir como eficientes ativadores 

da via CGs independentemente da eNOS, visto que em aorta de rato desprovida de 

endotélio, a presença do ODQ inibiu o efeito relaxante produzido por CIBZA, uma 

amidoxima aromática, e por L-NOHA e ambos induziram um aumento da [GMPc]i 

Assim, essas drogas podem configurar um mecanismo alternativo para formar o NO 

independente do endotélio ou mesmo restabelecer a via NO/CGs, o que seria de 

maior importância.  

 O laboratório no qual foi realizado este estudo desenvolve há alguns anos 

estudos com oximas. Oliveira Jr (2008) demonstrou que a D-arabinose oxima (DAO), 

uma oxima não-aromática, induz um efeito vasorelaxante em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato dependente da CGs e independente do 

endotélio ou da NOS e com provável liberação de NO de forma não espontânea, 

mas sim com metabolização via complexo enzimático citocromos P450 (Cit450) 

sensível ao proadifeno. Enquanto 3-hidroxi-4-(hidroxiimino)-2-(3-metilbut-2-
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enil)naftalen-1(4H)-ona, uma oxima derivada do lapachol, induz um efeito 

vasorelaxante em anéis de aorta de rato independente do endotélio e sensível à 

presença de hidroxocobalamina e azul de metileno (MAGALHAES, 2007).  

 Tanto diacetilmonoxima (DAM) que demonstrou uma atividade inibitória frente 

à colina oxidase, uma enzima mitocondrial envolvida na cadeia de transposição de 

elétrons (SAKURADA et al., 2009), quanto dimetilglioxima (DMG), um agente 

complexante usado largamente como quelante de Ni2+, ambos não possuem dados 

na literatura acerca de um mecanismo vasorelaxante. Assim como elas, pode-se 

citar: benzofenona e 4-Cl-benzofenona que não tiveram suas atividades 

farmacológicas avaliadas em leitos vasculares, no entanto, derivados deste primeiro 

composto demonstraram uma importante atividade inibitória contra 

fosfolipase A2 (PLA2)  originária de venenos de serpentes, de fluído pleural ou 

ascítico humano (KAMBLE et al., 2009)   

  Já a E-cinamaldeído-oxima porta em sua estrutura o trans-cinamaldeído, o 

qual demonstra algumas atividades farmacológicas, tais como: atividade 

bacteriostática tanto contra bactérias Gram positivas quanto Gram negativas com 

MIC (concentração inibitória mínima) variando entre 31,2 a 125 μg/mL, sendo o 

resultado mais promissor contra Bacillus cereus (31,2 μg/mL), seguido pela ação 

contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae 

(MIC: 62,5 μg/mL) e finalmente contra Proteus mirabilis e Pseudomonas aeruginosa 

(MIC: 125 μg/mL) (AL-BAYATI; MOHAMMED, 2009), atividade anti-agregação 

plaquetária induzida por colágeno, ácido araquidônico, e difosfato de adenosina 

(ADP), bem como inibição da conversão de fibrinogênio em fibrina induzida pela 

trombina (MATSUDA et al., 1987; HUANG et al., 2007). Outra atividade induzida 

pelo Cinamaldeído foi o efeito vasorelaxante em aorta de ratos, parte dependente e 

parte independente do endotélio funcional, mas com efeito máximo na ordem 

de 40% (YANAGA et al., 2006). Recentemente foi reportado que esta molécula pode 

funcionar como um ativador de TRPA1 e inibe reversivelmente os TRPL de 

Drosophila (PARNAS et al., 2009). Tal composto pode ser encontrado a partir da 

Cinnamomum cassia Blume usada há muito anos na Ásia e Europa (YANAGA et al., 

2006). De 1-3% dos seus constituintes são óleos cujo principal constituinte é o 

Cinamaldeído (SHIRAGA et al., 1988), que corresponde à aproximadamente 90% do 

total lipofílico e tem sido descrito como o principal integrante no efeito farmacológico 

de Cinnamomi Córtex, uma droga bruta, (YANAGA et al., 2006) legalmente 
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disponível no Brasil, segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária),  

na forma de uma droga vegetal constituída da casca de Cinnamomum cassia Blume 

(nome vulgar: Canela da China) ou de Cinnamomum verum J.S.Presl. (nome vulgar: 

Canela da Índia) (MENTZ; OLIVEIRA, 2000; BRASIL, 2009). Dos efeitos 

farmacológicos atribuídos à Cinnamomi Córtex, destacam-se: aumento da 

microcirculação na conjuntiva bulbar (KOHTA et al., 1993), proteção de vasofunções 

em ratos diabéticos (GOTO et al., 2004) e diminuição da arteriosclerose em modelo 

de coelho hipercolesterolêmico (SEKIYA et al., 2005).  

 Desenvolver novas drogas doadoras de NO ou relacionadas ao NO com a 

finalidade de se restabelecer a oferta diminuída de NO ou mesmo falhas na via 

NO-CGs causadas por uma injúria vascular ou disfunção endotelial é de supra-

importância e as oximas constituem uma boa alternativa para este propósito. 

Outrossim, a ação das oximas não se restringe somente aos problemas vasculares, 

mas podem se configurar como anticoagulantes eficientes já que estão envolvidos 

com a produção de espécimes de óxido de nitrogênio. Outra possibilidade recai 

sobre sua utilização associada a polímeros de polietileno tão utilizados em implantes 

vasculares e tão associados à formação de trombos. Assim, o uso de oximas 

conjugadas com os polímeros poderá inibir a adesão plaquetária e 

conseqüentemente a formação de trombos. 

 

 

2.3 Propriedades do NO 

 

 

 Devido à sua baixa solubilidade em água (1,9 mM, a 25 ºC), o NO, em 

sistemas biológicos tende a acumular-se em ambientes apolares (KERWIN et al., 

1995). O NO pode existir em uma variedade de formas, tal como um radical livre 

(NO˙, fórmula .N=O) ou como um íon nitroxil (NO-) ou nitrosônio (NO+). A natureza 

radicalar confere-lhe suas características químicas e suas ações biologicamente 

variadas. À temperatura ambiente, é um gás instável e com meia vida de 

aproximadamente 24 segundos. In vitro, este tempo diminui para cerca de 5 a 10 

segundos. Na presença do oxigênio, o NO é rapidamente convertido à NO2, este, 

por sua vez, pode reagir com outra molécula de NO e produzir trióxido de 

dinitrogênio (N2O3) ou com o próprio NO2 (dimerização), em baixa concentração de 
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oxigênio, gerando tetróxido de dinitrogênio (N2O4) (ver Figura 7). Estas espécies 

reagem rapidamente com água, formando íons nitrito e nitrato (ver Figura 7) 

(GRAÄTZEL et al., 1970; BARRETO et al., 2005; RICKERTS, 2005). 

 

Figura 7 - Possíveis reações do NO em solução aquosa (BARRETO et al., 2005). 

  

 Uma das formas possíveis do NO ser gerado seria a de nitrosil (NO-), mas 

esta redução em circunstâncias fisiológicas é termodinamicamente desfavorável e 

assim tem pouco significado prático. No entanto, a reação inversa é extremamente 

possível e é catalisada pela superoxidodismutase (SOD) (FEELISCH; STAMLER, 

1996; RICKERTS, 2005). 

 Tanto o N2O3 como o N2O4 não devem ser considerados meros produtos 

inativos, mas sim potenciais doadores de nitrosônio (NO+) (WINK et al., 1991). Este 

intermediário pode ser transferido para uma enorme variedade de nucleófilos 

presentes em biomoléculas - hidroxilas, aminas ou tióis - levando à formação de 

nitrito, N-nitrosaminas e S-nitrosotióis, respectivamente. O NO pode, em altas 

concentrações de oxigênio, reagir com o ânion superóxido (O-
2) e formar peroxinitrito 

(ONO2
-), um potente oxidante que pode nitrosar proteínas e ácidos nucléicos e 

causar peroxidação lipídica (AL-SA’DONI; FERRO, 2000). Em pH neutro, é instável 

e se decompõe rapidamente por duas rotas distintas produzindo dióxido de 

nitrogênio, radical hidroxila (OH-) e íons nitrato (WINK et al., 1991; BARRETO et al., 

2005). No caso de inflamações, como o ambiente é geralmente ácido e rico em O2
- a 

estabilidade do ONO2
- pode estar aumentada. Assim, fica evidente que a produção 

de peroxinitrito e seus derivados pode ser extremamente danosa às moléculas 
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biológicas de uma forma geral (GATTI et al., 1994). Outrossim, o NO também pode 

ligar-se a metais de transição localizados em moléculas biológicas, tais como o ferro 

da hemoglobina, ou da mioglobina, competindo com o O2 no sítio de ligação (ver 

Figura 8), ou mesmo com o da CGs sua principal proteína-alvo no ambiente 

vascular.   

 

 

Figura 8 - Interação do NO com a oxi-hemoglobina gerando a metemoglobina e 
nitrato. 

 

 

2.4 Importância Fisiológica do NO e da Ciclase de Guanilil 

 

 

 O NO é um importante segundo-mensageiro biológico que pode atuar sobre 

diversas moléculas-alvo envolvidas em processos tão complexos quanto a regulação 

do tônus vascular, a pressão arterial, controle imunológico da relação patógeno-

hospedeiro, neurotransmissão e coagulação sangüínea. Diferentemente de outros 

mensageiros, o NO não depende de sua estrutura química para interagir com seus 

alvos biológicos, mas sim de sua propriedade redox. Ademais, o NO não é 

armazenado em vesículas, como outros neurotransmissores, mas liberado sobre 

demanda, difundindo-se rapidamente até seu sítio de ação (BARRETO et al., 2005), 

cuja distância não pode exceder mais que aproximadamente 100 μm de sua origem, 

em virtude de sua rápida metabolização (MILLER; MEGSON, 2007). 

 Uma das ações mais bem estudadas do NO é em relação ao sistema 

cardiovascular, no qual há sua constitutiva e continua produção pelo endotélio, um 

órgão endócrino multifuncional, estrategicamente situado entre o sangue circulante e 

a parede vascular (KHAZAEI et al., 2008), que regula a transferência de moléculas e 

age como uma camada semipermeável. Em adição a função de barreira, as células 

endoteliais com seu dinamismo e atividade controlam muitas funções na 

homeostasia vascular, tanto metabólicas quanto tróficas (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 

1980; PALMER et al., 1988; KHAZAEI et al., 2008).  
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 A L-arginina (L-arg), um aminoácido catiônico e semi-essencial, é o substrato 

exclusivo da síntase do óxido nítrico (NOS) para a formação da molécula 

sinalizadora, o NO (PALMER et al., 1998). Tal reação ocorre em duas etapas, 

ambas envolvendo heme-oxidações (ver Figura 9) (ANDREW; MAYER, 1999; 

STUEHR, 1999). A primeira é a N-hidroxilação do grupo guanidina terminal da L-arg, 

formando a Nω-hidroxi-L-arginina (L-NOHA). Na segunda etapa, L-NOHA é 

metabolizado, por oxidações não usuais, em L-citrulina e NO. A síntese do L-NOHA 

a partir da L-arg é considerada específica da NOS, enquanto, a clivagem oxidativa 

da ligação C=NOH da L-NOHA em NO ou em outros óxidos de nitrogênio pode ser 

catalisada não apenas pela NOS, mas também por outras hemeproteínas, tal como 

o citocromos microssomal P450 (BOUCHER et al., 1992a; RENAULT et al., 1993), 

peroxidases (BOUCHER et al., 1992a; BOUCHER et al., 1992b; RENAULT et al., 

1993) ou mesmo redutases (ZHANG et al., 2004). 
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Figura 9 - Reação catalisada pela NOS para formação de NO a partir da L-arg. 

 

 O NO na sua forma radicalar funciona como um mensageiro parácrino e/ou 

autócrino que rapidamente se difunde através de membranas e pode reagir com 

outras moléculas que contenham elétrons desemparelhados (como é o caso de 

grupos tiois e de grupos heme ligados a íons de ferro) (BONAVENTURA et al., 2006; 

ROY; GARTHWAITE, 2006). No caso das metaloproteínas, o NO pode reagir com 

elas ativando-lhes suas funções (GOLDSTEIN et al., 2003), muito embora os efeitos 

divirjam de acordo com a concentração: efeitos protetores e vasorelaxantes são 

obtidos por quantidades baixas (picomolar ou nanomolar), enquanto que a alta 

concentração do NO, geralmente produzida pela NOS induzível, pode ser altamente 



Veras, R.C  Introdução 39 
 

citotóxica, como por exemplo, em respostas inflamatórias contra patógenos 

invasores (MILLER; MEGSON, 2007). 

 Nas CMLV, o NO age quase que exclusivamente via ciclase de guanilil 

solúvel (CGs), uma heteroproteína conjugada contendo duas subunidades - alfa 

(73 kDa e beta (70 kDa - associadas a um único grupo prostético heme - 

que embora localize-se entre as duas subunidades (BROWNER et al., 2004) 

interage mais com a subunidade , pois a sua histidina na posição 105 (His-105) 

liga-se ao átomo de ferro do grupo prostético e coordena-o como um todo. A deleção 

da histidina ou a das cisteínas (Cys) adjacentes geram uma enzima insensível ao 

NO (WEDEL et al., 1995). Apesar de uma das suas isoformas ter sido encontrada 

associada à membrana celular (FRIEBE; KOESLING, 2003), a CGs a que este 

estudo refere-se é aquela sensível ao NO. 

 A CGs é apenas ativa na forma de heterodímero, pois na forma de 

homodímeros a atividade enzimática não pode ser detectada (KAMISAKI et al., 

1986; HARTENECK et al., 1990; ZABEL et al., 1999). Cada subunidade pode ser 

dividida em três partes: C-terminal relacionada com o domínio catalítico, conversão 

do 5-trifosfato de guanosina (GTP) em 3,5-monofosfato cíclico de guanosina 

(GMPc); a parte central provavelmente envolvida na dimerização das subunidades e 

a N-terminal que compreende o domínio de ligação ao heme (FRIEBE; KOESLING, 

2003). Em contraste com outras hemoproteínas que usam o grupo Heme na reação 

redox para estocar e transportar o oxigênio, CGs usa seu grupo prostético como um 

receptor de ligantes, a exemplo o NO (STONE; MARLETTA, 1995). 

 Embora a ligação entre o NO e o grupo heme da CGs seja de complexo 

monitoramento em células, a hipótese de que a ativação e a desativação da CGs 

seja condicionada ao acoplamento e desacoplamneto do NO ao grupo heme 

continua sendo perfeitamente aceita (ROY; GARTHWAITE, 2006). Vários modelos 

têm sido propostos para explicar a ativação da CGs. O mais simples deles ocorre em 

dois passos: inicialmente a ligação do NO ao grupo heme resulta na formação do 

complexo NO-Fe2+-His, há subseqüente quebra da ligação Fe2+-His, que leva a 

formação do complexo nitrosil-heme e inicia a mudança conformacional da enzima, 

que resulta em sua ativação cuja freqüência de catálise é aumentada em 

aproximadamente 200 vezes (FRIEBE; KOESLING, 2003; LANGLAIS et al., 2004; 

PYRIOCHOU; PAPAPETROPOULOS, 2005). A especificidade de respostas 

celulares mediadas pelo GMPc é detectada pela presença de um domínio de ligação 
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para GMPc, ou seja, sítios protéicos de ligação para o GMPc em proteínas-alvo. Um 

desses sítios ocorre em proteínas cinases dependentes de GMPc (PKG), proteínas 

cinases dependentes de AMPc (PKA) (MILLER et al., 2004; MILLER; MEGSON, 

2007) e nos canais iônicos regulados por GMPc (ALEXANDER et al., 2008), 

enquanto outros ocorrem em fosfodiesterases (ROY; GARTHWAITE, 2006). A 

resposta ao aumento da [GMPc]i (concentração intracelular de GMPc) é 

determinada pelo tipo, pela combinação e pela localização de proteínas-alvo 

expressas na célula. Nas células musculares lisas, quem se co-localiza com a CGs é 

a PKG tipo I (PKG-I) (LINCOLN, 1994), já nos cardiomiócitos quem se co-localiza é a 

PKA. No entanto, ambas levam a uma redução da [Ca2+]c e aumento do efluxo de K+ 

(LEWKO et al., 1997; NASSEM, 2005). 

 A PKG-I diretamente se liga à subunidade regulatória da fosfatase da miosina 

ativando-a através de um mecanismo dependente de GMPc (SURKS, 1999). A 

ativação de receptores tromboxânicos por seus agonistas contráteis é inibida pela 

ação da PKG-I através de um mecanismo de fosforilação da serina 331 na 

terminação carboxi do receptor tromboxânico acoplado à proteínas Gq (WANG et al., 

1998). A produção de IP-3 após a estimulação do PAR-1 (receptor ativado por 

proteases) pela trombina é inibida pela ação dos doadores de NO mediada pela 

ativação de PKG-I via aumento de GMPc, mas a fosforilação não foi detectada em 

Gq ou em PLC (TANG et al., 2003). As proteínas RGS (reguladora da sinalização da 

proteína G), detectadas como componentes proximais da via de sinalização de 

receptores acoplados à proteína G (GPCR), têm a função de acelerar a taxa de 

hidrólise do GTP em GDP das subunidades G-alfa (WATSON et al., 1996). A RGS-2 

é a principal RGS que medeia o término da atividade da Gq mais precocemente 

(WATSON et al., 1996). A fosforilação da RGS-2 pela PKG (dependente da ativação 

da via NO/CGs) causa um significativo aumento da atividade GTPásica comparada 

com a RGS-2 não-fosforilada, corroborando com estes resultados, camundongos 

knoutout para RGS-2 demonstram níveis pressóricos maiores que os de animais 

selvagens (TANG et al., 2003).  

 Dentro desse contexto, o ODQ (1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalina-1- 

ona), descrito como um inibidor da CGs (mas que não afeta a atividade da ciclase de 

adenilil e da CG particulada) (ZHAO et al., 2000) e que atua por oxidar o ferro do 

grupo heme da CGs (FERRERO et al., 2000; ZHAO et al., 2000; CHEN et al., 

2001b), distingue os efeitos mediados por NO como dependentes de GMPc (inibidos 
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pelo ODQ) e independentes de GMPc (não inibidos pelo ODQ) (LOHSE et al., 1998; 

FEELISCH et al., 1999; OLIVEIRA JUNIOR, 2008). É oportuno salientar que o ODQ 

liga-se à CGs de maneira competitiva ao NO (ambos têm o mesmo alvo comum: o 

grupo heme, e não o sítio catalítico da enzima) e leva a enzima a uma diminuição 

drástica da sensibilidade ao NO, sem afetar seu estado de produção basal 

(KOESLING; FRIEBE, 1999; ZHAO et al., 2000; FRIEBE; KOESLING, 2003). A 

atividade da enzima, sob ação do NO, aumenta quando comparada ao basal. A 

presença daquele inibidor diminui em aproximadamente 83% a atividade da CGs 

estimulada pelo NO, a qual ainda persiste 43 vezes acima da atividade basal (ZHAO 

et al., 2000). 

 Interessantemente, o relativo papel do NO quando comparado com outros 

fatores relaxantes derivados do endotélio (EDRF), tais como: prostaciclina, fator 

hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF), parece não ser uniforme através do 

sistema vascular: o NO geralmente predomina em vasos de larga condutância, 

enquanto o EDHF é aparentemente dominante em vasos de resistência. No entanto, 

diversos dados da literatura demonstram que o desbalanço entre a vasoconstrição 

simpática e o vasorelaxamento dependente de NO são decisivos na manutenção da 

PA elevada (ARNAL et al., 1993; ZICHA et al., 2001; PECHÁNOVÁ et al., 2004), na 

sobrecarga cardíaca por diminuição da capacitância venosa e no aumento da 

resistência periférica (BREISBLATT et al., 1988; BAUER; FUNG, 1996; COHN, 

1996) gerada em parte pela disfunção endotelial. 

 A disfunção endotelial além dessas associações acima citadas também está 

envolvida em uma série de fatores de risco cardiovasculares, incluindo 

arteriosclerose, diabetes, hipercolesterolemia, tabagismo (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2002; MILLER; MEGSON, 2007). A depressão da via 

NO-CGs é a característica marcante da disfunção endotelial, ocorrendo em vários 

níveis: tanto ascendente à NOS (falha na expressão ou atividade da eNOS, 

deficiência de substrato), quanto descendentemente à enzima (metabolização 

excessiva do NO por espécies reativas de oxigênio, sensibilidade diminuída das 

CMLV) (MILLER; MEGSON, 2007; SHIRODARIA; CHANNON, 2007). Assim, a 

oferta exógena de NO aparenta ser um forte atrativo terapêutico. No entanto, a 

liberação de NO não é uma etapa determinante e sim a reconstituição da via NO-

GCs que pode ser realizada tanto pela mediação de NO radicalar livre quanto pela 

ativação direta da CGs. 
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 Neste estudo, buscou-se investigar o efeito vasorelaxante de oximas 

aromáticas e não aromáticas, além de caracterizar, em artéria mesentérica superior 

de rato o mecanismo de ação daquela mais potente.  
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3 Objetivos 

 

 

3.1 Gerais 

 

 

 Investigar os efeitos induzidos por oximas aromáticas: benzofenonaoxima, 

4-Cl-benzofenonaoxima, cinamaldeído-oxima e as não aromáticas: dimetilglioxima, 

diacetilmonoxima, em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato; 

 Apreciar o mecanismo de ação daquela mais promissora no tocante a 

potência e eficácia de vasorelaxamento. 

 

 

3.2 Específicos 

 

 Avaliar a participação do endotélio no vasorelaxamento induzido pela oxima 

aromática mais potente; 

 Verificar se há participação do NO produzido em miócitos de aorta de rato; 

 Investigar a participação da via NO/CGs/GMPc/PKG, de canais iônicos para 

K+ e para Ca2+ no efeito induzido pela oxima aromática mais potente; 

 Investigar a influência da oxima mais potente sobre correntes de K+ em 

miócitos recém dispersos de artéria mesentérica de rato utilizando técnicas de “patch 

clamp”. 
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4 Material 

 

 

4.1 Animais 

 

 

 Os animais foram utilizados conforme Lei nº 11794/08, que estabelece 

procedimentos para o uso científico de animais. Todos os protocolos experimentais 

foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal do Laboratório de 

Tecnologia Farmacêutica (CEPA/LTF) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

parecer nº 1003/07.  

 Experimentos foram conduzidos em ratos Wistar (Rattus norvegicus) 

(Figura 4), com idade entre 10 -14 semanas, pesando entre 250-300 g, provenientes 

do Biotério “Prof. George Thomas” do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica 

“Prof. Delby Fernandes Medeiros” (LTF) da UFPB, do biotério da UFMG e do biotério 

do Centro Politécnico da UFPR. Os animais eram mantidos em caixas de plástico 

sob ciclo claro-escuro de 12 horas e temperatura de 21 ± 1ºC, tendo livre acesso à 

alimentação (ração Purina para roedores) e água. 

 
 

4.2 Drogas 

 

 

 Cloridrato de L (-) fenilefrina (FEN), cloridrato de acetilcolina (ACh), 

NG-nitro-L-arginina-metil éster (L-NAME), 4-aminopiridina (4-AP), 

1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalina-1- ona (ODQ), cloreto de tetraetilamônio 

(TEA), glibenclamida (Glib), A23187 (calcimicina), 

2-(N,N-dietilamina)-diazenolato-2-óxido (DEA/NO), N-acetil-L-cisteína (NAC), 

nifedipino (Nif), proadifeno, 2-fenil-4,4,5,5-tetrametil-imidazolina-1-oxil-3-oxido 

(PTIO), 9,11-dideoxi-11α,9α-epoximetano prostaglandina F2α (U46619), 

(Rp)-8-(paraclorofeniltio) 3',5'- monofosforotioato cíclico de guanosina 

(Rp-8-pCPT-cGMPS), 7-etoxi-resorufino (7-ER), 4,5-diacetrato de 

diaminofluoresceina (DAF-DA), EGTA (ácido N,N,N',N'-tetraacético-etileno glicol-bis-

(2-aminoetiléter)), S (-) BAYK 8644 (ácido 3-piridinacarboxilico-1,4-diidro-2,6-dimetil-
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5-nitro-4-[2-(trifluorometil)fenil]-metil Ester), quimo-papína, hialuronidase, albumina 

sérica bovina (BSA), soro fetal bovino (SFB), garamicina, meio Eagle modificado de 

Dulbecco (DMEM) foram obtidas da Sigma-Aldrich Brasil Ltda (São Paulo-SP, Brasil) 

enquanto o NiCl2 foi obtido da Fluka e a colagenase foi obtida da Worthington. 

Todas as drogas foram dissolvidas em água destilada, exceto ODQ, Glib, 7-ER, 

proadifeno e DAF-DA dissolvidos em dimetilsufóxido (DMSO); Nif, PTIO dissolvidos 

em álcool etílico absoluto. As soluções foram mantidas entre zero e 4 ºC e somente 

retiradas no momento do experimento. 

 

 

4.3 Preparo da solução estoque das Oximas  

 

 

 As oximas aromáticas: benzofenonaoxima (BF, MM = 197,23), 

4-Cl-benzofenonaoxima (4-Cl-BF, MM = 231,68), mistura racêmica de cinamaldeído-

oxima (CAOx, MM = 147) e cinamaldeído-oxima na forma trans (E-CAOx, MM = 147) 

e as não-aromáticas: D-arabinose-oxima (DAO, MM = 164), dimetilglioxima 

(DMG, MM = 116,11), diacetilmonoxima (DAM, MM = 101,1) (Figura 10) foram 

sintetizadas pelo grupo do Prof. Dr. Ricardo José Alves da UFMG. A solução 

estoque das oximas aromáticas (100 mM) foi preparada em DMSO 50%.  A 

concentração final de DMSO no banho foi inferior a 0,2%. Já a solução estoque das 

oximas não-aromáticas foi constituída em solução de cremofor® a 3%. Todas foram 

extemporaneamente preparadas no dia de cada experimento. No caso da solução 

estoque do DEA/NO, o veículo foi água destilada e também preparada no dia do 

experimento. As diluições seriadas foram realizadas com solução de Tyrode.  

http://www.biolaboratorio.com/ds/br/%20http:/www.sigma-aldrich.com.br/
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Figura 10 - Estrutura química dos compostos estudados 

 

 

4.4 Soluções nutritivas 

 

 

 Para a preparação das soluções nutritivas foram utilizadas as seguintes 

substâncias: cloreto de sódio (NaCl), cloreto de potássio (KCl), cloreto de cálcio di-

hidratado (CaCl2.2H2O), sulfato de magnésio hepta-hidratado (MgSO4.7H2O), 

cloreto de magnésio hexa-hidratado (MgCl2.6H2O), glicose (C6H12O6) - todos da 

MERCK -,  bicarbonato de sódio (NaHCO3), fosfato de sódio mono-hidratado 

(NaH2PO4.H2O) e fosfato de potássio (KH2PO4) (todos da VETEC). 
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Tabela 1. Composição da solução de Tyrode (TANAKA et al., 1999). 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 158,3 

KCl 4,0 

CaCl2* 2,0 

MgCl2. 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 

* Em soluções de “Tyrode livre de Ca2+”, o CaCl2.2H2O não era adicionado à 
preparação e sim 1 mM de EGTA 
 

 Nas soluções de Tyrode com KCl à 20 mM e 60 mM, houve a substituição 

equimolar do Na+ pelo K+, ajustando isosmoticamente as soluções, conforme as 

tabelas logo abaixo: 

Tabela 2. Composição da solução de Tyrode com KCl à 20 mM. 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 142,3 

KCl 20,0 

CaCl2. 2,0 

MgCl2. 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 

 

Tabela 3. Composição da solução de Tyrode com KCl à 60 mM 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 102,3 

KCl 60,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 
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5 Métodos 

 

 

5.1 Estudos Funcionais in vitro 

 

 

 Todos os protocolos farmacológicos, eletrofisiológicos tiveram como modelo a 

artéria mesentérica superior isolada de rato (AMSIR), exceto os de dosagem de NO, 

no qual foram usadas células musculares lisas de aorta torácica de rato. 

 

 

5.1.1 Preparação dos anéis de artéria mesentérica superior de ratos 

 

 

 Os ratos foram sacrificados por concussão cerebral seguida de secção dos 

vasos cervicais. Através de uma incisão no abdome do animal, a artéria mesentérica 

superior foi identificada, removida e imediatamente posta em solução de Tyrode, 

onde o vaso foi dissecado e seccionado em anéis (1-2 mm de comprimento). Vários 

deles tiveram o endotélio gentilmente removido por atrito mecânico entre as paredes 

internas do vaso e uma haste de metal (COX et al., 1989). Cada anel foi imerso em 

cubas (10 mL) e suspenso verticalmente por linhas de algodão fixadas a um 

transdutor de força (FORT 10 WPI, Sarasota, EUA) (Figura 12). Os tecidos foram 

mantidos em solução de Tyrode, a 37 ºC, gaseificada com uma mistura de 95% de 

O2 e 5% de CO2 (carbogênio), para prover um pH relativamente constante de 

7,2-7,4 (TEIXEIRA et al., 2005). Todos anéis foram submetidos a uma tensão basal 

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

1980), durante este período a solução de banho era trocada e a linha de base 

ajustada se necessário (Esquema 1) (ALTURA; ALTURA, 1970). Mudanças na 

tensão isométrica foram captadas pelo sistema de aquisição CVMS (Miobath-4, WPI, 

Sarasota, EUA). 
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Figura 11 - Fotografia do aparato “in vitro” utilizado durante o presente estudo. 
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Esquema 1 - Representação esquemática do isolamento e montagem dos anéis de 
artéria mesentérica superior de ratos 

 
Animais sacrificados 

 
 
 

Artéria mesentérica superior isolada de rato,  
isenta de tecido conectivo e  

seccionada em anéis (1à 2 mm) 
 
 
 

Os anéis foram imersos em cubas (10 mL) contendo solução de Tyrode. 
pH 7,4; mantidas à 37 °C e aeradas com mistura gasosa (95% de O2 e 5% de 

CO ) 2

 
 
 

Suspensos por linhas de algodão fixadas a um transdutor de força,  
conectado a um amplificador e este a um sistema de aquisição  

para o registro das tensões isométricas 
 
 
 

Cada anel foi submetido inicialmente a uma tensão de 0,75 g  
por um período mínimo de 60 minutos 

 
 
 

Protocolos experimentais 

 

 

 

5.1.2 Protocolos experimentais 

 

 

 Em todos os protocolos experimentais, após o período de estabilização (60 

minutos), contrações consecutivas de FEN (10 M) foram obtidas a fim de garantir a 

reprodutibilidade das respostas (GUL; YILDIZ, 2002; MORATO et al., 2002), verificar 

a viabilidade do tecido e integridade funcional do endotélio funcional.  

 A falta de funcionalidade endotelial foi avaliada pela deficiência de 

relaxamento à ACh (10 M), inferior a 10%, em anéis pré-contraídos com 
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FEN (10 M) (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980; TOLVANEN et al., 1998). Anéis 

foram lavados diversas vezes para restabelecer a tensão basal (Esquema 2).  

 

 

 

Esquema 2 - Representação esquemática da verificação da reprodutibilidade das 
respostas e verificação da funcionalidade endotelial em anéis isolados de artéria 
mesentérica superior de rato. (h = magnitude da resposta; L = Lavagem). A - Anéis 
com endotélio funcionalmente intacto, B – Anéis com o endotélio funcionalmente 
removido 

 

 

5.1.3 Avaliação da atividade das oximas não-aromáticas e aromáticas em 

anéis previamente contraídos com FEN 

 

 

Após a fase de estabilização, os anéis foram contraídos com FEN e na 

fase tônica da contração, cada oxima foi adicionada individualmente de maneira 

cumulativa. A concentração inicial estabelecida (1,0 pM) foi 10 vezes menor que 

aquela de menor efeito relaxante, e a final foi a que ofereceu o maior efeito relaxante 

(0,1 mM). Em anéis sem endotélio funcional, a concentração de FEN utilizada foi 

ajustada (entre 1 nM a 10 M) para que a magnitude da contração fosse semelhante 
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a dos anéis com endotélio intacto, contraídos com FEN (10 M) (AU et al., 2004; 

VERAS, 2005) (ver Esquema 3). Após os experimentos, as preparações foram 

lavadas com solução de Tyrode e uma nova contração com FEN (10 M) era 

induzida com a finalidade de verificar a responsividade do tecido, pós tratamento 

com as oximas. A E-CAOx foi escolhida para se determinar o mecanismo de ação 

por ser a que ofereceu maior potência e eficácia dentre as oximas aromáticas 

testadas. 

 

 

Oximas 

(1,0 pM––0,1 mM0,1 ) mM)

A A 

Esquema 3 - Representação esquemática do protocolo para avaliação do efeito 
relaxante de concentrações crescentes das oximas em anéis pré-contraídos com 
FEN. (A) Anéis com endotélio funcionalmente intacto, (B) Anéis com o endotélio 
funcionalmente removido; h = magnitude da contração). 
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0,75 g

FEN 

(1nM - 10  M) 

FEN 
10 M 

A A 

h1 

FEN 
Oximas 

(1,0  pM– 0,1 mM)

h1≈h2 

B B 

FEN 

(1 nM - 10  M) 

10 M h2 h1



Veras, R.C  Material e Métodos 53 
 

5.1.4 Avaliação da atividade de E-CAOx sobre o tônus basal e sobre a indução 

da contração de FEN em anéis de AMSIR 

 

 

 Após a fase de estabilização, os anéis foram incubados por 30 minutos com 

E-CAOx (0,03, 0,1 ou 0,3 mM) e a alteração do tônus, caso ocorrida, observada. No 

segundo momento, curvas concentração-resposta para FEN foram induzidas de 

forma cumulativa em anéis sem endotélio funcional na presença de E-CAOx (0,03; 

0,1 mM e 0,3 mM) ou do veículo (controle). 

 Nesta série de experimentos e nas a seguir, foram utilizados apenas anéis 

sem endotélio funcional. 

 

 

5.1.5 Avaliação da atividade de E-CAOx frente a outros agentes 

contraturantes 

 

 

 Após a fase de estabilização, três diferentes grupos de anéis sem endotélio 

foram submetidos à contração por diferentes agentes: KCl 60 mM, um agente 

contraturante eletroquímico, U46619 (1 nM – 1 M), um análogo tromboxânico 

(HARRINGTON et al., 2004; PRIVIERO et al., 2006) e A23187 (10 M),  um ionoforo 

para íons Ca2+ (ITOH et al., 1985). Em suas respectivas fases tônicas, 

concentrações crescentes e cumulativas de E-CAOx foram adicionadas. 
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E-CAOx 
(1,0 nM – 0,1 mM) 

A A 

h

 

Esquema 4 - Representação esquemática do protocolo para avaliação do efeito 
relaxante induzido por concentrações crescentes de ECAOx em anéis sem endotélio 
pré-contraídos com KCl 60 mM (A) ou com o outros agentes contraturantes (B); h = 
magnitude da contração). 

 

 

5.1.6 Avaliação da produção do NO no efeito relaxante induzido por E-CAOx 

 

 

 A participação do mediador NO de fonte exógena foi investigada da seguinte 

forma: após a fase de estabilização, os anéis de AMSIR foram individualmente 

incubados, na presença de inibidores, 30min antes da curva concentração-resposta 

induzida por FEN (1 nM – 10 M) em cuja fase tônica foram adicionadas 

cumulativamente concentrações crescentes de E-CAOx (1 nM– 0,1 mM). Esses 

inibidores incluem: L-NAME (100 M), um análogo da L-arginina, inibidor competitivo 

da NOS (FLORA FILHO; ZILBERSTEIN, 2000; CHAUHAN et al., 2003; NOBORU; 

OKAMURA, 2003);  PTIO (300 M), um seqüestrador de NO radicalar permeável à 

membrana celular (GOLDSTEIN et al., 2003); NAC (1 mM ou 3 mM), um 

seqüestrador de radicais livres intracelulares inclusive para o NO- (BONAVENTURA 

et al., 2006; FAVALORO; KEMP-HARPER, 2007); Proadifeno (30 M), um inibidor 

B 

h

B 

0,75 g 

KCl 60 mM 

E-CAOx 
(1,0 nM – 0,1 mM) 

0,75 g 

FEN (1 nM - 10 M) ou 
U46619 (1 nM - 1M) ou 
A23187 (10 μM ) 
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não seletivo do Cit450 (BERANOVA et al., 2005) e  7-ER (10 M), um inibidor 

seletivo do Cit450A1 e das redutases dependentes de NADPH (DEMASTER et al., 

1984; PRUNONOSA et al., 1991). 

E-CAOx 
(1,0 nM – 0,1 mM) 

 

Esquema 5 -  Representação esquemática do protocolo para avaliação do efeito 
relaxante induzido por concentrações crescentes de ECAOx em anéis sem endotélio 
pré-contraídos com FEN (1 nM – 10 μM) na presença de inibidor(es) ou 
bloqueador(es) 

 

 

5.1.7 Avaliação da participação da via NO-GCs no efeito relaxante induzido 

por E-CAOx 

 

 

 Após a fase de estabilização, os anéis foram individualmente incubados na 

presença de ODQ (10 M), um inibidor seletivo da CGs, ou KT5823 (10 M), ou 

(Rp)-8-pCPT-cGMPS (10 M) estes dois últimos análogos inibitórios da PKG (BUTT 

et al., 1994; MATHES; THOMPSON, 1996; MIKE et al., 2005), 30min antes da curva 

concentração-resposta induzida por FEN (1 nM – 10 M) em cuja fase tônica foram 

adicionadas cumulativamente concentrações crescentes de 

E-CAOx (1 nM - 0,1 mM). Experimentos adicionais utilizando o DEA/NO como 

modelo de liberação expontânea de NO também foram realizados para se verificar a 

eficácia de inibição do ODQ (ver Esquema 5). E nestes, os anéis foram incubados 

com ODQ por 30 minutos, posteriormente contraídos com FEN (1 nM – 10 M) e em 

sua fase tônica, uma vez estável, concentrações cumulativas de 

DEA/NO (10 pM - 0,1 mM) foram adicionadas ao banho. 

 

h
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5.1.8 Avaliação da participação dos canais para K+ no efeito vasorelaxante 

induzido por E-CAOx 

 

 

 Para investigar a participação dos canais para K+, os experimentos foram 

direcionados em três grupos: no primeiro após a confirmação da ausência de 

endotélio funcional, a solução de Tyrode da cuba foi trocada pela solução Tyrode 

com KCl à 20 mM (KCl 20 mM) (composição, ver Tabela 2), e as preparações 

permaneceram nesta solução até o final do experimento. Este procedimento diminui 

o efluxo de K+ e conseqüentemente minimiza os relaxamentos mediados por 

abertura de canais para K+ (CLARK; FUCHS, 1997; CAMPBELL; HARDER, 1999). 

Decorridos 30 minutos após a troca da solução nutritiva, foi induzida uma nova 

contração com FEN (1 nM – 10 M) e na fase tônica, uma curva concentração-

resposta para E-CAOx (1,0 nM – 0,1 mM) foi obtida. No segundo grupo de 

experimentos, os inibidores: TEA (1 mM), nesta concentração um bloqueador de 

BKCa (canais para K+ de larga condutância sensíveis ao Ca2+) (LAGAUD et al., 1999; 

DIAS et al., 2007), 4-AP (1 mM), bloqueador seletivo de canais para K+ sensíveis à 

voltagem (Kv) (NELSON; QUAYLE, 1995b) e Glib (1 M) , um bloqueador seletivo de 

canais para K+ sensíveis ao ATP (KATP) foram incubados 30 minutos antes da 

geração da curva concentração-resposta para FEN (1 nM – 10 M) em cuja fase 

tônica fora adicionadas concentrações crescentes e cumulativas de 

E-CAOx (1,0 nM-0,1 mM). E, finalmente, no terceiro grupo de experimentos o ODQ 

(10 M) foi incubado juntamente com os inibidores acima citados e o procedimento 

em seguida foi o mesmo deste acima citado após o término dos 30 minutos de 

incubação. 
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5.1.9 Avaliação da participação dos canais para Ca2+ sensíveis à voltagem do 

tipo L (Cav) no efeito vasorelaxante induzido por E-CAOx 

 

 

 Após a fase de estabilização, os anéis foram incubados com NIF (1 M), um 

bloqueador dos Cav tipo L, 30 minutos antes da curva concentração-resposta 

induzida por FEN (1 nM – 10 M) em cuja fase tônica foram adicionadas 

cumulativamente concentrações crescentes de E-CAOx (1 nM – 0,1 mM) (ver 

Esquema 5). 

O S(-)-Bay K 8644, um ativador de canais para Ca2+ do tipo L, também foi 

utilizado para se verificar a participação destes canais (AOKI; ASANO, 1986). Devido 

a uma necessidade de despolarização parcial para obtenção da resposta ao S(-)-

Bay K 8644, as contrações desse agonista foram obtidas em meio contendo KCl 20 

mM (SCHRAMM et al., 1983; ARAÚJO, 2007). Tais investigações foram geradas 

pelo seguinte procedimento: após a verificação da ausência de endotélio, as 

preparações foram expostas a uma solução despolarizante de KCl 60 mM, em 

seguida foram lavadas com solução de Tyrode durante 15 minutos e então trocada 

por solução de Tyrode KCl 20 mM, após 30 minutos uma contração de S(-)-Bay K 

8644 (200 nM) foi induzida, em cujo componente tônico E-CAOx (1 nM e 100 M) foi 

adicionada cumulativamente (ver Esquema 6). 

 

 

Esquema 6 - Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação 
do efeito de E-CAOx em anéis de AMSIR, sem o endotélio funcional, em contrações 
induzidas por S(-)-Bay K 8644 (200 nM) 

 

 

  FEN                 
(10 M) 

ACh (10 M) 

Lavagem

KCl 60 mM 

Solução de  
Tyrode  E-CAOx 

 (1nM-100 μM)  

S (-)Bay K 8644
(200 nM) 

? 

KCl 20 mM
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5.1.10  Avaliação do efeito de E-CAOx sobre as contrações transientes 

induzidas por FEN 

 

 

O efeito de E-CAOx (1 e 100 M) sobre as contrações transientes 

promovidas pelo Ca2+ liberado dos estoques intracelulares sensíveis a IP3, um 

segundo mensageiro mobilizante de cálcio via IP3R1 (ZHANG; LI, 2006; 

ALEXANDER et al., 2008), foi avaliado em anéis desprovidos do endotélio 

funcional.As preparações foram expostas à solução despolarizante de KCl 60 mM 

durante 15 minutos e em seguida lavadas com solução de Tyrode livre de Ca2+ 

(Tabela 3 e seu rodapé). Decorridos 3 minutos, a resposta contrátil à FEN (10 M) 

foi determinada na ausência de E-CAOx. Os anéis foram novamente lavados e 

mantidos em solução nutritiva de Tyrode com níveis fisiológicos de Ca2+ normais (2 

mM) (Tabela 1) durante 15 minutos, para retorno às condições basais e 

reestocagem dos estoques intracelulares de Ca2+. O processo descrito foi repetido 

até a obtenção de duas contrações transientes de magnitude similar. Em seguida, E-

CAOx ( 1 ou 100 μM) foi adicionada em solução de Tyrode livre de Ca2+, 15 minutos 

antes da resposta contrátil induzida por FEN a qual foi precedida da adição de EGTA 

(1 mM) por apenas 3 minutos. O efeito inibitório foi calculado normalizando a 

contração de FEN na ausência de E-CAOx como sendo 100% (Controle) e a 

contração na presença de E-CAOx como sendo frações, em porcentagem, da 

contração controle (ver Esquema 7). 
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2+  2+  2+  Tyrode livre de Ca Tyrode livre de CaTyrode livre de Ca
(3 min.) (3 min.) (3 min.) ACh (10 M) 

Esquema 7 - Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação 
do efeito de concentrações isoladas de E-CAOx sobre as contrações transientes 
induzidas FEN (10 M) em solução de Tyrode livre de Ca2+ 

 
 

5.1.11 Investigação da participação de mecanismos relaxantes independentes 

de Kv e Cav tipo L 

 

 

 Nestes experimentos os anéis foram contraídos com KCl 60 mM (para 

amenizar o efeito da ativação dos Kv) e subseqüentemente relaxados com 

NIF (1 M) (para bloquear a participação dos CaV tipo L). Os anéis foram então 

contraídos com U46619 (por garantir uma contração mais sustentada que a FEN) e 

no platô da fase tônica da contração E-CAOx foi adicionado cumulativamente ao 

banho (ver Esquema 8). 

 

Esquema 8 -  Representação esquemática do protocolo para avaliação do efeito 
relaxante induzido por concentrações crescentes de ECAOx em anéis sem endotélio 
pré-contraídos com U46619 (1nM – 1,0 μM) em meio KCl 60 mM e na presença de 
NIF (1,0 μM). 
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5.1.12 Avaliação da influência do trocador Na+/Ca2+ na resposta relaxante 

induzida por E-CAOx 

 

 

 Nestes experimentos, após a fase de estabilização e verificação da ausência 

de endotélio, os anéis foram contraídos com FEN (1 nM – 10 M) e o relaxamento 

por E-CAOx induzido cumulativamente na presença de Ni+2 (30 ou 100 M), um 

possível inibidor dos trocadores Na+/Ca2+ (TSANG et al., 2003), adicionado 30 

minutos antes da curva concentração-resposta induzida por FEN (Esquema 5). 

 

 

5.2 Estudos Eletrofisiológicos 

 

 

 Os estudos eletrofisiológicos foram desenvolvidos na UFMG com a 

colaboração da Profª. Drª. Darizy Flávia Silva Amorim de Vasconcelos e Prof. Dr. 

Jader dos Santos Cruz. 

 

 

5.2.1 Isolamento das células musculares lisas das AMSIR 

 

 

 Após o isolamento do segmento de artéria mesentérica superior, este foi 

transferido para uma solução salina fisiológica (SSF) com baixo [Ca2+] onde foi 

liberto do tecido conjuntivo e adiposo (XU et al., 1999). Em seguida, foram obtidos 

anéis com aproximadamente 100 mm de comprimento cujo endotélio foi removido 

mecanicamente.  
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Tabela 4 -  Composição da solução salina fisiológica (SSF) para dissociação das 
células de artéria mesentérica (pH = 7,4) 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 137,0 

KCl 5,6 

*CaCl2 2,6 

*MgCl2 1,0 

NaHCO3 4,17 

NaH2PO4 0,44 

Glicose 5,0 

HEPES 10 

* Na SSF com baixa concentração de Ca2+ tem-se uma redução da [Ca2+] de 2,6 mM 
para 0,05 mM e um aumento da [Mg2+] de 1,0 mM para 3,55 mM. 
  

 O procedimento para dissociação enzimática dos miócitos foi realizado com 

algumas adaptações detalhadas a seguir (CAI et al., 2007): uma vez segmentado e 

livre do endotélio, o tecido foi cortado longitudinalmente, transferido para um tubo 

Falcon (15 mL), contendo quimo-papaína (0,7 mg/mL - Sigma), albumina sérica 

bovina (BSA - 1 mg/mL - Sigma) e ditiotreitol (DTT - 1 mg/mL - Sigma) diluídas em 

SSF (Tabela 6), e deixado em repouso por 20 a 30 minutos a uma temperatura de 

37 °C. Em seguida, as amostras foram transferidas para a SSF de baixa [Ca2+] 

contendo colagenase (1 mg/mL - Worthington), hialuronidase (0,9 mg/mL - Sigma) e 

BSA (1 mg/mL – Sigma) para digerir o tecido na temperatura acima citada, durante 

aproximadamente 30 minutos. Posteriormente, para separar a solução enzimática 

das células mesentéricas, procedeu-se a centrifugação (2000 rpm) e lavagem do 

tecido por duas vezes com SSF baixa [Ca2+] a 4 °C. A redispersão das células foi 

realizada em SSF normal com o auxílio de uma pipeta de Pasteur. Na seqüência 

para realização dos protocolos de eletrofisiologia, 300 L de homogenato foram 

colocados em lamínulas contidas em poços de placas para cultura celular, nas quais 

os miócitos aderiram. Com a adesão, as células foram transferidas para um 

microscópio invertido no qual foram realizadas as medidas eletrofisiológicas. 
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5.2.2 Medidas eletrofisiológicas 

 

 

 Os miócitos da artéria mesentérica foram estudados sob a platina de um 

microscópio invertido (Olympus IMT-2, Japão). O conjunto é montado sobre uma 

mesa pneumática antivibratória (TMC, EUA). Dois micromanipuladores estão 

acoplados ao sistema: um para movimentação do eletrodo responsável pelo registro 

das correntes da membrana celular e um outro para posicionar a pipeta de perfusão 

contendo soluções controle ou E-CAOx em diferentes concentrações.  

 As correntes foram medidas com a ajuda de um amplificador (HEKA, EPC9, 

Alemanha) controlado pelo “software” PULSE (HEKA, Alemanha). As correntes 

registradas e filtradas em “Low pass” a 2,5 kHz para conversão em sinais digitais 

numa freqüência de 10 kHz e armazenamento digital. Correntes de vazamento 

(“leakage”) foram removidas usando um protocolo do tipo P/4, no qual um pulso com 

¼ da amplitude do pulso teste é gerado para se verificar a intensidade de corrente 

“Leakage” sem a participação de correntes ativas. O resultado é multiplicado por 

quatro e então reduzido da corrente iônica total gerada pelo pulso teste 

(BENZANILLA; ARMSTRONG, 1977). Os transientes capacitivos foram anulados em 

todos os experimentos. As células que apresentaram valores altos para a resistência 

em série (acima de 10 MΩ) ou que não se mantiveram estáveis não foram 

descartadas.  

As pipetas (PERFECTA, Brasil), feitas de borossilicato, foram confeccionadas 

por meio de um estirador vertical de 2 estágios (Narishige, PP 83, Japão). As 

resistências das pipetas, quando preenchidas com solução, assumiram valores entre 

2-5 MΩ. Um fino fio de Ag/AgCl era introduzido na pipeta e o conjunto foi acoplado a 

um pré-amplificador (“headstage”) que, por sua vez, está conectado à entrada do 

amplificador EPC9 (HEKA Instruments, Alemanha). As correntes macroscópicas de 

potássio foram medidas usando a configuração de “whole cell” – “voltage-clamp”. 

Todas as soluções utilizadas, passaram por um filtro millipore com porosidade 

(“mesh”) de 0,22 μm. Os “gigaselos” foram obtidos por meio de uma suave sucção 

feita no interior da micropipeta (HAMILL, 1981), uma outra sucção mais vigorosa foi 

realizada para estabelecer a configuração “whole cell” citada acima. O aumento 

brusco do transiente capacitivo indicou o rompimento do pequeno fragmento de 
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membrana e o contato entre a solução interna contida na pipeta e o citoplasma da 

célula em estudo.  

 Todos os registros foram feitos em células submetidas a um sistema de 

perfusão que consistiu de uma pipeta de vidro com aproximadamente 100 μm de 

diâmetro interno, conectada à saída de uma válvula solenóide, alimentada por dois 

reservatórios de 5 mL cada. A válvula solenóide serviu para selecionar qual dos 

compartimentos estaria diretamente ligado à pipeta de perfusão, estabelecendo, 

assim, controle da solução a ser perfundida. O fluxo (0,6 mL/min) era impulsionado 

pela gravidade. E-CAOx foi perfundida nas concentrações desejadas, os dados 

coletados e processados usando o software pulse fit da HEKA instruments 

(Alemanha).  

 Todos os experimentos foram conduzidos à temperatura de 25 ± 2 °C. 

 

Tabela 5 - Composição da solução de Hanks utilizada como solução externa para 
medir correntes de K+ (pH = 7,4) 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 145,0 

KCl 5,0 

CaCl2 1,6 

MgCl2 1,0 

HEPES 5,0 

NaH2PO4 0,5 

Glicose 10,0 
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Tabela 6 - Composição da solução de pipeta utilizada como solução interna para 
medir correntes de K+ (pH = 7,2) 

Substância Concentração (mM) 

KCl 140,0 

EGTA 10,0 

MgCl2 1,0 

HEPES 10,0 

Glicose 5,0 

 

 

5.2.3 Avaliação do Efeito de E-CAOx sobre os canais para K+ em miócitos de 

AMSIR  

 

Este estudo foi realizado para avaliar a influência de E-CAOx sobre o efluxo 

de potássio por canais para K+ em miócitos mesentéricos isolados de ratos 

normotensos. Para o registro das correntes deste íon, as pipetas foram preenchidas 

com solução salina, cuja Tabela 6 demonstra sua composição.  

 Para avaliarmos o efeito de E-CAOx sobre as correntes de K+, os miócitos 

foram mantidos em um potencial de “holding” de –70 mV e em seguida, foram 

aplicados pulsos-teste à +50 mV, com duração de 1000 ms, em intervalos de 20 s . 

As correntes de K+ foram medidas na situação controle, com a célula perfundida por 

solução extracelular, e na situação teste, com a célula perfundida com solução 

extracelular contendo E-CAOx (100 M).  

 

 

5.3 Estudos de Citometria de Fluxo/FACS 

 

 

 Os estudos citoquímicos utilizando técnicas de citometria de fluxo/ Separador 

de Células Ativado por Fluorescência (FACS) foram desenvolvidos sob a 

colaboração da Profª. Drª. Lia Sumie Nakao no Setor de Ciências Biológicas, Centro 

Politécnico, UFPR, Curitiba-PR.  
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5.3.1 Cultura Primária de Células Musculares Lisas de Aorta de Rato 

 

 

 Após a remoção da aorta torácica, esta foi transferida para PBS estéril onde 

foi liberta de todo tecido conjuntivo e tecido adiposo. Em seguida, o PBS foi trocado 

e a aorta seccionada longitudinalmente e em pequenos fragmentos de 

aproximadamente 5 mm.  

 Com a parte interna voltada pra baixo, os fragmentos foram posicionados no 

assoalho de poços de placa para cultura de células P-24 com inibidores de 

crescimento para fibroblastos. Sobre cada fragmento foi depositado 50 μL de DMEM 

(meio Eagle modificado de Dulbecco para cultura celular) suplementado com 20% de 

soro fetal bovino (SFB) e garamicina (40 mg/mL). A preparação foi deixada em 

estufa de cultura tecidual (5% de CO2, 21% O2 e umidade à 40-60%) durante a noite 

e somente no dia seguinte é que houve o acréscimo de 500 μL do meio supracitado 

em cada poço. Em dias alternados, o meio foi trocado até que as células atingissem 

uma confluência de 90% (neste momento, as células encontravam-se em primeira 

passagem). A cada confluência atingida o meio era removido, as células lavadas 

com PBS e ressuspensas por tratamento com tripsina (0,2%, por 5 minutos em 

estufa de CO2). A suspensão obtida foi coletada em tubo cônico tipo Falcon estéril, 

centrifugada (por 5 minutos à 2000 rpm) e logo após o desprezo do sobrenadante, 6 

mL de DMEM suplementado com SFB (20%) mais garamicina (40 mg/mL) foi 

adicionado ao “pellet” e em seguida distribuída em novas placas de cultura celular. 

No dia anterior do experimento, as células eram distribuídas em placas de 6 poços e 

não nas P-24 utilizadas para o cultivo primário. 

 

Tabela 7- Composição do PBS 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 137,0 

KCl 2,7 

KH2PO4 4,17 

Na2HPO4 4,3 
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5.3.2 Incubação do DAF-DA e protocolos experimentais  

 

 

 As CMLV em confluência (cultivadas em DMEM suplementado com SFB, 5%) 

foram lavadas com PBS e mantidas em DMEM sem SFB para os experimentos. A 

probe DAF-DA (10 μM) foi incubada juntamente com FEN (10 μM) na presença ou 

na ausência de 7-ER (10 μM) por 30 minutos. Em seguida, E-CAOx (10 μM) ou o 

veículo (DMSO < 0,02%) foi adicionado ao meio e incubados por mais 30 minutos. 

As células foram lavadas com PBS e tratadas com tripsina (0,2% em DMEM) por 2 

minutos para desprenderem-nas do assoalho da placa P-24.  

 Logo após confirmação do desprendimento por microscopia óptica 

(Microscópio invertido Olympus, aumento de 400x), adicionou-se DMEM 

suplementado com SFB à 5% para inativar a tripsina. A seguinte seqüência foi 

repetida por duas vezes: centrifugação (2000 rpm por 5 minutos), remoção do 

sobrenadante e lavagem com PBS. As suspensões de CMLV (~ 106 células/mL) em 

PBS foram imediatamente levadas para o Citometro FACS Calibur® para quantificar 

a fluorescência (excitação: 490 nm e emissão: 530 nm) no interior das células (XIAO 

et al., 2006). No total, 10000 eventos foram adquiridos. A fluorescência nessas 

células foi produzida pela oxidação do DAF-DA em sua forma fluorescente verde, 

DAF-2T, e os sinais foram obtidos em histogramas de freqüência.    
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6 Análise Estatística 

 

 

 Todos os dados são expressos como média ± EPM (erro padrão da média) e 

“n” se refere ao número animais utilizados em cada experimento em um dado 

protocolo. Através de regressões não-lineares foram obtidos: os valores de pD2 

(concentração em logaritmo negativo na base 10 em que se tem 50% do Emáx), 

fitando o Log das concentrações versus a resposta correspondente em um modelo 

sigmoidal de “slope” variável, e o pA2 - concentração em logaritmo negativo na 

base 10 que induz o deslocamento da curva do agonista duas vezes para a direita, 

sendo apenas uma medida empírida de potência de um antagonista (NEUBIG et al., 

2003) - foi obtido através da equação de Gaddum-Schild para regressões não-

lineares utilizando o Graphpad Prism 5.0 para Windows. 

 As comparações estatísticas entre as médias foram realizadas usando o teste 

de t Student, “two tail”, com a significância atribuída se p < 0,05.  

 Os gráficos de histograma da citometria por fluxo foram analisados pelo 

“software WinMDI 2.0” e plotados pelo “GraphPad Prism 4.0”. 
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7 Resultados 

 

 

7.1 Influência do endotélio no efeito vasorelaxante induzido por oximas 

aromáticas e não-aromáticas em anéis de AMSIR pré-contraídos com FEN 

 

 

 A FEN causou uma contração sustentada na ordem de 0,50 ± 0,15 g nas 

preparações utilizadas com ou sem o endotélio funcional. DAM e DMG geraram um 

irrelevante efeito vasorelaxante em anéis de AMSIR com ou sem o endotélio 

funcional, pré-contraídos com FEN (ver Figura 12).   

 As oximas aromáticas (BF, 4-Cl-BF e E-CAOx) após a aplicação de cada 

concentração causaram um vasorelaxamento que se desenvolveu ao longo de 

aproximadamente dez minutos. No momento em que o platô foi atingido, 

concentrações cumulativas foram adicionadas aumentando consequentemente o 

relaxamento. A presença do endotélio apenas influenciou o relaxamento (p < 0,001) 

induzido por 4-Cl-BF (endotélio intacto, pD2 = 5,90 ± 0,17, Emax= 66,6 ± 12,5; 

Endotélio removido, pD2 = 7,4 ± 0,25, Emax = 28,7 ± 4,7). Em contraste com a E-

CAOx, as oximas BF (endotélio intacto, pD2= 6,4 ± 0,19, Emax = 38,0 ± 1,5; endotélio 

removido, pD2 = 5,2 ± 0,30, Emax = 34,5 ± 11,0) e 4-Cl-BF não demonstraram um 

efeito relaxante promissor (Figura 13), por esse motivo os estudos não avançaram a 

respeito dessas oximas.  

 Já E-CAOx causa um relaxamento sustentável dos anéis de AMSIR com 

endotélio intacto pré-contraídos com FEN de maneira dependente de concentração 

(1,0 pM - 100 M) com pD2= 5,52 ± 0,17 e Emáx= 70,7 ± 7,0 (n = 6). As 

concentrações de 1 pM a de 0,01 M não promoveram uma resposta relaxante 

adequada, pois o máximo foi de 2% de relaxamento. A Figura 13C mostra que a 

remoção mecânica do endotélio (pD2 = 5,11 ± 0,05 e Emáx = 91,0 ± 4,5, n = 6) não 

causou uma variação significativa da curva concentração-resposta, mas incrementou 

o Emáx de forma significativa (p < 0,05). Após sucessivas lavagens, os anéis 

apresentaram-se responsiveis à adição de FEN (10 M) com magnitude semelhante 

àquela observada na investigação da presença do endotélio. 
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Figura 12 - Efeito vasorelaxante induzido por oximas não-aromáticas (A) DAM, 
(B) DMG, na presença (●) e na ausência (○) do endotélio funcional.  
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Figura 13 - Efeito vasorelaxante induzido por oximas aromáticas (A) BF, (B) 4-Cl-BF 
e (C) E-CAOx  sobre anéis de AMSIR pré-contraídas com FEN, na presença (●) e na 
ausência (○) do endotélio funcional.  
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7.2 Influência da configuração “cis” e “trans” no efeito vasorelaxante 

induzido por Cinamaldeído-oxima 

 

 

 Em anéis desprovidos de endotélio e previamente contraídos com FEN, a 

troca de E-CAOx por sua mistura de isômeros (CAOx) gerou significativo 

deslocamento à direita da curva concentração-resposta (pD2 = 4,43 ± 0,06, p < 0,01), 

com uma redução de aproximadamente seis vezes da potência e com uma 

diminuição em torno de 25% da resposta relaxante máxima (Emáx = 67,7 ± 12,3; 

p < 0,05, Figura 14). 

 

Figura 14 - Interferência da isomeria no efeito relaxante induzido por E-CAOx. 
Curvas concentração-resposta para E-CAOx (○) e para sua mistura isometrica 
(CAOx, ∆) em anéis de AMSIR sem o endotélio funcional pré-contraídos com FEN. 
* p < 0,05 em comparação ao E-CAOx. 
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7.3 Influência de E-CAOx sobre o tônus basal e sobre a indução de contração 

gerada pela FEN 

 

 

 Quando as concentrações sub-máxima e supramáxima de E-CAOx foram 

utilizadas (30; 100 M; 300 M) foram adicionadas ao banho, não houve nenhuma 

alteração significativa do tônus basal inclusive para o veículo utilizado, ao longo de 

trinta minutos. Entretanto, a presença de E-CAOx na cuba, tanto na concentração de 

30, de 100 e de 300 M, diminuiu significativamente o efeito máximo contraturante 

induzido por FEN e deslocou a curva para a direita quando comparado aos anéis na 

ausência de E-CAOx e na presença do veículo (Figura 15). Através da equação de 

Gaddum-Schild foi obtido o pA2= 5,44 ± 0,6 e “slope” de 0,56 ± 0,23. sugerindo que  

foi possível determinar que a ação de E-CAOx parece não se realizar de forma 

competitiva com a FEN e sim em uma etapa mais abaixo da via de transdução do 

sinal. 

 

Figura 15 - Efeito inibitório de E-CAOx sobre a vasoconstrição induzida por FEN 
(0,001 – 100 M) em anéis de AMSIR sem o endotélio funcional na presença do 
veículo (○, Controle), ou na presença de E-CAOx (■, 30 μM; ▲, 100 μM; ▼, 
300 μM). 
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7.4 Efeito vasorelaxante induzido por E-CAOx frente a outros agentes 

contraturantes farmacológicos e eletroquímico 

 

 

 Em experimentos subseqüentes, o efeito vasorelaxante de E-CAOx 

(1 pM - 100 M) foi testado em anéis de AMSIR sem endotélio previamente 

contraídos com outros agentes contraturantes. 

 Ao trocar a solução normal de Tyrode pela de KCl 60 mM, obteve-se uma 

rápida contração que se manteve estável rapidamente. A adição cumulativa de 

E-CAOx até a concentração de 10 M causou um relaxamento inferior a 20%. 

Somente quando foram adicionadas concentrações superiores é que o relaxamento 

ocorreu em maior intensidade de forma dependente de concentração e com um 

pD2 = 4,50 ± 0,06 e Emáx = 62,0 ± 10,0 (p < 0,0001) inferiores àqueles observados 

quando os anéis foram contraídos com FEN (pD2 = 5,11 ± 0,05; Emáx = 91 ±  4,5) 

(Figura 16 A). No caso dos anéis contraídos com U46619 (0,001 – 1,0 M), a 

contração se desenvolveu similar a de FEN e com relaxamento induzido da mesma 

forma dependente de concentração e com um pD2 semelhante (5,03 ± 0,06, 

p > 0,05), entretanto, o efeito máximo atingido foi de aproximadamente 73% 

(p < 0,05), significativamente inferior àquele observado em anéis contraídos com 

FEN (Figura 16 B). 

 Já em anéis pré-contraídos com o A23187, a contração desenvolveu-se 

lentamente ao longo de aproximadamente 30 minutos (20 à 40 minutos) até atingir 

os níveis de 0,50 ± 0,15 g, também obtidos pela FEN e U46619. No tônus estável, 

E-CAOx induziu um relaxamento dependente de concentração, com a curva 

concentração-resposta à direita daquela obtida em anéis pré-contraídos com FEN e 

com um  pD2 = 4,70 ± 0,06 (p < 0,001).  
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Figura 16 - Efeito vasorelaxante induzido por E-CAOx em anéis de AMSIR sem 
endotélio e pré-contraídos com (A e B) FEN (○), (A) KCl 60mM (◊), (B) U46619 (■) 
ou A23187 (□). * p < 0,05, ** p < 0,001 em comparação à FEN 
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7.5 Participação do NO˙ ou composto “NO-like” na resposta relaxante 

induzida por E-CAOx 

 

  

 Em anéis desprovidos de endotélio funcional, o relaxamento causado pela 

E-CAOx não foi modificado pela presença de L-NAME (100 M, pD2 = 4,94 ± 0,04, 

p > 0,05), Proadifeno, inibidor do Cit450 (30 M, pD2 = 5,05 ± 0,04, p > 0,05; 

Figura 17) ou NAC, seqüestrador de radicais livres intracelulares NO- (1 mM, pD2 = 

5,33 ± 0,06; 3 mM, pD2 = 5,34 ± 0,04, ambos com p > 0,05; Figura 18). Entretanto, a 

presença de PTIO, seqestrador de NO radicalar (300 M, pD2 = 4,68 ± 0,11, p < 

0,01) ou de 7-ER, inibidor de citocromos P450 1A1 e redutases dependentes de 

NADPH (10 M, pD2 = 4,82 ± 0,07, P < 0,01) inibe parcialmente o efeito relaxante 

induzido por E-CAOx, deslocando significativamente a curva concentração-resposta 

para a direita e reduzindo o Emáx para  54 ± 6% (p < 0,0001) e 33 ± 4% (p < 0,0001) 

para PTIO e 7-ER, respectivamente, conforme demonstra a Figura 19. 

 

Figura 17 - Curvas concentração-resposta do efeito vasorelaxante de E-CAOx em 
anéis de AMSIR sem endotélio pré-contraídos com FEN na ausência (○) e na 
presença de: L-NAME, 100 M (■), Proadifeno, 30 M ();  
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Figura 18 - Curvas concentração-resposta do efeito vasorelaxante de E-CAOx em 
anéis de AMSIR sem endotélio pré-contraídos com FEN na ausência (○) e na 
presença de NAC, 1 mM (); NAC, 3 mM (□).  

 

Figura 19 - Curvas concentração-resposta do efeito vasorelaxante de E-CAOx em 
anéis de AMSIR sem endotélio pré-contraídos com FEN na ausência (○) e na 
presença de: PTIO, 300 M (∆), 7-ER, 10 M (●). *** p < 0,0001 em comparação à 
FEN 
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7.6 Participação da Via CGs/GMPc/PKG no efeito relaxante induzido por E-

CAOx 

 

 

 O inibidor seletivo da CGs, ODQ, foi utilizado no intuito de investigar a 

participação da via CGs/GMPc. O KT-5823, inibidor inespecífico das proteínas 

cinases (PK), e o Rp-8pCPT-cGMPS, um inibidor específico da PKG, foram 

utilizados a fim de avaliar a participação das PK no relaxamento induzido por 

E-CAOx.  

 A presença do ODQ na concentração de 0,1 M reduz o pD2 para 4,65 ± 0,07 

(p < 0,01) e o Emax para 72,0 ± 7,0% (p < 0,05). Ao aumentar a concentração do 

inibidor supracitado em cem vezes (10M), tem-se um aumento da inibição em 

torno de 1,7 vezes, com a redução do pD2 para 4,41 ± 0,04 (p < 0,01) e o Emax para 

49,0 ± 4,0% (p < 0,01) (Figura 20 A). Já na presença de KT-5823 (10M), um 

inibidor não seletivo das proteínas cinases (PK), o efeito vasorelaxante de E-CAOx 

não sofreu qualquer variação significativa (pD2 = 5,13 ± 0,07; e o Emáx = 86,0 ± 8,5; 

ambos com  p > 0,05; Figura 20 B) e na de Rp-8pCPT-cGMPS (10M) diminui o 

Emax para 72,0 ± 5,0% (p < 0,05), mas não causa alteração significante do pD2 (4,99 

± 0,06; P > 0,05; Figura 20 C). 
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Figura 20 - Curvas concentração-resposta do efeito vasorelaxante de E-CAOx em 
anéis de AMSIR sem endotélio pré-contraídos com FEN, na ausência (○) e na 
presença de: (A) ODQ (10 M, ▼e 0,1 M, ◊); (B) KT5823 (10 M, □); (C) Rp-
8pCPT-cGMPS (10 M, ■). * p < 0,05, ** p < 0,01 em comparação à FEN 
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 A participação do GMPc no efeito relaxante induzido pelo DEA-NO, o qual 

libera NO expontaneamente em pH fisiológico, foi demonstrada pela inibição do 

relaxamento na presença do ODQ (10 M), reduzindo o Emáx para menos de 30% e 

removendo a dependência de concentração em valores acima de 0,1 M 

(Figura 23). Tal resultado também confirma a eficácia do ODQ utilizado em inibir 

a CGs. 

 

Figura 21 - Curva concentração-resposta para DEA/NO em anéis de AMSIR sem 
endotélio, pré-contraídos com FEN na ausência (○) e na presença de 
ODQ (10 μM, ▼). *** p < 0,01 em comparação à FEN 
 

 

7.7 Aumento da fluorescência de DAF-2T induzido por E-CAOx em CMLV 

 

 

 A análise de FACS detectou uma fluorescência basal em miócitos de aorta 

torácica de ratos após 60 minutos da incubação de DAF-DA (10 μM) mais o veículo. 

A presença de E-CAOx (10 μM) induziu um aumento de aproximadamente 60% da 

fluorescência emitida à 530 nm quando comparada ao controle (p < 0,05). A 

presença de 7-ER (10 μM) reduz a fluorescência a níveis comparados aos do 
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controle, sugerindo que o aumento da fluorescência pode ser mediado por redutases 

dependentes de NADPH sensíveis a este inibidor.    

 

Figura 22 - Aumento da fluorescência emitida por DAF-2T pelo doador de óxido 
nítrico, E-CAOx em CMLV. (A) Histograma de freqüência representativo da 
intensidade de fluorescência resultante da presença apenas de DAF (10 μM; em 
vermelho; Controle), de E-CAOx (10  μM) na ausência (traçado em preto) e na 
presença de 7-ER (10 μM; em verde). (B) Fluorescência média emitida por DAF-2T 
expressa como porcentagem do controle. * p < 0,05 comparado ao controle 
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7.8 Efeito do KCl 20 mM e de bloqueadores seletivos de canais para K+ no 

relaxamento induzido por E-CAOx 

 

 

 A adição de 4-AP (1 mM) e Glibenclamida (1 μM) não alterou o tônus vascular 

basal quando adicionados ao banho. KCl 20 mM e TEA (1 mM), por sua vez, 

causaram uma pequena contração transiente dos anéis de AMSIR que foi 

espontaneamente revertida antes do término de 30 minutos de incubação. 

KCl 20 mM e TEA (1 mM) tiveram efeitos inibitórios similares sobre o relaxamento 

induzido por E-CAOx (ver Figuras 23 A e 23 B, respectivamente). Esses agentes 

reduziram significantemente o pD2 frente à FEN sem alterar o Emax da seguinte 

forma: KCl 20 mM (pD2 = 4,78 ± 0,04, p < 0,0001) e TEA (pD2 = 4,62 ± 0,04, 

p < 0,01). Em contraste, 4-AP (pD2 = 5,35 ± 0,09, p > 0,05) e Glibenclamida 

(pD2 = 5,03 ± 0,06, p > 0,05)  (ver Figuras 23 C e 23 D, respectivamente) não 

interferiram significativamente no relaxamento induzido por E-CAOx. 
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Figura 23 - Curva concentração-resposta do efeito vasorelaxante de E-CAOx em anéis de AMSIR sem endotélio, pré-contraídos 
com FEN na ausência (○) e na presença de: (A) KCl 20 mM (); (B) TEA, 1 mM (■); (C) 4-AP, 1 mM (□), (D) Glibenclamida 1 μM 
(∆). 
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μM).   

 

 

 Com a finalidade de identificar se a ação de E-CAOx sobre os canais para K+

é de forma direta ou mediada por mecanismos dependentes da via CGs/GMPc, 

realizou-se uma investigação similar à apresentada acima na presença de

ODQ (10 μM).  

 A presença das combinações ODQ (10 μM) e KCl 20 mM; ODQ (10 μM) e

TEA (1 mM) foram as únicas capazes de interferir no tônus vascular basal, mas com 

retorno a situação de repouso antes do término do período de incubação

(30 minutos). O relaxamento promovido por E-CAOx, em anéis de AMSIR pré-

contraídos com FEN, não teve a potência alterada na presença de todas as

combinações testadas: OQD (10 μM) e KCl 20 mM (pD2 = 4,51 ± 0,09); ODQ (10 

μM) e TEA (1 mM) (pD2 = 4,56 ± 0,10); ODQ (10 μM) e 4-AP (1 mM) (pD2 = 4,49 ± 

0,09); ODQ (10 μM) e Glibenclamida (1 M) (pD2 = 4,39 ± 0,10). No entanto, tal 

efeito supressor não foi significativamente diferente daquele obtido em anéis

somente incubados com ODQ (10 

 Em suma, a presença de ODQ (10 μM) abole o efeito inibitório promovido por

KCl 20 mM ou pelo TEA sobre o relaxamento induzido por E-CAOx, entretanto nota-

se um incremento de inibição sobre o Emax, quando os anéis encontravam-se na 

presença de ODQ (10 μM) e KCl 20 mM (Emax = 27 ± 3%, p < 0,05) (ver Figura 24 A,

B, C e D). 
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Figura 24
com FEN na presença isolada de ODQ, 10 
(B) ODQ, 10 
comparação à FEN 

 - Curvas concentração-resposta do efeito vasorelaxante de E-CAOx em anéis de AMSIR sem endotélio, pré-contraídos 
μM (◊) e na presença das seguintes combinações: (A) ODQ, 10 μM e KCl 20 mM (); 

μM e TEA, 1mM (■); (C) ODQ, 10 μM e 4-AP, 1 mM (□); (D) ODQ, 10 μM e Glibenclamida 1 μM (∆). * p < 0,05 em 



 

 

Figura 25 - (A) Ausência de efeito de E-CAOx (100 μM) sobre Ik. (B) Densidade de
corrente na ausência e na presença de E-CAOx (100 μM) no pico e no final do pulso. 
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 A hipótese da não participação dos Kv no efeito vasorelaxante de E-CAOx foi 

testada pela análise direta do seu efeito sobre as correntes de K (Ik) em miócitos de 

AMSIR. As Ik foram evocadas até um potencial de +50 mV, partindo de um potencial 

de “holding” de -70 mV (duração de 1000 ms). A Figura 25 mostra o traçado original 

na ausência e na presença de E-CAOx. A presença da maior concentração de 

E-CAOx testada neste estudo (100 M) não alterou a densidade de corrente de 

saída nem em seu pico nem no final do pulso quando comparada à situação controle

(na presença da solução extracelular de perfusão, p > 0,05). 

 

 

7.9 Efeito de E-CAOx sobre correntes de K+ dependentes de voltagem 
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7.10 Efeito relaxante induzido por E-CAOx insensível à presença de 

bloqueadores de Cav tipo L e presente em anéis pré-contraídos com S(-) 

BayK 8644 

 

 

 Para investigar se o relaxamento induzido por E-CAOx envolve o bloqueio da 

entrada de Ca2+, foram construídas curvas concentração-resposta para E-CAOx em 

anéis de AMSIR pré-contraídos com FEN na presença de NIF (1 M), um 

bloqueador de Cav tipo L. Tal incubação antes da adição de FEN aumenta o tempo 

necessário para obtenção da fase tônica da contração, mas não interfere na sua 

estabilidade final. O acréscimo de E-CAOx, no tônus dessa contração, induz um 

relaxamento dependente de concentração semelhante àquele na ausência de NIF 

(pD2 = 5,15 ± 0,05 e Emáx= 97 ± 2, p > 0,05 para ambos), ou seja, a presença deste 

bloqueador em nada interfere na resposta conforme demonstra a Figura 26. 

 Já em anéis desprovidos de endotélio e previamente contraídos com 

S(-) BAY K 8644 em meio KCl 20 mM, o relaxamento concentração-dependente 

induzido por E-CAOx foi significativamente maior em termos de potência que aquele 

obtido com FEN nas mesmas condições (pD2 = 5,15 ± 0,05 para S(-)BAY K8644 em 

KCl 20mM;  pD2 = 4,78 ± 0,04 para FEN em KCl 20 mM, p < 0,001) e quanto ao 

Emax  também pode-se observar uma diferença significativa (Emax = 98 ± 1,8 para 

S(-)BAY K 8644 em KCl 20 mM; Emáx = 79,0 ± 5,0, p < 0,05 para FEN em 

KCl 20 mM, p < 0,05; Figura 27). Um fato interessante observado foi que o tempo 

necessário para obtenção de relaxamento para cada concentração (em torno de 15 

minutos) foi superior àquele obtido em anéis pré-contraído com outros agentes (em 

torno de 10 minutos). 
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Figura 26 - Curvas concentração-resposta do efeito vasorelaxante induzido por 
E-CAOx em anéis de AMSIR sem endotélio, pré-contraídos com FEN na ausência 
(○) e na presença  de NIF, 1M (). 

 

Figura 27 -  Curvas concentração-repost  a do efeito relaxante de E-CAOx em anéis 
de AMSIR sem endotélio, pré-contraídos com S(-) BAY K8644 em meio KCl 20mM 
(●) ou FEN (○) ou com FEN em meio KCl 20mM (). * p < 0,05 em comparação com 
S(-)-BAY K8644. 
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7.11 Avaliação de mecanismos de E-CAOx sobre as contrações transientes 

induzidas por FEN 

 

 

 Em meio livre de Ca2+, as contrações transientes induzidas por FEN 

(10 M) foram modificadas apenas pela incubação de 100 M de E-CAOx, reduzindo 

a contração gerada por FEN para  34,8 ± 6,8% (Figura 28). 

 

Figura 28 - Barras representativas da contração transiente induzida por FEN na 
ausência e na presença de E-CAOx. Os valores foram normalizados tomando as 
contrações de FEN na ausência de E-CAOx como sendo 100%. ** p < 0,01 em 
comparação com o controle 

 

 

7.12 Efeito de E-CAOx sobre mecanismos independentes de Kv e Cav tipo L 

 

 

 Para minimizar a influência de ambos canais para K+ e para Ca2+, os anéis 

foram primeiramente contraídos com KCl 60 mM e subseqüentemente relaxados 

completamente com NIF (1 M). Sob esta condição, E-CAOx foi hábil em relaxar os 

anéis contraídos com U46619 (pD2 = 4,97 ± 0,06, P > 0,05) de forma equipotente 

aos anéis apenas contraídos com U46619 e na ausência de KCl 60 mM e 

NIF (1 M), até uma resposta máxima de aproximadamente 80 ± 3% (p > 0,05, 
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quando comparado ao Emax obtido em anéis contraídos com U46619 e na ausência 

do bloqueio dos canais para K+ e para Ca2+). 

 O agonista TP, U46619, foi utilizado ao invés da FEN, nesta situação 

específica, devido à presença de uma maior estabilidade da fase tônica de sua 

contração.  

 

Figura 29 - Efeito relaxante de E-CAOx em anéis de AMSIR sem endotélio, pré-
contraídos com U46619 sob bloqueio dos canais para K+ e Cav tipo L. Curvas 
concentração-resposta para E-CAOx na ausência (○) e na presença de KCl 60mM e 
NIF (1 M) (●). 

 

 

7.13 Efeito da inibição do trocador Na+/Ca2+ sobre o relaxamento induzido por 

E-CAOx 

 

 

 Para investigar a participação de mecanismos relacionados ao trocador 

Na+/Ca2+ utilizou-se como ferramenta farmacológica o Ni2+, um inibidor deste 

carreador largamente utilizado para este propósito (TSANG et al., 2003). Na 

presença de ambas concentrações testadas (30 e 100 M),  o Ni2+ contribui 

significativamente com o deslocamento da curva para a direita, levando o pD2 de 
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5,11 ± 0,05 (ausência de Ni2+) para 4,42 ± 0,05 (Ni2+ , 30 M) ou para 4,45 ± 0,05 

(Ni2+, 100 M ), com acompanhada redução no efeito máximo (Emáx = 56,0 ± 10,0%, 

Ni2+ , 30 M ; Emáx = 67,2 ± 7,7, Ni2+ , 100 M; Ambos p < 0,01) 

 

Figura 30 - Curvas concentração-reposta do efeito relaxante de E-CAOx em anéis 
de AMSIR sem endotélio, pré-contraídos com FEN na ausência  (○) ou na presença 
de Ni2+ 30 M (◊) ou 100 M (□). ** p < 0,01 comparado à FEN. 
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8 Discussão 
 

 

 Durante o desenvolvimento deste estudo constatou-se que alguns derivados 

de oximas, drogas portadoras do grupo químico C=NOH, foram hábeis em causar 

vasorelaxamento de anéis de AMSIR. A E-CAOx, oxima portadora de anel 

aromático, foi a que apresentou resultados de maior relevância neste grupo. 

Segundo os dados obtidos acima, há fortes evidências de que a via CGs/GMPc/PKG 

ativada pelo NO liberado por este composto está envolvida neste efeito e que a 

clivagem do C=NOH é independente da NOS e do CitP450, mas sensível à 

presença do 7-ER, um inibidor de NAPH-redutases. A formação do NO pode ser 

determinada por citometria de fluxo/FACS através de captação da fluorescência 

emitida por DAF-2T em miócitos de aorta de rato. Canais para K+ e canais para Ca2+ 

além do trocador Na+/Ca2+ parecem também participar neste efeito. 

 Dentre as oximas não aromáticas estudadas, tanto a DAM quanto a DMG não 

tiveram um efeito vasorelaxante satisfatório em anéis de AMSIR tanto na presença 

quanto na ausência do endotélio. Entretanto, a DAO destacou-se e em estudo 

farmacológico realizado anteriormente em nosso laboratório evidenciou-se um 

potente efeito vasorelaxante independente de endotélio vascular e da via L-arg–NO, 

mas dependente do complexo Cit P450 e da CGs em anéis de AMSIR, mediado 

provavelmente por NO não endotelial (OLIVEIRA JUNIOR, 2008). 

 A presença de dois radicais fenil ligados ao carbono do grupo C=NOH faz 

com que a BF induza um relaxamento não superior a 40%, seja na presença ou na 

ausência do endotélio funcional. Quando foi adicionado um átomo de cloro em um 

dos radicais fenil (4-Cl-BF) na posição “para”, a resposta relaxante na presença do 

endotélio aumentou (aproximadamente 66%), mas não influenciou aquela mediada 

na ausência do endotélio funcional. Já a eliminação de um dos radicais fenil e a 

inserção de dois átomos de carbono unidos por uma dupla ligação, entre o radical 

fenil e o grupo C=NOH, não obteve o mesmo resultado. Tal modificação fez com que 

o composto, E-CAOx, fosse capaz de induzir um efeito vasorelaxante de amplitude 

semelhante tanto na presença quanto na ausência do endotélio em anéis de AMSIR 

pré-contraídos com FEN. Beranova et al (2005) demostraram a importância da 

cadeia de carbonos ligada a grupos contendo a função C=NOH, para que compostos 

relacionados ao L-NOHA (intermediário formado durante a conversão enzimática de 
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L-arg em L-Cit pela eNOS) tivesse uma ação vasorelaxante em aorta torácica de 

rato e que a presença de dois grupos -CH2- separando a função hidroxiguanidina 

(NH2-CNOH-NH2) da função alfa-aminoácida aumentava o efeito relaxante quando 

comparado ao efeito induzido por L-NOHA, que contém 3 grupos -CH2- entre seu 

grupo alfaminoácido e hidroxiguanidina. Vetrovsky et al (2002) por sua vez 

mostraram que compostos contendo a função C=NOH e contendo o grupo fenil, a 

exemplo do CIBZA, também apresentam um efeito relaxante independente do 

endotélio em aorta de rato pré-contraída com FEN. Esta característica das oximas 

de possuírem um efeito independente do endotélio direcionou o estudo à 

caracterização do efeito de E-CAOx sobre a AMSIR.  

 Assim como a E-CAOx, forma “trans” do cinamaldeído-oxima, a mistura 

racêmica dos estereoisômeros E (“Entgegen”, Trans) e Z (“Zusammen”, Cis) também 

é capaz de induzir um efeito relaxante em anéis de AMSIR sem endotélio pré-

contraídos com FEN, no entanto, com menor potência e sem eficácia. Este achado 

sugere que a droga age de tal forma que não só a estrutura é de fundamental 

importância, mas também seu estado estereoquímico. Alguns doadores de NO, a 

exemplo os NONOatos, decompõem-se expontaneamente em solução de pH 

fisiológico gerando NO (MILLER; MEGSON, 2007), fato que aparentemente não 

ocorre com a Cinamaldeído-oxima, pois se assim fosse, possivelmente não haveria 

diferença no relaxamento induzido pela forma “trans” (E-CAOx) ou pela mistura dos 

isômeros (CAOx).  

 A ECAOx não afetou o estado contrátil dos anéis de AMSIR sem endotélio em 

seu estado tensional basal (aproximadamente 0,75 g), mas inibiu a contração 

induzida por FEN de maneira não-competitiva e com valor de pA2 =5,44 ± 0,6 e 

“slope” de 0,56 ± 0,23. Assim, os dados suportam a idéia de que a ação de E-CAOx 

não é aparentemente sobre os receptores alfa-adrenérgicos existentes na 

mesentérica superior e sim sobre algo posterior à ativação do receptor, podendo ser 

a respeito da inibição da ação contraturante de FEN ou da ativação de mecanismos 

relaxantes na musculatura lisa vascular. E um conjunto de resultados reforça esta 

idéia, pois quando os anéis foram contraídos com U46619, E-CAOx induziu de forma 

similar um efeito relaxante dependente de concentração com um Emax de 

aproximadamente 73%, fato que chama a atenção, pois se E-CAOx atuasse sobre 

os receptores adrenérgicos não se deveria observar nenhum relaxamento. Nos anéis 

contraídos com A23187 (um ionoforo de Ca2+ que não precisa de receptores para 
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gerar contração em miócitos) também foi obtido um relaxamento dependente de 

concentração pela adição de E-CAOx (pD2 = 4,70 ± 0,06), é bem verdade que com 

uma potência reduzida (contraídos com FEN pD2 = 5,11 ± 0,05; Emáx = 91 ± 4,5), 

mas acredita-se que isso pode ter sido devido A23187 além de aumentar o [Ca2+]c 

também inibe a SERCA (HARA; KANAZAWA, 1986; OHMIYA; KANAZAWA, 1991) e 

desta forma diminuir o efeito relaxante de E-CAOx. Outro fato que corrobora com a 

idéia de ECAOx estar agindo em uma etapa posterior à ativação dos receptores 

membranares e o mecanismo relaxante não se tratar de um bloqueio alfa-

adrenérgico, é o vasorelaxamento obtido em vasocontrações induzidas por 

KCl 60 mM (pD2 = 4,50 ± 0,06; Emáx = 62,0 ± 10,6), um agente eletroquímico que 

induz a entrada de Ca2+ por aumentar a voltagem membranar e ativar principalmente 

os Cav tipo-L . Desta forma, buscou investigar as possíveis vias de relaxamento que 

poderiam estar associadas ao efeito relaxante induzido por E-CAOx. 

 Como as oximas têm um histórico de doadoras de NO e resultados anteriores 

obtidos em nosso laboratório com a DAO apontavam para este fato, desencadeou-

se neste estudo uma investigação do envolvimento do NO e da via do GMPc/PKG 

na resposta relaxante induzida por E-CAOx, cujas evidências são sobrelevadas por 

vários dados experimentais.  

 O NO no sistema cardiovascular é principalmente produzido no endotélio pela 

eNOS, também conhecida como NOS 3, e que tem sido encontrada na musculatura 

esquelética e na cardíaca (FÖRSTERMANN et al., 1995; GATH et al., 1996). Já na 

musculatura muscular lisa vascular, a que parece ser funcional é a NOS 1, 

identificada em camada muscular lisa de coronária bovina (BROPHY et al., 2000), 

aorta de rato (SCHWARZ et al., 1999) e em leito arterial mesentérico de rato 

(SULLIVAN et al., 2002). Ambas parecem não ter uma influência significante nos 

relaxamentos induzidos por E-CAOx, pois a remoção do endotélio ou a presença de 

L-NAME (100 μM), com pronunciada seletividade para as duas isoformas 

constitutivas (MAYER; ANDREW, 1998), não alteraram a resposta obtida. Este 

resultado é divergente de outros obtidos em diferentes tecidos, nos quais a eNOS 

tem um importante papel no relaxamento induzido por outros compostos portadores 

da função C=NOH (WALLACE et al., 1991) e corrobora com outros nos quais o 

endotélio não teve influência (VETROVSKY et al., 2002; CHALUPSKY et al., 2004; 

BERANOVA et al., 2005; OLIVEIRA JUNIOR, 2008). É importante salientar que as 

respostas farmacológicas obtidas após administração de determinadas substâncias 
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podem variar devido a vários fatores, como por exemplo, a especificidade desta por 

determinado sítio de ação, a densidade da molécula–alvo sobre a qual age a substância, 

como também o tecido no qual a molécula–alvo se encontre. Em relação às diferenças 

entre tecidos, os leitos vasculares são distintos no que diz respeito à fisiologia, a 

densidade e tipo de receptores que expressam, como também a maneira que responde 

às várias substâncias (VASCONCELOS, 2008).  

 Assim como NOS, sistemas de geração de espécies reativas de oxigênio têm sido 

implicados na produção de espécimes de óxido de nitrogênio a partir de compostos 

portadores do grupo C=NOH e poderiam estar envolvidas na resposta induzida por 

E-CAOx. (ANDRONIK-LION et al., 1992; BOUCHER et al., 1992a; RENAULT et al., 1993; 

KESERU et al., 2000). O CitP450 (uma superfamília de hemeproteínas que catalisam 

reações de monooxigenação), por possuir homologia do domínio carboxi-terminal com os 

das NOS (domínio redutase carboxi-terminal) (WHITE; MARLETTA, 1992), se encaixa 

bem nessa possibilidade. 

  O proadifeno tem sido descrito como um inibidor não seletivo do Cit P450 e sua 

falha em inibir o relaxamento induzido por E-CAOx não oferece suporte ao envolvimento 

deste sistema enzimático sensível ao proadifeno na oxidação da ligação C=NOH em NO, 

mas não descarta um possível papel de isoformas, desconhecidas, insensíveis ao 

proadifeno na resposta relaxante de ECAOx em anéis de AMSIR. 7-ER tem sido 

reportado não ser apenas um inibidor de CitP450 1A1 (TASSANEEYAKUL et al., 1993), 

mas também um inibidor de redutases dependentes de NADPH (LI; RAND, 1996; JIANG; 

ICHIKAWA, 1999). Sua presença diminuiu sensivelmente o relaxamento induzido por E-

CAOx, assim, hipotetizou-se que 7-ER estaria interferindo em vias metabólicas 

responsáveis pelo referido relaxamento e que como o CitP450 parece não exercer um 

grande papel, sugere-se que o metabolismo da oxima em NO ou em um composto 

relacionado desconhecido (hábil em ativar a CGs, direta ou indiretamente) é mediado por 

domínios redutases de enzimas NADPH-dependentes. Resultados semelhantes foram 

obtidos com outras oximas em aorta de rato, nos quais também foi proposto que enzimas 

redutases dependentes de NADPH seriam as responsáveis pela geração de NO 

(CHALUPSKY et al., 2004; BERANOVA et al., 2005). Estudos de Li e Rand (1996) 

demonstraram que 7-ER, mas não o proadifeno, causou inibição do vasorelaxamento 

induzido por GTN (um doador de NO clássico), que proadifeno não inibe isoformas de 

CitP450 presentes em vasos sanguíneos e que outra enzima tal como a CitP450 

redutase dependente de NADPH (CPR) é capaz de metabolizar GTN em NO. Em frações 
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microssomais de fígado de rato, CRPs catalisaram nitratos orgânicos em nitritos 

orgânicos (R-O-NO), os quais reagem quimicamente ou enzimaticamente com tiois ou 

outros substratos reduzidos para formar nitrosotiois ou NO, respectivamente. Ânions 

nitrito (NO2
-) são formados por hidrólise dos nitritos orgânicos e contribuem pouco para a 

formação do NO oriundo de nitratos orgânicos metabolizados por CPR (LI; RAND, 1996). 

Assim, a geração de NO mediada por CPR são largamente dependente de tiois e os 

nitritos orgânicos funcionam como um elo crítico entre nitratos orgânicos e a ativação da 

CGs (LI et al., 2006).  

 Os dados aqui apresentados em conjunto com estes dados na literatura reforçam 

a hipótese de um mecanismo de doação de NO independente de endotélio ou mesmo de 

NOS a partir da E-CAOx. 

 A presença do NO na resposta induzida por E-CAOx foi novamente suportada 

pela inibição do efeito causada pelo PTIO. Este nitronil-nitróxido é largamente utilizado 

como um seqüestrador de NO (PFEIFFER et al., 1997; ROSEN et al., 2003) mas que na 

verdade reage com esta última molécula formando seu correspondente imino-nitróxido 

mais NO2
˙ (AKAIKE et al., 1993; HOGG et al., 1997; GOLDSTEIN et al., 2003) o qual 

oxida PTIO em PTIO+ e forma NO2
- que padece dos mesmos efeitos do NO. Apesar do 

PTIO reagir com a forma radicalar do NO (NO˙), não se pode afirmar se este último foi 

produzido desta forma ou em sua forma iônica - NO+, nitrosônio ou NO-, nitroxil. Este 

último normalmente encontra-se na forma conjugada de um ácido fraco (HNO), azado em 

livremente atravessar membranas e relaxar artérias (IRVINE et al., 2003). Assim, sua 

possível participação foi avaliada pelo uso do NAC (NELLI et al., 2001; FAVALORO; 

KEMP-HARPER, 2007), porém foi logo descartada porque a presença deste 

seqüestrador de HNO em ambas as concentrações utilizadas (1 e 3 mM) não 

implicou em modificação da resposta induzida por E-CAOx. Poderia-se pensar que o 

NAC não estaria atuando como seqüestrador devido a metabolização de E-CAOx 

ser provavelmente intracelular e isto ser um impedimento para a ação do NAC, 

porém este composto atua tanto no ambiente intra, quanto no extracelular 

(FAVALORO; KEMP-HARPER, 2007) e assim sugere-se o descarte da participação 

do HNO.  

 Outra forte evidência da produção do NO na resposta mediada por E-CAOx 

foi obtida utilizando células musculares lisas de aorta de rato em experimentos de 

citometria de fluxo aliada a FACS (separador de células ativado por fluorescência) 

usando a sonda DAF-DA. O mais importante do uso desta sonda, além de sua 
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especificidade, é a indicação da presença de NO em tempo real (KOJIMA et al., 

1998). Com base nos resultados obtidos pode-se observar que a presença de 

E-CAOx aumenta em aproximadamente 60% a fluorescência emitida à 530 nm 

(quando comparada à situação controle) provavelmente mediada pela reação entre 

DAF-2 e NO. Incentivantemente, o resultado não se reproduziu quando as células 

foram pré-incubadas com 7-ER (10 μM), sugerindo que o NO produzido realmente 

pode ter sido produzido via metabolização enzimática pelas redutases dependentes 

de NAPDH. Entretanto, experimentos com E-CAOx na concentração de 100 μM 

(dados não mostrados) não se mostraram reprodutíveis. Apesar de todas 

precauções possíveis terem sido tomadas em relação à exposição à luz durante a 

incubação e experimentação, o fato de ter havido uma interferência acidental não 

pode ser completamente desprezado. É sabido que a sonda DAF-DA é sensível à 

luz, podendo ser expontanemente degradada e não mais gerar DAF-2T, molécula 

responsável pela emissão de fluorescência quando ligada ao NO  (BROILLET et al., 

2001). A DAF-DA íntegra ao penetrar na célula sofre hidrólise pelas esterases 

tornando-se DAF-2 (3,4 diaminofluoresceína), a qual em pH fisiológico é não-

fluorescente, entretanto, na presença de oxigênio e NO, DAF-2T 

(triazolofluoresceína), um produto fluorescente, é formado (KOJIMA et al., 1998).  

Poderia-se pensar em uma certa inespecificidade da sonda utilizada, reagindo por 

exemplo com o íon Ca2+ ou Mg2+, no entanto, este fato parece não ocorrer (SUZUKI 

et al., 2002). Estudos in vitro em vários tipos de células: endoteliais, células 

musculares lisas, cardiomiocitos, neurônios, dentre outros, têm mostrado que DAF-2 

não reage com formas oxidadas de NO, tais como: NO2
- e NO3

-, nem tão pouco com 

espécies reativas de oxigênio: O2
–, H2O2 e ONOO– (KOJIMA et al., 1998; 

NAKATSUBO et al., 1998). O que garante uma grande fidelidade dos resultados. Em 

adição a isso, tem-se o uso da FACS, uma técnica com algumas vantagens sobre 

aquelas que detectam fluorescência apenas quando em alta intensidade e analisa 

apenas um pequeno número de células em um longo espaço de tempo, por 

exemplo: microscopia de fluorescência e espectrofluorimetria. Em contraste, a 

citometria de fluxo com FACS rapidamente mede e analisa centenas de células, 

distinguindo-as em subpopulações ou mesmo identificando eventos intracelulares 

em cada célula analisada (NAVARRO-ANTOLIN; LAMAS, 2001; STRIJDOM et al., 

2004). 
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 A via de sinalização NO-GMPc exerce um importante papel na regulação do tônus 

vascular (GARDINER et al., 1990) e sua importância vital em mamíferos foi diretamente 

confirmada pela geração de camundongos “knockout”. A ausência da CGs resulta em 

significativo aumento da PA, completa perda do relaxamento induzido por NO em aorta e 

agregação plaquetária, com morte prematura na quarta semana de vida devido à severas 

complicações gastrointestinais (FRIEBE et al., 2007). Sua interrupção leva a um quadro 

semelhante à disfunção endotelial, um importante marcador de doença vascular e que 

tem um papel importante na inicialização e processo de várias patologias 

cardiovasculares. Uma anormalidade comum encontrada no estado hipertensivo é uma 

baixa produção de fatores vasodilatadores ou sua ineficácia e/ou sensitividade adicional 

aos agentes vasoconstritores. Uma sugestão é que isto possa ser devido a uma 

diminuição da viabilidade do NO e diminuição da atividade basal da CGs. (TADDEI et al., 

1998; CHEN et al., 2001a). 

 A CGs é geralmente aceita como o alvo mais importante da molécula sinalizadora 

NO, quando em baixas concentrações. A sua interação com aquela enzima ocorre 

através do grupo heme prostético, cuja remoção culmina em abolição da ativação 

induzida pelo NO (IGNARRO et al., 1986; FOERSTER et al., 1996). Uma vez o NO ligado 

ao Fe2+ do grupo heme da CGs, há a formação do complexo NO-Fe2+-His que resulta na 

subsequente quebra da ligação Fe2+ –His, o que funciona como gatilho inicial da mudança 

conformacional da enzima e sua consequente ativação (ver Figura 31) (FRIEBE; 

KOESLING, 2003). Desta forma, compostos que seletivamente modulam a atividade de 

isoformas específicas da CGs constituem uma valiosa ferramenta na investigação de 

efeitos farmacológicos que possivelmente utilizem esta via de sinalização. O ODQ apesar 

de reagir inespecificamente com heme-proteínas (ZHAO et al., 2000), parece inibir a CGs 

(única ciclase que contém grupo heme) e distinguir eventos mediados por esta enzima 

daqueles que envolvem outras ciclases de nucleotídeos cíclicos, como por exemplo: CG 

particulada ou da CA (ciclase de adenilil) (ZHAO et al., 2000; ALZAWAHRA et al., 2008; 

GONZALEZ et al., 2008), e tem sido usado extensivamente para estudar a função da via 

de transdução NO-GMPc. A ligação do ODQ é competitiva com o NO e a inibição é 

devida à oxidação do ferro do grupo heme sem afetar o domínio catalítico, assim a CGs 

tratada com ODQ tem a mesma atividade basal da CGs não tratada (GARTHWAITE et 

al., 1995; SCHRAMMEL et al., 1996).  
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NO 
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Figura 31 - Modelo de regulação redox da CGs pelo ODQ e pelo NO. A presença do 
NO induz a quebra da ligação entre o Fe2+ e o resíduo His proximal. Quando na 
presença de ODQ, o Fe2+ é oxidadado para Fe3+ diminuindo consideravelmente a 
ação do NO . 

  

 Diante ao exposto, o ODQ foi usado para se verificar a participação da CGs no 

relaxamento induzido por E-CAOx. Os resultados mostraram que o relaxamento foi 

atenuado de maneira concentração dependente e que na concentração de 10 M, ODQ 

reduz em mais de sete vezes a potência relaxante de E-CAOx (E-CAOx, 

pD2 = 5,11 ± 0,05; ECAOx + ODQ 10 M = 4,41 ± 0,04, P < 0,01) e amortece para 

menos de 50% o Emáx. Portanto, há de se considerar que o efeito observado é, no 

mínimo, mediado por um mecanismo dependente da ativação do grupo Heme da 

CGs. Como outros dados apontam para uma plausível doação de NO - mediada 

provavelmente por redutases dependentes de NAPDH -, é possível reportar a 

participação da via NO-CGs no efeito induzido por E-CAOx em AMSIR. É verdade 

que a presença de ODQ realmente converte o heme ferroso em férrico, mas causa 

apenas diminuição da afinidade do NO pela enzima e não uma inibição completa (ZHAO 

et al., 2000), ou seja, uma vez na presença do NO a atividade da CGs é incrivelmente 

aumentada e a pré-incubação com ODQ apenas reduz a atividade da enzima NO-

estimulada. Desta forma, não se pode afirmar indubitavelmente que o efeito relaxante 

residual observado é independente da CGs. Uma prova da eficácia funcional do ODQ 

utilizado neste estudo foi a inibição do relaxamento induzido por DEA/NO, um conhecido 
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ativador da CGs por doar expontaneamente NO (MOORADIAN et al., 1995; 

SANDIRASEGARANEF; DIAMOND, 1999). 

 A ativação da CGs pelo NO culmina intracelularmente na intensa conversão de 

GTP em GMPc, cuja ação leva à ativação de várias moléculas efetoras, dentre elas a 

PKG, principal mediador dos efeitos relaxantes induzidos por GMPc em CMLV 

(SCHLOSSMANN et al., 2003). Este estado já bem descrito na literatura tem sido 

atribuído a vários mecanismos, incluindo: ativação da Ca2+-ATPase, aumento da extrusão 

e recaptação de Ca2+ do citosol, inibição da formação do IP3 pela inibição da fosfolipase 

C (PLC), inibição da liberação de Ca2+ do retículo sarcoplasmático e ativação dos BKCa 

(KOMALAVILAS; LINCOLN, 1996; LUCAS et al., 2000). A habilidade de E-CAOx 

estimular a CGs resulta num provável aumento de GMPc que induz um relaxamento 

vascular presumivelmente via PKG. Surpreendentemente, KT5823, um potente e 

permeável inibidor de PKG (in vitro CI50 = 234 nM) (HIDAKA; KOBAYASHI, 1992) não foi 

capaz de afetar a atividade relaxante evocada por E-CAOx. Teixeira et al. (2005) 

evidenciaram em artéria mesentérica superior isolada de rato que YC-1 e BAY 41-2272, 

ativadores da CGs independentes do NO, aumentam em aproximadamente 30 vezes a 

[GMPc]c, e o KT5823 foi incapaz de afetar o efeito relaxante induzido por estes agentes. 

Burkhardt et al. (2000) mostraram que KT5823 falha em inibir mecanismos dependentes 

de PKG em plaquetas humanas intactas e células mesangiais de ratos, sugerindo que a 

interpretação dos efeitos de inibidores de PKG em células intactas e tecidos íntegros 

requerem considerações adicionais, antes de assumir que PKG está ou não envolvida 

em um determinado mecanismo (BURKHARDT et al., 2000; TEIXEIRA et al., 2005). 

Outro ponto divergente é que a concentração utilizada (10 μM) foi muito maior que a 

correspondente à CI50 (234 nM), afetando inclusive a PKC (K  = 4 µM) e 

consequentemente a contração induzida por FEN. Entretanto, baseado neste 

resultado o papel da PKG não pode ser excluído e a evidência que fortaleceu está 

hipótese foi a diminuição do E  de E-CAOx causada pela  presença de 

i

máx Rp-8pCPT-

cGMPS, um inibidor da PKG com alta lipofilicidade usado como ferramenta 

farmacológica nos estudos com tecidos íntegros (BUTT et al., 1994). Apesar de não 

afetar a potência e apenas causar uma significativa diminuição do Emáx 

relativamente menor que aquela induzida pelo ODQ, sugere-se mesmo assim que a 

PKG esteja sendo ativada em resposta à produção do GMPc. Rp-8pCPT-cGMPS foi 

implicado em reduzir o efeito relaxante de L-arg em corpos carvenosos humanos 

pré-contraídos com FEN (GUR et al., 2007) e a tolerânica cruzada ao GTN induzida 



VERAS, R.C  Discussão 100 
 

pelo DEA/NO em aorta de rato (IRVINE et al., 2007), mas falha em inibir 

relaxamento induzido por  YC-1 e BAY41-2272 em artéria mesentérica superior de rato 

(TEIXEIRA et al., 2005). Portanto, há de se considerar o uso de inibidores mais seletivos 

em estudos futuros que visem determinar efetivamente a participação da PKG em 

respostas relaxantes mediadas pela E-CAOx ou por outros agentes relaxantes que 

utilizem esta via de sinalização. 

 É bem estabelecido que tanto o GMPc quanto a PKG podem mediar um 

relaxamento vascular por afetar a funcionalidade dos canais para K+ (ARCHER et 

al., 1994). Estes canais são determinantes na manutenção do estado contrátil das 

células musculares lisas vasculares e na determinação do potencial membranar de 

repouso (LEDOUX et al., 2006). Sua abertura induz uma mudança deste potencial para 

valores mais negativos (repolarização ou hiperpolarização) devido ao efluxo desses íons, 

levando conseqüentemente à vasodilatação (GURNEY, 1994; HADDY et al., 2006). Uma 

propriedade típica de drogas que promovem vasorelaxamento por ativarem canais para 

K+ é que elas efetivamente diminuem sua atividade sobre a contração da musculatura 

vascular em um ambiente composto por moderado aumento na concentração de K+ 

extracelular (< 40 mM) (NELSON; QUAYLE, 1995a). O aumento do K+ extracelular de 

4 mM para 20 mM (com correção isosmótica) alterou significantemente o 

vasorelaxamento dependente de concentração induzido por E-CAOx, com atenuação da 

sua potência e Emáx, sugerindo que mecanismos hiperpolarizantes fazem parte do 

vasorelaxamento deste composto. Como na musculatura lisa existem vários tipos 

diferentes de canais para K+ e este último resultado comentado não identifica o tipo de 

canal envolvido, buscou-se investigar quais deles poderiam participar deste mecanismo 

relaxante.  

 Na presença de 4-AP (1 mM) e Glibenclamida (1 μM) - bloqueadores dos 

canais Kv e KATP, respectivamente – não houve deslocamento da curva para direita 

em ambas condições, nem tão pouco ocorreu redução do Emáx de E-CAOx. Devido a 

esta ausência de interferência e às evidências apresentadas em experimentos de 

patch-clamp nos quais a presença de E-CAOx não alterou a densidade de corrente 

de saída nem em seu pico nem no final do pulso de +50 mV, exclui-se a possível 

participação destes canais na resposta relaxante ora observada. Outrossim, um dos 

principais canais para K+ presente em mesentérica de ratos é o BKCa  (ASANO et 

al., 1993), ativados pelos íons Ca2+ oriundos tanto do meio externo bem como de 

estoques intracelulares e sensíveis à variação de voltagem (ZHANG; LI, 2006), são de 
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supra-importância no controle do tônus vascular e na interrupção da despolarização de 

eventos contráteis (CAI et al., 2007), funcionam como um mecanismo de “feedback” ao 

aumento da [Ca2+]c (BRAYDEN; NELSON, 1992). Sua participação no relaxamento 

induzido por E-CAOx encontra sustentação porque a presença de TEA (1 mM), nesta 

concentração um bloqueador seletivo destes canais (COX et al., 2003), reduz a potência 

(pD2 = 4,62 ± 0,04) e desloca a curva concentração-resposta para a direita sem alterar o 

Emáx. Este conjunto de resultados aponta a participação destes canais, mas não afirma se 

ela ocorre direta ou indiretamente à ativação da via CGs/GMPc/PKG.   

 Levando em consideração que haja um mecanismo relaxante secundário e 

independente da ativação da via NO/CGs/GMPc, tal como: S-nitrosilação de canais 

iônicos. Buscou-se avaliar a participação de vias insensíveis ao ODQ e observou-se 

que os resultados da combinação ODQ mais TEA, ou mais 4-AP ou mais 

Glibenclamida não foram significativamente diferente daqueles observados apenas 

na presença de ODQ. Sugerindo que a ativação destes canais parece ser 

secundária à ativação da via NO/CGs/GMPc/PKG. Entretanto, surpreendentemente 

observou-se que a combinação ODQ e KCl 20 mM diminui significativamente o Emáx, 

levando o poder relaxante de E-CAOx a valores abaixo de 25%, significativamente 

menores que aqueles obtidos apenas com ODQ (Emáx = 49,0 ± 4,0%). Tal resultado, 

apesar de conflitante, pode estar relacionado à ação direta do NO sobre canais para 

K+. É largamente reportado que o NO pode modular os BKCa diretamente sem a 

participação de intermediários, apenas por causar nitrosilação de resíduos sensíveis,  

ou indiretamente por afetar componentes membranares sensíveis ao NO 

relacionados ao canal em células musculares lisas vasculares (BOLOTINA et al., 

1994; SHIN et al., 1997). Em músculo liso colônico de cães e em células endoteliais 

humanas culturadas, o NO parece não interferir na atividade dos BKCa (KOH et al., 

1995; HABURCAK et al., 1997). Uma possível razão para essa discrepância é que o 

efeito do NO sobre os diversos subtipos de BKCa muda conforme o tecido (SHIN et 

al., 1997). Torna-se necessário o uso de inibidores mais específicos que o TEA para 

que realmente possa-se avaliar a influência direta, insensível ao ODQ, de E-CAOx 

sobre estes canais supracitados. 

 Alguns vasorelaxamentos dependentes de canais para K+ podem relacionar-

se à entrada de Ca2+ na célula muscular lisa vascular, através da abertura dos Cav, 

como também o próprio bloqueio destes canais. A hiperpolarização promove 

fechamento destes canais, levando a vasodilatação, já a despolarização induz sua 
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abertura, resultando em vasoconstrição (JACKSON, 2000). Os canais Cav tipo-L 

sensíveis a diidropiridinas parecem ser predominantes na maioria das células musculares 

lisas vasculares e ter sua condutância reduzida pela ativação de vias dependentes da 

formação de nucleotídeos cíclicos (XIONG; SPERELAKIS, 1995). A inibição do influxo de 

Ca2+ por esses canais pode derivar de um bloqueio direto ou ser indireto, via 

hiperpolarização de membrana.  

 Como foi demonstrada a participação dos canais para K+, buscou-se também 

avaliar a participação dos canais para Ca2+ na resposta induzida por E-CAOx. Para 

minimizar os efeitos do influxo do Ca2+ extracelular via Cav tipo-L, Nifedipino (1 M) foi 

adicionado anteriormente à contração gerada por FEN. Nestas condições, a tensão 

gerada é altamente dependente dos estoques internos de Ca2+, bem como de 

mecanismos independentes de Ca2+, por exemplo, ativação da CPI-17, uma proteína 

inibidora da MLCP (fosfatase da cadeia leve da miosina) presente em vários leitos 

vasculares (DIMOPOULOS et al., 2007). Em vista desses achados, observa-se que o 

relaxamento ocorreu de forma similar àquele obtido na ausência de NIF (1 M), 

sugerindo que E-CAOx atua por mecanismos adicionais que não exigem 

necessariamente a participação dos Cav tipo-L sensíveis à diidropiridinas. 

Corroborando com estes resultados, anéis pré-contraídos com S(-)-BAY 8644 também 

foram relaxados por E-CAOx de forma dependente de concentração (pD2 = 5,15 ± 0,05), 

equipotente ao relaxamento obtido em contrações com FEN (pD2 = 5,11 ± 0,05), 

mas diferente de preparações contraídas com FEN pré-incubadas com KCl 20 mM 

(pD2 = 4,78 ± 0,04), sugerindo que além de uma possível participação do bloqueio 

dos Cav tipo-L, o mecanismo relaxante de E-CAOx resulta não somente da interferência 

de um único evento da mobilização de íons Ca2+.  

 Resultado semelhante foi observado quando E-CAOx relaxou anéis pré-

contraídos com U46619 em meio despolarizante (KCl 60 mM) com a presença de 

nifedipina (1 M) (condição na qual se tem amenização da condutância de íons K+ e 

Ca2+). Tais resultados corroboram com o fato de que em preparações pré-contraídas 

com meio despolarizante (KCl 60 mM) o efeito relaxante obtido foi inferior àquele 

obtido com anéis pré-contraídos com FEN. É aparente que outros mecanismos 

intracelulares operem na indução do relaxamento causado por E-CAOx, tais como: 

inibição da liberação de Ca2+ dos estoques intracelulares, inibição da formação do 

IP3 ou mesmo ativação de trocadores iônicos. 
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 A ação de agonistas adrenérgicos contraturantes ativa ambas proteínas 

heterotriméricas Gq e G12/13 em músculos lisos vasculares, com conseqüente 

ativação da Fosfolipase Cβ (PLC) que hidroliza PIP2 (Fosfatidil-inositol-bis-fosfato) 

em DAG e IP3. Por ser solúvel, o IP3 migra intracelularmente para o retículo 

sarcoplasmático, onde promove o efluxo de Ca2+ do lúmen desta organela por ativar 

seu respectivo receptor localizado na membrana. Isto gera uma rápida contração 

fásica e fosforilação da cadeia leve da miosina (MLC), através da ativação da cinase 

da MLC (MLCK) dependente do complexo Ca2+-calmodulina formado (FUGIMOTO; 

MATSUDA, 1990; SOMLYO; SOMLYO, 1994; SOMLYO; SOMLYO, 2003; WIER; 

MORGAN, 2003; DIMOPOULOS et al., 2007). Usando protocolos que eliminam 

virtualmente a presença do Ca2+ extracelular e a contração de FEN é apenas 

influenciada pelos estoques internos, observou-se que E-CAOx foi apenas capaz de 

reduzí-la em aproximadamente 60% na concentração de 100 M. Isto demonstra 

que os efeitos de E-CAOx não são limitados ao impedimento do influxo de Ca2+, mas 

também a outros eventos intracelulares. 

 Um destes possíveis alvos seria o trocador Na+-Ca2+, um importante 

“antiporter” que remove o Ca2+ das células e regula a [Ca2+]c e o tônus vascular 

(MOTLEY et al., 1993; YU; CHOI, 1997). O mecanismo pelo qual ocorre a remoção 

destes íons ainda é obscuro, mas sabe-se que ele transporta concomitantemente 

3 Na+ e 1 Ca2+. A direção do movimento destes íons depende do potencial de 

membrana e do gradiente iônico. Quando no potencial de repouso, há transporte de 

Ca2+ para fora e Na+ para dentro da célula, quando ocorre despolarização ou em 

voltagem acima de zero mV, o oposto ocorre (YU; CHOI, 1997). Este trocador, 

encontrado em vários tipos celulares e usualmente presente nas membranas 

plasmática, mitocondrial e na do retículo endoplasmático, é considerado um dos 

mais importantes mecanismos celulares para remoção do Ca2+ (KIEDROWSKI et al., 

1994; BELL et al., 2000; CARAFOLI et al., 2001; DIPOLO; BEAUGÉ, 2007). Uma 

vez inibido pela presença do Ni+2, as respostas relaxantes induzidas por E-CAOx 

foram significativamente inibidas (pD2 = 4,42 ± 0,05, Ni2+, 30 M; 4,45 ± 0,05, Ni2+, 

100 M), deslocando sensivelmente a curva concentração-resposta para a direita e 

causando uma redução no Emáx (56,0 ± 10,0%, Ni2+  , 30 M; 67,2 ± 7,7, Ni2+, 

100 M). O efeito inibitório máximo do Ni+2 parece ter ocorrido na concentração de 

30 M, pois não houve diferença estatisticamente relevante entre ela e a 
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concentração de 100 M. Tais resultados corroboram com aqueles anteriormente 

reportados evidenciando a participação de mecanismos independentes de canais de 

K+ e de Ca2+  na resposta relaxante induzida por E-CAOx e que este pode ser 

mediado de forma direta ou através da ativação da via NO/CGs/GMPc/PKG, visto 

que este trocador é apontado como um dos alvos protéicos da PKG. No entanto, 

estudos adicionais tornam-se necessários para avaliação deste mecanismo. 
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9 Conclusões 

 

 

 De acordo com as condições experimentais adotadas e com o conjunto de 

resultados obtidos, conclui-se que: 

 Dentre as oximas analisadas, aquela portando um anel aromático e que 

demonstrou o efeito relaxante mais promissor em anéis de AMSIR foi E-CAOx, tanto 

em termos de potência quanto de eficácia; 

 E-CAOx demostra uma atividade vasorelaxante equipotente em anéis com ou 

sem endotélio funcional de AMSIR previamente contraídos com FEN; 

 E-CAOx também é capaz de induzir relaxamento em anéis desprovidos de 

endotélio pré-contraídos com outros agonistas contraturantes ou com agentes 

despolarizantes, ou com ionóforos de Ca2+. 

 A produção por NOS parece não estar envolvida no efeito relaxante 

observado, entretanto, o E-CAOx parece liberar NO, (detectado pela fluorescência 

produzida pelo DAF-2T) em miócitos de AMSIR através da ação das redutases 

dependentes de NADPH sensíveis à presença do 7-ER, que ativa a via 

NO/CGs/GMPc/PKG e posteriormente os BKCa, porém não se descarta um 

mecanismo insensível ao ODQ com uma ativação direta dos canais para K+. No 

entanto, para confirmar tal hipótese faz-se necessário o uso de inibidores e 

experimentos de eletrofisiologia mais específicos.  

 No que tange a participação dos canais para Ca2+, aparentemente E-CAOx 

promove a inibição do influxo de íons Ca2+  pelos Cav tipo L ou interfere em 

mecanismos contráteis posteriores à entrada de Ca2+,  

 A diminuição da contração transiente induzida por FEN e a participação do 

trocador Na+-Ca2+ são partes integrantes do mecanismo relaxante de E-CAOx, no 

entanto, se estas inibições derivam diretamente ou indiretamente da via 

NO/CGs/GMPc/PKG ainda não se sabe e estudos futuros são necessários para se 

confirmar se estas são ações diretas ou indiretas da E-CAOx. 
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10 Perspectivas 

 

 

 Investigar os efeitos de E-CAOx sobre correntes de K+, através dos 

BKCa, utilizando técnicas de “Patch-Clamp”; 

 Investigar os efeitos de E-CAOx sobre correntes de Ca2+, através dos 

Cav, utilizando técnicas de “Patch-Clamp”; 

 Avaliar a participação dos estoques de Ca2+ sensíveis a este íon, usando 

ativadores específicos; 

 Realizar experimentos adicionais de detecção de NO, usando DAF-DA e 

técnicas de Citometria de Fluxo/FACS, com o objetivo de aumentar a amostragem; 

 Dosar os níveis de GMPc na ausência e na presença de E-CAOx, 

através de técnicas de ensaio imunoenzimático; 

 Avaliar as influências do tratamento com E-CAOx sobre a pressão 

arterial e freqüência cardíaca em ratos normotensos e em diferentes modelos de 

animais hipertensos, tais como: modelo de ratos geneticamente hipertensos e 

modelo de hipertensão renovascular, 2 rins e 1 clip; 

 Avaliar a ação de E-CAOx sobre a agregação de plaquetas humanas 



VERAS, R.C  Referências 107 
 

Referências 

 
 
ACHIKE, F.; KWAN, C.Y. Nitric oxide, Human diseases and Herbal Products that 
affect the nitric oxide signalling Pathway. Clin Exp Pharmacol Physiol., v.30, p.605-
615. 2003. 
 
AKAIKE, T.; YOSHIDA, M.; MIYAMOTO, Y., et al. Antagonistic action of 
imidazolineoxyl N-oxides against endothelium-derived relaxing factor/.NO through a 
radical reaction. Biochemistry, v.32, n.3, p.827-832. 1993. 
 
AL-BAYATI, F.; MOHAMMED, M. Isolation, identification, and purification of 
cinnamaldehyde from Cinnamomum zeylanicum bark oil. An antibacterial study. 
Pharmac. Biol., v.47, n.01. 2009. 
 
AL-SA’DONI, H.; FERRO, A. S-Nitrosothiols: a class of nitric oxide-donor drugs. Clin. 
Science v.98, p.507–520. 2000. 
 
ALEXANDER, S.; MATHIE, A.; PETERS, J. Guide to Receptors and Channels 
(GRAC), 3rd edn. Br. J. Pharmacol., v.153, n.Suppl. 2, p.S1–S209. 2008. 
 
ALTURA, B.M.; ALTURA, B.T. Differencial effects of substrate depletion on drug-
induced contrations of rabbit aorta. Am. J. Physiol., v.219, p.1698-1705. 1970. 
 
ALZAWAHRA, W.F.; TALUKDER, M.A.H.; LIU, X., et al. Heme proteins mediate the 
conversion of nitrite to nitric oxide in the vascular wall. Am J Physiol Heart Circ 
Physiol, v.295, p.H499-H508. 2008. 
 
ANDREW, P.; MAYER, B. Enzymatic function of nitric oxide synthases. Cardiovasc 
Res. , v.43, p.521-531. 1999. 
 
ANDRONIK-LION, J.L.; BOUCHER, M.; DELAFORGE, Y., et al. Formation of nitric 
oxide by cytochrome P450-catalyzed oxidation of aromatic amidoximes. Biochem 
and Bioph. Res. Com., v.185, n.1, p.452-458. 1992. 
 
AOKI, K.; ASANO, M. Effects of Bay K 8644 and nifedipine on femoral arteries of 
spontaneously hypertensive rats. Br. J. Pharmacol., v.88, p.221-230. 1986. 
 
ARAÚJO, I.G.A. Estudo das Ações Cardiovasculares de Iamgambina em Ratos - 
Estudos in vivo e in vitro -.  2007.  98 p f. (Mestrado em Farmacologia)-Laboratório 
de Tecnologia Farmacêutica (LTF), UFPB, João Pessoa-PB. 
 
ARCHER, S.; HUANG, J.; HAMPL, V., et al. Nitric oxide and cGMP cause 
vasorelaxation by activation of a charybdotoxin-sensitive K channel by cGMP-
dependent protein kinase. Proc Natl Acad Sci USA, v.91, p.7583-7587. 1994. 
 
ARNAL, J.; AMRANI, A.; CHATELLIER, G., et al. Cardiac weight in hypertension 
induced by nitric oxide synthase blockade. Hypertens., v.22, p.380–387. 1993. 
 



VERAS, R.C  Referências 108 
 

ASANO, M.; MASUZAWA-ITO, K.; MATSUDA, T. Charybdotoxin-sensitive K+ 
channels regulate the myogenic tone in the resting state of arteries from 
spontaneously hypertensive rats. Br. J. Pharmacol., v.108, p.214-222. 1993. 
 
AU, A.L.S.; KWOK, C.C.; LEE, A.T.C., et al. Activation of iberiotoxin-sensitive, Ca2+-
activated K+ channels of porcine isolated left anterior descending coronary artery by 
diosgenin. European Journal of Pharmacology, v.502, n.1-2, 2004/10/11, p.123-
133. 2004. 
 
BANDARAGE, U.; CHEN, L.; FANG, X., et al. Nitrosothiol esters of diclofenac: 
synthesis and pharmacological characterization as gastrointestinal-sparing prodrugs. 
J Med Chem, n.43, p.4005-4016. 2000. 
 
BARBOSA-FILHO, J.M.; MARTINS, V.K.M.; RABELO, L.A., et al. Natural products 
inhibitors of the angiotensin converting enzyme (ACE). A review between 1980-2000. 
Braz. J. Farmacogn, v.16, n.3, p.421-446. 2006a. 
 
BARBOSA-FILHO, J.M.; MEDEIROS, K.C.P.; DINIZ, M.F.F.M., et al. Natural 
Products Inhibitors of the Enzyme Acetylcholinesterase. Braz. J. Farmacogn, v.16, 
n.2, p.258-285. 2006b. 
 
BARREIRO, E.J. Produtos naturais bioativos de origem vegetal e o desenvolvimento 
de fármacos. Quím. Nova, v.13, n.1, p.29-39. 1990. 
 
BARRETO, R.L.; CORREIA, C.R.; MUSCARA, M.N. ÓXIDO NÍTRICO: 
PROPRIEDADES E POTENCIAIS USOS TERAPÊUTICOS. Quim. Nova, v.28, n.6, 
p.1046-1054. 2005. 
 
BAUER, J.A.; FUNG, H.L. Arterial versus venous metabolism of nitroglycerin to nitric 
oxide: a possible explanation of organic nitrate venoselectivity. J. Cardiov. 
Pharmacol, v.28, n.3, p.371-374. 1996. 
 
BELL, P.D.; MASHBURN, N.; UNLAP, M.T. Renal sodium/calcium exchange; a 
vasodilator that is defective in salt-sensitive hypertension. Acta Physiol. Scand., 
v.168, n.209-214. 2000. 
 
BENZANILLA, F.; ARMSTRONG, C.M. Inactivation of the sodium channel. I. Sodium 
current experiments. J. Gen. Physiol., v.70, p.549-566. 1977. 
 
BERANOVA, P.; CHALUPSKY, K.; KLESCHYOV, A.L., et al. N-ômega--hydroxy-l-
arginine homologues and hydroxylamine as nitric oxide-dependent vasorelaxant 
agents. EJP, v.516, p.260-267. 2005. 
 
BOLOTINA, V.M.; NAJIBI, S.; PALACINO, J.J., et al. Nitric oxide directly activates 
calcium-dependent potassium channels in vascular smooth muscle. Nature, v.368, 
p.850-853. 1994. 
 
BONAVENTURA, D.; OLIVEIRA, F.S.; LUNARDI, C.N., et al. Characterization of the 
mechanisms of action and nitric oxide species involved in the relaxation induced by 
the ruthenium complex. Nitric Oxide, v.15, p.387-394. 2006. 



VERAS, R.C  Referências 109 
 

 
BOUCHER, J.; GENET, A.; VADON, S., et al. Cytochrome P450 catalyzes the 
oxidation of N-omega-hydroxy-Larginine by NADPH and O2 to nitric oxide and 
citrulline. Biochem Biophys Res Commun., v.187, p.880-886. 1992a. 
 
BOUCHER, J.; GENET, A.; VADON, S., et al. Formation of nitrogen oxides and 
citrulline upon oxidation of N-omega-hydroxy-Larginine by hemeproteins. Biochem 
Biophys Res Commun., v.184, p.1158–1164. 1992b. 
 
BRASIL. Monografias - Consulta Pública nº 24, de 13 de maio de 2009, D.O.U de 
15/05/09. CANELA-DA-CHINA - Cinnamomi cortex. Brasília-DF: ANVISA 2009. 
 
BRAYDEN, J.; NELSON, M. Regulation of arterial tone by activation of calcium-
dependent potassium channels. Science, v.256, p.532-535. 1992. 
 
BREISBLATT, W.M.; VITA, N.A.; ARMUCHASTEGUI, M., et al. Usefulness os serial 
radionucleotide monitoring during graded nitroglycerin infusion for unstable angina 
pectoris for determination left ventricular function and individualized therapeutical 
dose. Am. J. Cardiol., n.61, p.685-690. 1988. 
 
BRILLI, R.; KRAFTE-JACOBS, B.; SMITH, D., et al. Intratracheal instillation of a 
novel NO/nucleophile adduct selectively reduces pulmonary hypertension. J. Appl. 
Physiol., n.83, p.1968-1975. 1997. 
 
BROCKSOM, T.J.; BROCKSOM, U.; CONSTANTINO, M.G. A Síntese de 
Sesquiterpenos Baquenolidas Quim. Nova, v.31, n.4, p.937-941. 2008. 
 
BROILLET, M.-C.; RANDIN, O.; CHATTON, J.-Y. Photoactivation and calcium 
sensitivity of the fluorescent NO indicator 4-5,-diaminofluorescein (DAF-2): 
implications for cellular NO imaging. FEBS Lett., v.491, p.227-232. 2001. 
 
BROPHY, C.; KNOEPP, L.; XIN, J., et al. Functional expression of NOS 1 in vascular 
smooth muscle. Am. J. Physiol. Heart, v.278, n.3, p.H991-H997. 2000. 
 
BROWN, J.; KEATES, A.; HANSON, P., et al. Nitric oxide generators and cGMP 
stimulate mucus secretion by rat gastric mucosal cells. Am. J. Physiol., n.265, 
p.G418-G422. 1993. 
 
BROWNER, N.C.; DEY, N.B.; BLOCH, K.D., et al. Regulation of cGMP-dependent 
Protein Kinase Expression by Soluble Guanylyl Cyclase in Vascular Smooth Muscle 
Cells. JBC, v.279, n.45, p.46631-46636. 2004. 
 
BURKHARDT, M.; GLAZOVA, M.; GAMBARYAN, S., et al. KT5823 inhibits cGMP-
dependent protein kinase activity in vitro but not in intact human platelets and rat 
mesangial cells. J. Biol. Chem., v.275, n.43, p.33536-33541. 2000. 
 
BUTLER, A.; MEGSON, I. Non-heme iron nitrosyls in biology. Chem Rev, n.102, 
p.1155-1166. 2002. 
 



VERAS, R.C  Referências 110 
 

BUTLER, A.R.; AL-SA'DONI, H.H.; MEGSON, I.L., et al. Synthesis, decomposition, 
and vasodilator action of some new S-nitrosated dipeptides. Nitric Oxide Biol. 
Chem., n.2, p.193-202. 1998. 
 
BUTLER, A.R.; AL-SA'DONI, H.H.; MEGSON, I.L., et al. Synthesis, decomposition, 
and vasodilator action of some new S-nitrosated dipeptides. Nitric Oxide Biol. 
Chem, n.2, p.193-202. 2000. 
 
BUTT, E.; EIGENTHALER, M.; GENIESER, H. (Rp)-8-pCPT-cGMPS, a novel cGMP-
dependent protein kinase inhibitor. EJP, v.2, n.269, p.265-268. 1994. 
 
CAI, B.; GONG, D.; PAN, Z. Large-conductance Ca2+-activated K+ currents blocked 
and impaired by homocysteine in human and rat mesenteric artery smooth muscle 
cells. Life Sci, v.80, p.2060-2066. 2007. 
 
CAMPBELL, W.B.; HARDER, D.R. Endothelium-derived Hyperpolarizing factors and 
vascular cytochrome P450 metabolites of arachidonic acid in the regulation tone. 
Circ. Res., v.84, p.484-488. 1999. 
 
CARAFOLI, E.; SANTELLA, L.; BRANCA, D., et al. Generation, control, and 
processing of cellular calcium signals. Critical Reviews in Biochemistry and 
Molecular Biology, v.36, n.2, p.107-260. 2001. 
 
CHALUPSKY, K.; LOBYSHEVA, K.; NEPVEU, F., et al. Relaxant effect of oxime 
derivatives in isolated rat aorta: role of nitric oxide (NO) formation in smooth muscle. 
Biochem Pharmacol., v.67, p.1203-1214. 2004. 
 
CHAUHAN, S.; RAHMAN, A.; NILSSON, H., et al. NO contributes to EDHF-like 
responses in rat small arteries: a role for NO stores. Cardiovasc. Res., v.57, n.1, 
2003/1, p.207-216. 2003. 
 
CHEN, X.; TOUYZ, R.M.; PARK, J.B., et al. Antioxidant effects of vitamins C and E 
are associated with altered activation of vascular NADPH oxidase and superoxide 
dismutase in stroke-prone SHR. Hypertens., v.38, p.606-611. 2001a. 
 
CHEN, Z.; CHE, D.; VETTER, M., et al. 17β-Estradiol inhibits soluble guanylate 
cyclase activity through a protein tyrosine phosphatase in PC12 cells J. Steroid 
Biochem. Mol. Biol, v.78, p.451-455. 2001b. 
 
CHEN, Z.; ZHANG, J.; STAMLER, J.S. Identification of the enzymatic mechanism of 
nitroglycerin bioactivation. . Proc. Natl. Acad. Sci. USA., n.99, p.8306-8311. 2002. 
 
CHUNG, S.; CHONG, S.; SETH, P., et al. Conversion of nitroglycerin to nitric oxide in 
microsomes of the bovine coronary artery smooth muscle is not primarily mediated 
by glutathione-Stransferases. J Pharmacol Exp Ther, v.260, p.652-659. 1991. 
 
CLARK, S.G.; FUCHS, L.C. Role of nitric oxide and Ca2+-dependent K+ channels in 
mediating heterogeneous microvascular responses to acetylcholine in different 
vascular beds. J. Pharmacol. Exper. Ther., v.282, n.3, p.1473-1479. 1997. 
 



VERAS, R.C  Referências 111 
 

COHN, J.N. The Management of Chronic Heart Failure. N. Engl. J. Med, v.4, n.336, 
p.490-498. 1996. 
 
COOKE, J.; ANDON, N.; LOSCALZO, J. S-nitrosocaptopril. II. Effects on vascular 
reactivity. J Pharmacol Exp Ther, n.249, p.730-734. 1989. 
 
COX, R.H.; HAAS, K.S.; MOISEY, D.M., et al. Effects of endothelium regeneration on 
canine coronary artery function. Am J Physiol, v.257, p.H1681-H1692. 1989. 
 
COX, R.H.; LOZINSKAYA, I.; DIETZ, N.J. Calcium exerts a large regulatory effect on 
potassium channels in small mesenteric artery myocites from spontaneously 
hypertensive rats compare to wistar-kioto rats. AJH, v.16, p.21-27. 2003. 
 
CRAGG, G.M.; NEWMAN, D.J.; SNADER, K.M.J. Natural Products in Drug 
Discovery and Development. J. Nat. Prod., n.60, p.52-60. 1997. 
 
DEMASTER, E.C.; SHIROTA, F.N.; NAGASAWA, H.T. The metabolic activation of 
cyanamide to an inhibitor of aldehyde dehydrogenase is catalyzed by catalase. 
Biochem and Bioph. Res. Com., v.122, n.01, p.358-365. 1984. 
 
DIAS, K.L.G.; CORREIA, N.A.; PEREIRA, K.K.G., et al. Mechanisms involved in the 
vasodilator effect induced by diosgenin in rat superior mesenteric artery. EJP, v.574, 
p.172-178. 2007. 
 
DIMOPOULOS, G.J.; SEMBA, S.; KITAZAWA, K., et al. Ca2+-Dependent Rapid Ca2+ 
Sensitization of Contraction in Arterial Smooth Muscle. Cir. Res, v.100, p.121-129. 
2007. 
 
DIPOLO, R.; BEAUGÉ, L. Sodium/calcium exchanger: Influence of metabolic 
regulation on ion carrier interactions. Physiological Reviews, v.86, n.1, p.1637-
1597. 2007. 
 
FARNSWORTH, N.R.; AKERELE, O.; BINGEL, A.S., et al. Medicinal plants in 
therapy. Bull. WHO, v.63, n.965-981. 1985. 
 
FAVALORO, J.L.; KEMP-HARPER, B.K. The nitroxyl anion (HNO) is a potent dilator 
of rat coronary vasculature. Cardiovasc Res., n.73, p.587-596. 2007. 
 
FEELISCH, M. The use of nitric oxide donors in pharmacological studies. Naunyn-
Schmiedeberg’s Arch Pharmacol, v.358, p.113-122. 1998. 
 
FEELISCH, M.; KOTSONIS, P.; SIEBE, J., et al. The Soluble Guanylyl Cyclase 
Inhibitor 1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3,-a]quinoxalin-1-one Is a Nonselective Heme 
Protein Inhibitor of Nitric Oxide Synthase and Other Cytochrome P-450 Enzymes 
Involved in Nitric Oxide Donor Bioactivation. Mol. Pharm., v.56, n.2. 1999. 
 
FEELISCH, M.; STAMLER, J.S. Methods in nitric oxide research. Chichester: John 
Wiley & Sons. 1996 
 



VERAS, R.C  Referências 112 
 

FERRERO, R.; RODRÍGUEZ-PASCUAL, F.; MIRAS-PORTUGAL, M.T., et al. Nitric 
Oxide-Sensitive Guanylyl Cyclase Activity Inhibition Through Cyclic GMP-Dependent 
Dephosphorylation. J. Neurochem, v.75, n.5, p.2029-2039. 2000. 
 
FLORA FILHO, R.; ZILBERSTEIN, B. Óxido Nítrico: o simples mensageiro 
percorrendo a complexidade. Metabolismo síntese e funções. Rev. Ass Med Brasil, 
v.46, n.3, p.265-271. 2000. 
 
FOERSTER, J.; HARTENECK, C.; MALKEWITZ, J., et al. A functional heme-binding 
site of soluble guanylyl cyclase requires intact N-termini of a1 and b1 subunits. EJB., 
v.240, p.380-386. 1996. 
 
FÖRSTERMANN, U.; KLEINERT, H.; GATH, I., et al. Expression and expressional 
control of nitric oxide synthases in various cell types. . Adv Pharmacol, v.34, p.171-
186. 1995. 
 
FRIEBE, A.; KOESLING, D. Regulation of Nitric Oxide-Sensitive Guanylyl Cyclase. 
Circ. Res., v.93, p.96-105. 2003. 
 
FRIEBE, A.; MERGIA, E.; DANGEL, O., et al. Fatal gastrointestinal obstruction and 
hypertension in mice lacking nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase. Proc Natl Acad 
Sci USA, v.104, p.7699-7704. 2007. 
 
FUGIMOTO, S.; MATSUDA, T. Effects of Pimobendan, a Cardiotonic and 
Vasodilating Agent with Phosphodiesterase Inhibiting Properties, on Isolated Arteries 
and Veins of Rats. J. Phamacol. Exp. Ther, v.252, n.03, p.1304-1311. 1990. 
 
FURCHGOTT, R.F.; ZAWADZKI, J.V. The obligatory role of endothelial cells in the 
relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine. Nature, v.288, p.373-376. 
1980. 
 
GARDINER, S.; COMPTON, A.; BENNETT, T., et al. Control of regional blood flow 
by endothelium-derived nitric oxide. Hypertens., v.15, p.486–492. 1990. 
 
GARTHWAITE, J.; SOUTHAM, E.; BOULTON, C.L. Potent and selective inhibition of 
nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase by 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-
one. Mol. Pharmacol., v.48, p.184-188. 1995. 
 
GATH, I.; CLOSS, E.; GODTEL-ARMBRUST, U., et al. Inducible NO synthase II and 
neuronal NO synthase I are constituitively expressed in different structures of guinea 
pig skeletal muscle; implications for contractile function. FASEB J., v.10, p.1614-
1620. 1996. 
 
GATTI, R.; RADI, R.; AUGUSTO, O. Peroxynitrite-mediated oxidation of albumin to 
the protein-thiyl free radical. . FEBS Lett., v.348, n.3, p.287–290. 1994. 
 
GOLDSTEIN, S.; RUSSO, A.; SAMUNI, A. Reactions of PTIO and Carboxy-PTIO 
with NO, NO2, and O3. J. Biol. Chem., v.278, n.51, December 19, 2003, p.50949-
50955. 2003. 
 



VERAS, R.C  Referências 113 
 

GONZALEZ, D.R.; FERNANDEZ, I.C.; ORDENES, P.P., et al. Differential role of S-
nitrosylation and the NO–cGMP–PKG pathway in cardiac contractility. Nitric Oxide, 
v.18, p.157-167. 2008. 
 
GOTO, H.; SHIMADA, Y.; SEKIYA, N., et al. Effects of Keishibukuryo-gan on 
vascular function and hemorheological factors in spontaneously diabetic (WBN/kob) 
rats. Phytomedicine, v.11, p.188-195. 2004. 
 
GRAÄTZEL, M.; TANIGUCHI, S.; HENGLEIN, A. Pulse radiolytic study of short-lived 
products of nitric oxide-reduction in aequeous solution. Ber. Bunsenges.Phys., v.74, 
p.1003-1010. 1970. 
 
GROSSI L; D’ANGELO, S. Sodium nitroprusside: Mechanism of NO release 
mediated by sulfhydryl-containing molecules. J Med Chem of Heteroc Comp., n.48, 
p.2622–2626. 2005. 
 
GUL, H.; YILDIZ, O. Amplification of sumatriptan-induced contraction with 
phenylephrine, histamine and KCl in the isolated human mesenteric artery: in-vitro 
evidence for sumatriptan-induced mesenteric ischemia. Naunyn-Schrniedeberg´s 
Arch Pharmacol, v.366, p.254-261. 2002. 
 
GUR, S.; KADOWITZ, P.J.; TROST, L., et al. Optimizing Nitric Oxide Production by 
Time Dependent L-Arginine Administration in Isolated Human Corpus Cavernosum. 
J. Urol., v.178, p.1543-1548. 2007. 
 
GURNEY, A.M. Mechanisms of drug-induced vasodilatation. J. Pharm. Pharmacol., 
v.46, p.242-251. 1994. 
 
HABURCAK, M.; WEI, L.; VIANA, F., et al. Calcium-activated potassium channels in 
cultured human endothelial cells are not directly modulated by nitric oxide. Cell 
Calcium, v.21, p.291-300. 1997. 
 
HADDY, F.J.; VANHOUTTE, P.M.; FELETOU, M. Role of potassium in regulating 
blood flow and blood pressure. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol., 
v.290, p.546-552. 2006. 
 
HALLAS, J.; DALL, M.; ANDRIES, A., et al. Use of single and combined 
antithrombotic therapy and risk of serious upper gastrointestinal bleeding: population 
based case-control study. Br Med J., n.333, p.726. 2006. 
 
HAMILL, O.P.M., A.; NEHER, E. ET AL. . Improved patch-clamp techniques for high-
resolution current recording from cells and cell-free membrane patches. Pflugers 
Arch., v.391, p.85-100. 1981. 
 
HANSPAL, I.; MAGID KS; WEBB DJ, et al. The effect of oxidative stress on 
endothelium-dependent and nitric oxide donor-induced relaxation: implications for 
nitrate tolerance. Nitric Oxide, v.6, p.263–270. 2002. 
 



VERAS, R.C  Referências 114 
 

HARA, H.; KANAZAWA, T. Selective inhibition by ionophore A23187 of the enzyme 
isomerization in the catalytic cycle of sarcoplasmic reticulum Ca2+ATPase. J. Biol. 
Chem., v.261, n.35, p.16584-16590. 1986. 
 
HARRINGTON, L.S.; FALCK, J.R.; MITCHELL, J.A. Not so EEZE: the dEDHFT 
antagonist 14, 15 epoxyeicosa-5(Z)-enoic acid has vasodilator properties in 
mesenteric arteries. EJP, v.506, p.165-168. 2004. 
 
HARTENECK, C.; KOESLING, D.; SÖLING, A., et al. Expression of soluble 
guanylate cyclase: catalytic activity requires two subunits. FEBS Lett, v.272, p.221-
223. 1990. 
 
HARVEY, A.L. Natural products as a screening resource. Curr. Opin. Chem. Biol., 
n.11, p.480-484. 2007. 
 
HEIKAL, L.; MARTIN, G.P.; DAILEY, L.A. Characterisation of the decomposition 
behaviour of S-nitrosoglutathione and a new class of analogues: S-
Nitrosophytochelatins. Nitric Oxide, v.20, p.157-165. 2009. 
 
HIDAKA, H.; KOBAYASHI, R. Pharmacology of protein kinase inhibitors. Annu Rev 
Pharmacol Toxicol, v.32, p.377-397. 1992. 
 
HOBBS, A.J.; HIGGINS, A.; MONCADA, S. Inhibition of nitric oxide synthase as a 
potencial terapeutical target Annu Rev Pharmacol Toxicol, v.39, p.191-220. 1999. 
 
HOGG, N.; DARLEY-USMAR, V.; WILSON, M., et al. Production of hydroxyl radicals 
from the simultaneous generation of superoxide and nitric oxide. Biochem, v.j 281, 
p.419-424. 1992. 
 
HOGG, N.; SINGH, R.J.; KONOREV, E., et al. S-Nitrosoglutathione as a substrate for 
gamma-glutamyl transpeptidase. Biochem, v.323, n.Pt2, p.477-481. 1997. 
 
HUANG, J.; WANG, S.; LUO, X., et al. Cinnamaldehyde reduction of platelet 
aggregation and thrombosis in rodents. Thrombosis Research, v.119, p.337-342. 
2007. 
 
IGNARRO, L.; ADAMS, J.; HORWITZ, P., et al. Activation of soluble guanylate 
cyclase by NO-hemoproteins involves NO-heme exchange: comparison of heme-
containing and heme-deficient enzyme forms. J. Biol. Chem., v.261, p.4997-5002. 
1986. 
 
INOUHE, M. Phytochelatins. Braz. J. Plant Phys., v.17, n.1, p.65-78. 2005. 
 
IRVINE, J.C.; FAVALORO, J.L.; KEMP-HARPER, B.K. NO- Actives Soluble 
Guanylate Cyclase and Kv Channels to Vasodilate Resistance Arteries. Hypertens., 
v.41, p.1301-1307. 2003. 
 
IRVINE, J.C.; FAVALORO, J.L.; WIDDOP, R.E., et al. Nitroxyl Anion Donor, Angeli’s 
Salt, Does Not Develop Tolerance in Rat Isolated Aortae. Hypertens., v.49, p.885-
892. 2007. 



VERAS, R.C  Referências 115 
 

 
ITOH, T.; KANMURA, Y.; KURIYAMA, H. A23187 Increases Calcium Permeability of 
Stores Sites More Than of Surface Membrane in the Rabbit Mesenteric Artery. J. 
Physiol., v.359, p.467-684. 1985. 
 
JACKSON, W.F. Ion Channel and vascular tone. Hypertens., v.32, n.part 2, p.173-
178. 2000. 
 
JAROS, F.; STRAKA, T.; DOBESSOVA, Z., et al. Vasorelaxant activity of some 
oxime derivatives. EJP, v.575, p.122-126. 2007. 
 
JIANG, H.; ICHIKAWA, Y. Neuronal nitric oxide synthase catalyzes the reduction of 
7-ethoxyresorufin. . Life Sci, v.65, p.1257-1264. 1999. 
 
JOHN, S.; SCHMEIDER, R. Potential mechanisms of impaired endothelial function in 
arterial hypertension and hypercholesterolemia. Curr Hypertens Rep., v.5, p.199-
207. 2003. 
 
JOUSSERANDOT, A.; BOUCHER, J.; HENRY, Y., et al. Microsomal cytochrome 
P450-dependent oxidation of N-hydroxyguanidines, amidoximes and ketoximes: 
mechanism of the oxidative cleavage of their C=N(OH) bond with formation of 
nitrogen oxides. Biochemistry, n.37, p.17179-17191. 1998. 
 
KAMBLE, R.R.; BELGUR, S.S.; ALADKATTI, R., et al. Synthesis and Evaluation of 
Benzophenone Oximes Derivatized with Sydnone as Inhibitors of Secretory 
Phospholipase A2 with Anti-inflammatory Activity. Chem. Pharm. Bull., v.57, n.1, 
p.16-21. 2009. 
 
KAMISAKI, Y.; SAHEKI, S.; NAKANE, M., et al. Soluble guanylate cyclase from rat 
lung exists as a heterodimer. J. Biol. Chem., v.261, p.7236-7241. 1986. 
 
KAUL, S.; CERCEK, B.; RENGSTROM, J., et al. Polymeric-based perivascular 
delivery of a nitric oxide donor inhibits intimal thickening after balloon denudation 
arterial injury: role of nuclear factor-kappaB. J Am Coll Cardiol, n.35, p.493-501. 
2000. 
 
KAVDIA, M.; LEWIS, R. Nitric oxide delivery in stagnant systems via nitric oxide 
donors: a mathematical model. Chem Res Toxicol, n.16, p.7-14. 2003. 
 
KERWIN, J.; LANCASTER, J.; FELDMAN, P. Nitric oxide: a new paradigm for 
second messengers. J Med Chem. J. Med. Chem., v.38, n.22, p.4343-4362. 1995. 
 
KESERU, G.; BALOGHB, G.; KARANCSI, T. Metalloporphyrin Catalyzed Oxidation 
of N-Hydroxyguanidines: A Biomimetic Model for the H2O2-Dependent Activity of 
Nitric Oxide Synthase. Bioorgan. Med. Chem. , v.10, p.1775-1777. 2000. 
 
KHAZAEI, M.; MOIEN-AFSHARI, F.; LAHER, I. Vascular endothelial function in 
health and diseases. Pathophysiology, v.15, p.49-67. 2008. 
 



VERAS, R.C  Referências 116 
 

KIEDROWSKI, L.; BROOKER, G.; COSTA, E., et al. Glutamate impairs neuronal 
calcium extrusion while reducing sodium gradient. Neuron, v.12, n.02, p.295-300. 
1994. 
 
KODJA, G.; FEELISCH, M.; NOACK, E. Sulfhydryl-Containing Nitrate Esters: A New 
Class of Nitric Donors. Cardiovasc Drug Reviews, v.13, n.3, p.275-288. 1995. 
 
KOESLING, D.; FRIEBE, A. Soluble guanylyl cyclase: structure and function. Rev 
Physiol Biochem Pharmacol., v.135, p.41-65. 1999. 
 
KOH, S.D.; CAMPBELL, J.D.; CARL, A., et al. Nitric oxide activates multiple 
potassium channels in canine colonic smooth muscle. J. Physiol., v.489, p.735-743. 
1995. 
 
KOHTA, K.; HIKIAMI, H.; SHIMADA, Y., et al. Effects of Keishi-bukuryo-gan on 
erythrocyte aggregability in patients with multiple old lacunar infarction. J Med 
Pharmaceut Soc WAKAN-YAKU, v.10, p.251-259. 1993. 
 
KOJIMA, H.; NAKATSUBO, N.; KIKUCHI, K. Detection and imaging of nitric oxide 
with novel fluorescent indicators: diaminofluoresceins. Anal. Chem. , v.70, p.2446-
2453. 1998. 
 
KOMALAVILAS, P.; LINCOLN, T.M. Phosphorylation of the Inositol 1,4,5-
Trisphosphate Receptor: CYCLIC GMP-DEPENDENT PROTEIN KINASE 
MEDIATES cAMP AND cGMP DEPENDENT PHOSPHORYLATION IN THE INTACT 
RAT AORTA. J Biol. Chem., v.271, n.6, p.21933-21938. 1996. 
 
LAGAUD, G.J.; SKARSGARD, P.L.; LAHER, I., et al. Heterogeneity of endothelium-
dependent vasodilation in pressurized cerebral and small mesenteric resistance 
arteries of the rat. J. Pharmacol. Exp. Ther., n.290, p.832-389. 1999. 
 
LANGLAIS, K.K.; STEWART, J.A.; MORTON, D.B. Preliminary characterization of 
two atypical soluble guanylyl cyclases in the central and peripheral nervous system of 
Drosophila melanogaster J. Exp. Biol., v.207, p.2323-2338. 2004. 
 
LEDOUX, J.; WERNER, M.; BRAYDEN, J.E., et al. Calcium-Activated Potassium 
Channels and the Regulation of Vascular Tone. Physiology, v.21, p.69-78. 2006. 
 
LEFER, A.M.; LEFER, D.J. The role of nitric oxide and cell adhesion molecules on 
the microcirculation in ischemia-reperfusion. Cardiovasc. Res, v.36, p.743-751. 
1996. 
 
LEWKO, B.; WENDT, U.; SZCZEPANSKA-KONKEL, M., et al. Inhibition of 
endogenous nitric oxide synthesis activates particulate guanylyl cyclase in the rat 
renal glomeruli. Kidney Int., v. 52, p.654-659. 1997. 
 
LI, C.G.; RAND, M.J. Inhibition of NO-medicate responses by 7-ethoxyresorufin, a 
substrate and competitive inhibitor of cytochrome P450. Br. J. Pharmacol., v.118, 
n.1, p.57-62. 1996. 
 



VERAS, R.C  Referências 117 
 

LI, H.; LIU, X.; CUI, H., et al. Characterization of the Mechanism of Cytochrome P450 
Reductase-Cytochrome P450-mediated Nitric Oxide and Nitrosothiol Generation from 
Organic Nitrates. JBC, v.281, n.18, p.12546-12554. 2006. 
 
LINCOLN, T.M. Cyclic GMP and vascular biology. . In:  Cyclic GMP Biochemistry. 
Landes, Austin Texas: Lincoln, 1994. Cyclic GMP and vascular biology. , p.97-132 
 
LIU, L.; HAUSLADEN A; ZENG M, et al. A metabolic enzyme for S-nitrosothiol 
conserved from bacteria to humans. Nature, n.410, p.490-494. 2001. 
 
LOHSE, M.J.; FORTEMANN, U.; SCHMITT, H. Pharmacology of NO: cGMP signal 
transduction. Naunyn-Schmiedeberg’s Arch Pharmacol, n.358, p.111-112. 1998. 
 
LOSCALZO, J.; SMICK, D.; ANDON, N., et al. S-nitrosocaptopril: Molecular 
characterization and effects on the vasculature and on platelets. J Pharmacol Exp 
Ther n.249, p.726-729. 1989. 
 
LUCAS, K.; PITARI, G.; KAZEROUNIAN, S., et al. Guanylyl cyclases and signaling 
by cyclic GMP. Pharmacol Rev, n.52, p.375-414. 2000. 
 
MAGALHAES, N.M. Atividade vasodilatadora da  3-hidroxi-4-(hidroxiimino)-2-(3-
metilbut-2-enil)naftalen-1(4H)-ona, uma oxima derivada do Lapachol  2007.  
73p. f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia)-Laboratório de Tecnologia 
Farmacêutica (LTF), UFPB, João Pessoa-PB. 
 
MARAGOS, C.; MORLEY D; WINK DA, et al. Complexes of NO with nucleophiles as 
agents for the controlled biological release of nitric oxide Vasorelaxant effects. J Med 
Chem, n.34, p.3242–3247. 1991. 
 
MATHES, C.; THOMPSON, S. The nitric oxide/cGMP pathway couples muscarinic 
receptors to the activation of Ca2+ influx. J Neurosci, v.5, n.16, p.1702-1709. 1996. 
 
MATSUDA, H.; MATSUDA, R.; FUKUDA, S., et al. Antithrombic actions of 70% 
methanolic extract and cinnamic aldehyde from cinnamomi cortex. Chem. Pharm. 
Bull., v.35, p.1275-1280. 1987. 
 
MAYER, B.; ANDREW, P. Nitric oxide synthases: catalytic function and progress 
towards selective inhibition. Naunyn-Schmiedeberg’s Arch Pharmacol, v.358, 
p.127-133. 1998. 
 
MEGSON, I.L.; WEBB, D. Nitric Oxide donor drugs: current status and future trends. 
Expert Opin Investig Drugs, n.11, p.587-601. 2002. 
 
MENTZ, L.A.; OLIVEIRA, P.L. Canela-do-ceilão: Cinnamomi cortex (Cinnamomum 
verum J.S.Presl.). In:  Farmacopéia Brasileira. São Paulo-SP: Atheneu, v.2, 2000. 
Canela-do-ceilão: Cinnamomi cortex (Cinnamomum verum J.S.Presl.) 
 
MIKE, T.; LIN, T.; MIKE, T., et al. Ca2+-activated K+ channel-associated phosphatase 
and kinase activities during development. Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol., 
n.289, p.H414-H425. 2005. 



VERAS, R.C  Referências 118 
 

 
MILLER, M.R.; MEGSON, I.L. Recent developments in nitric oxide donor drugs. Br. 
J. Pharm., v.151, p.305-321. 2007. 
 
MILLER, M.R.; OKUBO, K.; ROSEBERRY, M.J., et al. Extracellular nitric oxide 
release mediates soluble guanylate cyclase-independent vasodilator action os 
spermine NONOnate: comparation with other nitric oxide donors in isolated rat 
femoral arteries. J. Cardiov. Pharmacol, v.43, p.440-451. 2004. 
 
MONCADA, S.; PALMER, R.M.; HIGGS, E.A. Nitric Oxide: Physiology, 
pathophysiology and pharmacology. Pharmacol Rev, v.43, p.109-142. 1991. 
 
MONTANARI, C.A.; BOLZANI, V.S. Planejamento Racional de Fármacos Baseado 
em Produtos Naturais. Quim. Nova, n.1, p.105-111. 2001. 
 
MOORADIAN, D.; HUTSELL, T.; KEEFER, L. Nitric Oxide (NO) Donor Molecules: 
Effects of NO Release Rate on Vascular Smooth Muscle Cell Proliferation In Vitro. J. 
Cardiov. Pharmacol, v.25, n.4, p.674-678. 1995. 
 
MORATO, M.; SOUSA, T.; GUIMARÃES, S., et al. The role of angiotensin II in 
hypertension due to adenosine receptors blockade. EJP, v.455, p.135-141. 2002. 
 
MORLEY, D.; KEEFER, L. Nitric oxide/nucleophile complexes: a unique class of nitric 
oxide-based vasodilators. . J Cardiovasc Pharmacol, v.22, n.7, p.S3-S9. 1993. 
 
MOTLEY, E.D.; PAUL, R.J.; MATLIB, M.A. (1993). Role of Na+-Ca2+ exchange in the 
regulation of vascular smooth muscle tension. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol., 
v.264, p.H1028-H1040. 1993. 
 
NAKATSUBO, N.; KOJIMA, H.; KIKUCHI, K. Detection and imaging of nitric oxide 
production from bovine aortic endothelial cells using new fluorescence indicators: 
diaminofluoresceins. FEBS Lett, v.427, p.263-266. 1998. 
 
NASSEM, K.M. The role of nitric oxide in cardiovascular diseases. Mol. Aspects 
Med., v.26, p.33-65. 2005. 
 
NAVARRO-ANTOLIN, J.; LAMAS, S. Nitrosative stress by cyclosporine A in the 
endothelium: studies with the NO-sensitive probe diaminofluorescein- 2/diacetate 
using flow cytometry. . Nephrol. Dial. Transplant., v.16, n.Suppl. 1, p.6-9. 2001. 
 
NELLI, S.; MCINTOSH, L.; MARTIN, W. Role of copper ions and cytochrome P450 in 
the vasodilator actions of the nitroxyl anion generator, Angeli's salt, on rat aorta. 
EJP., v.412, p.281-289. 2001. 
 
NELSON, M.T.; QUAYLE, J.M. Physiological roles and properties of potassium 
channels in arterial muscle. Am. J. Physiol., v.268, p.C799-C822. 1995a. 
 
NELSON, M.T.; QUAYLE, J.M. Physiological roles and properties of potassium 
channels in arterial smooth muscle. Am. J. Physiol. , n.268, p.C799-C822. 1995b. 
 



VERAS, R.C  Referências 119 
 

NEUBIG, R.R.; SPEDDING, M.; KENAKIN, T., et al. International Union of 
Pharmacology Committee on Receptor Nomenclature and Drug Classification. 
XXXVIII. Update on Terms and Symbols in Quantitative Pharmacology. Pharmacol. 
Rev., v.55, n.4, p.597-606. 2003. 
 
NEWMAN, D.J.; CRAGG, G.M.; SNADER, K.M.J. The influence of natural products 
upon drug discovery. Nat. Prod. Rep, n.17, p.215-234. 2000. 
 
NEWMAN, D.J.; CRAGG, G.M.; SNADER, K.M.J. Natural Products as Sources of 
New Drugs over the Period 1981-2002. J. Nat. Prod., n.66, p.1022-1037. 2003. 
 
NOBORU, T.; OKAMURA, T. The Pharmacology of Nitric Oxide in the Peripheral 
Nervous System of Blood Vessels. Pharmacol Rev, v.55, p.271-324. 2003. 
 
OHMIYA, H.; KANAZAWA, T. Inhibition by A23187 of Conformational Changes 
Involved in the Ca2+-Induced Activation of Sarcoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase J. 
Biochem., v.109, n.05, p.751-757. 1991. 
 
OLIVEIRA JUNIOR, F.A. Estudo Farmacológico de D-Arabinose Oxima em 
Artéria Mesentérica Superior Isolada de Rato.  2008.  93 f. Dissetação (Mestrado 
em Farmacologia)-Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa. 
 
OMS, O.M.D.S. 2003 World Health Organization (WHO)/International Society of 
Hypertension (ISH) statement on management of hypertension. J. Hypertens., v.21, 
n.11, p.1983-1992. 2003. 
 
PALMER, R.; ASHTON, A.; MONCADA, S. Vascular endothelial cells synthesize 
nitric oxide from L-arginine. Nature, v.333, p.664–666. 1998. 
 
PALMER, R.M.; FERRIGE, A.G.; MONCADA, S. Nitric oxide release accounts for the 
biological activity of endothelium-derived relaxing factor. Nature, v.327, n.6122, 
p.524-526. 1988. 
 
PARNAS, M.; PETRS, M.; DADON, D., et al. Carvacol is a novel inhibitor of 
Drosophila TRPL and mammalian TRPM7 channels. Cell Calcium, v.45, p.300-309. 
2009. 
 
PECHÁNOVÁ, O.; DOBESˇOVA´, Z.; ZICHA, J., et al. Vasoactive systems in L-
NAME hypertension: the role of inducible nitric oxide synthase. J. Hypertension., 
v.22, p.167-173. 2004. 
 
PFEIFFER, S.; LEOPOLD, E.; HEMMES, B., et al. Interference of carboxy-PTIO with 
nitric oxide- and peroxynitrite- mediated reations. Free Radical Biol. Med, v.22, 
p.787-794. 1997. 
 
PINTO, A.C.; BOLZANI, V.S.; SILVA, D.H.S., et al. Produtos Naturais: Atualidade, 
Desafios e Perspectivas. Quim. Nova, v.25, n.1, p.45-61. 2002. 
 



VERAS, R.C  Referências 120 
 

PRIVIERO, F.B.M.; TEIXEIRA, C.E.; TOQUE, H.A.F., et al. Vasorelaxing effects of 
propranolol in rat aorta and mesenteric artery: A role for nitric oxide and calcium entry 
blockade. Clin. Exp. Pharmacol. Physiol., v.33, p.448-445. 2006. 
 
PRUNONOSA, J.; SAGRISTA, M.; BOZAL, J. Inactivation mechanism of low-KM rat 
liver mitochondrial aldehyde dehydrogenase by cyanamide in vitro. Drug Metab. and 
Disposition, v.19, n.4, p.787-792. 1991. 
 
PUNTEL, G. Análise das Propriedades Antioxidantes das Oximas 3-(Fenil 
Hidrazona) Butano-2-ona e Butano-2,3-Dionatiosemicarbazona.  2008.  94 f. 
Dissertação (Mestrado Bioquímica Toxicológica)-Departamento Bioquímica 
Toxicológica, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Catarina -RS. 
 
PUNTEL, G.; GUBERT, P.; BRESOLIN, L., et al. Antioxidant properties of oxime 3-
(phenylhydrazone) butan-2-one Arch Tox, v.82, n.10, p.755-762. 2008. 
 
PYRIOCHOU, A.; PAPAPETROPOULOS, A. Soluble guanylyl cyclase: more secrets 
revealed. Cell. Signal., v.17, p.407-413. 2005. 
 
REES, D.D.; PALMER, R.M.; MONCADA, S. Role of endothelium derived nitric oxide 
in the regulation of blood pressure. Proc. Natl. Acad. Sci., v.86, p.3375-3378. 1989. 
 
RENAULT, J.; BOUCHER, J.; GENET, A., et al. Particular ability of liver P450s3A to 
catalyze the oxidation of N-omega-hydroxyarginine to citrulline and nitrogen oxides 
and occurrence in NO synthases of a sequence very similar to the heme binding 
sequence in P450s. Biochem Biophys Res Commun., v.193, p.53-60. 1993. 
 
RENODON-CORNIE`RE A; DIJOLS S; PEROLLIER C, et al. Related Articles N-aryl-
Nhydroxyguanidines, a new class of NO-donors after selective oxidation by 
nitricoxide synthases: structure-activity relationship. . J Med Chem, n.45, p.944-954. 
2002. 
 
RICHARDSON, G.; BENJAMIN, N. Potential therapeutic uses for S-nitrosothiols. 
Clinical Science, v.102, n.1, p.99-105. 2002. 
 
RICKERTS, B. Freisetzung von Stickstoffmonoxid aus Oximen und 
Dephostatin-Derivaten.  2005.  f. (PhD)-Institut für Pharmazie, Universität Hamburg 
Fachbereich Chemie, Hamburgo. 
 
ROSEN, G.M.; PORASUPHATANA, S.; TSAI, P., et al. Dendrimeric-Containing 
Nitronyl Nitroxides as Spin Traps for Nitric Oxide: Synthesis, Kinetic, and Stability 
Studies. Macromolecules, v.36, p.1021-1027. 2003. 
 
ROY, B.; GARTHWAITE, J. Nitric oxide activation of guanylyl cyclase in cells 
revisited. PNAS, v.103, n.32, p.12185-12190. 2006. 
 
SAKURADA, K.; IKEGAYA, H.; OHTA, H., et al. Effects of oximes on mitochondrial 
oxidase activity. Toxicol. Letters, v.189, n.02, p.110-114. 2009. 
 



VERAS, R.C  Referências 121 
 

SANDIRASEGARANEF, L.; DIAMOND, J. The Nitric Oxide Donors, SNAP and 
DEA/NO, Exert a Negative Inotropic Effect in Rat Cardiomyocytes which is 
Independent of Cyclic GMP Elevation. J. Mol. Cel. Cardiol., v.31, n.04, p.799-808. 
1999. 
 
SBH, S.B.H. V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial. Rev.Brasil. Hipert., 
v.13, n.4, p.180-210. 2006. 
 
SCHLOSSMANN, J.; FEIL, R.; HOFMANN, F. Signaling through NO and cGMP-
dependent protein kinases. . Ann. Med., v.35, p.21-27. 2003. 
 
SCHRAMM, M.; THOMAS, G.; TOWART, R. Novel dihydropyridines with positive 
inotropic action through activation of  Ca2+ channels. Nature, n.303, p.535-537. 1983. 
 
SCHRAMMEL, A.; BEHRENDS, S.; SCHMIDT, K. Characterization of 1H-
[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one as a heme-site inhibitor of nitric oxide-
sensitive guanylyl cyclase. Mol. Pharmacol., v.50, p.1-5. 1996. 
 
SCHWARZ, P.; KLEINERT, H.; FORSTERMANN, U. Potential functional significance 
of brain-type and muscle-type nitric oxide synthase I expressed in adventitia and 
media of rat aorta. . Arterioscler Thromb Vasc Biol., v.19, n.11, p.2580-2590. 1999. 
 
SEKIYA, N.; KAINUMA, M.; HIKIAMI, H., et al. Oren-gedoku-to and Keishi-bukuryo-
gan-ryo inhibit the progression of atherosclerosis in diet-induced hyper-
cholesterolemic rabbits. Biol. Pharm. Bull., v.28, p.294-298. 2005. 
 
SHIN, J.H.; CHUNG, S.; PARK, E.J., et al. Nitric oxide directly activates calcium-
activated potassium channels from rat brain reconstituted into planar lipid bilayer. 
FEBS Letters, v.415, p.299-302. 1997. 
 
SHIRAGA, Y.; OKANO, K.; AKIRA, T., et al. Structures of potent antiulcerogenic 
compounds from Cinnamomun cassia. Tetrahedron, v.44, n.15, p.4703-4711. 1988. 
 
SHIRODARIA, C.C.; CHANNON, K.M. Nitric Oxide and Vascular disease. Surgery, 
v.25, n.4, p.145-149. 2007. 
 
SNEADER, W. Drug Prototypes and their Exploitation.  . Chichester, UK: Wiler. 
1996 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, S. Diagnóstico e classificação do 
diabetes melito e tratamento do diabetes melito do tipo 2. Consenso Brasileiro 
Sobre Diabetes. 2002. 
 
SOMLYO, A.P.; SOMLYO, A.V. Signal transaction and regulation in smooth muscle. 
Nature, v.372, p.231-236. 1994. 
 
SOMLYO, A.V.; SOMLYO, A.P. Ca2+ sensitivity of smooth muscle and non-muscle 
myosin II: modulated by Gproteins, kinases and myosin phosphatase. Physiol. Rev., 
v.83, p.1325-1358. 2003. 
 



VERAS, R.C  Referências 122 
 

SORIANO, F.; VIRAG, L.; SZABO, C. Diabetic endothelial dysfunction: role of 
reactive oxygen and nitrogen species production and poly(ADP-ribose) polymerase 
activation. J Mol Med., v.79, p.437-448. 2001. 
 
STAMLER, J.S.; JARAKI, O.; OSBORNE, J. Nitric oxide circulates in mammalian 
plasma primarily as an S-nitroso adduct of serum albumin. Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA., n.89, p. 7674-7677. 1992a. 
 
STAMLER, J.S.; SIMON, D.I.; OSBOURNE, J.A. S-Nitrosylation of proteins with nitric 
oxide - synthesis and characterization of biologically active compounds. Proc. Natl. 
Acad. Sci. USA., n.89, p.444-448. 1992b. 
 
STENZEL, J.; WOREK, F.; EYER, P. Preparation and characterization of 
dialkylphosphoryl-obidoxime conjugates, potent anticholinesterase derivates that are 
quickly hydrolized by human oaraoxonase. Biochem Pharmacol., n.74, p.1390-
1400. 2007. 
 
STONE, J.; MARLETTA, M. Heme stoichiometry of heterodimeric soluble guanylate 
cyclase. . Biochemistry, v.34, n.14668-14674. 1995. 
 
STRIJDOM, H.; MULLER, C.; LOCHNER, A. Direct intracellular nitric oxide detection 
in isolated adult cardiomyocytes: flow cytometric analysis using the fluorescent 
probe, diaminofluorescein. J. Mol. Cel. Cardiol., v.37, p.897-902. 2004. 
 
STUEHR, D. Mammalian nitric oxide synthases. Biochim Biophys Acta, v.1411, 
p.217–230. 1999. 
 
SULLIVAN, J.C.; GIULUMIAN, A.D.; POLLOCK, D., et al. Functional NOS 1 in the 
Rat Mesenteric Arterial Bed. AJP, v.283, n.2, p.H658-H663. 2002. 
 
SURKS, H.K. Regulation of myosin phophatase by a specific interation with cGMP-
dependent prottein kinase I-alfa. Science, v.286, p.1583-1587. 1999. 
 
SUZUKI, N.; KOJIMA, H.; URANO, Y., et al. Orthogonality of calcium concentration 
and ability of 4,5- diaminofluorescein to detect NO. J. Biol. Chem., v.277, n.1, p.47-
49. 2002. 
 
SYDOW, K.; DAIBER, A.; OELZE, M., et al. Central role of mitochondrial aldehyde 
dehydrogenase and reactive oxygen species in nitroglycerin tolerance and cross-
tolerance. J. Clin. Invest., n.113. 2004. 
 
TADDEI, S.; VIRDIS, A.; GHIADONI, L., et al. Vitamin C improves endothelium-
dependent vasodilation by restoring nitric oxide activity in essential hypertension. 
Circulation, v.97, p.2222-2229. 1998. 
 
TALUKDAR, A.; WANG, P. N-Nitroso compounds. In:  Nitric Oxide Donors. 
Weinheim: Wiley-VCH, 2005. N-Nitroso compounds., p.55-89 
 



VERAS, R.C  Referências 123 
 

TANAKA, Y.; MOCHIZUKI, Y.; TANAKA, H., et al. Significant role of neuronal non-N-
type calcium channels in the sympatic neurogenic contration of rat mesenteric. Br. J. 
Pharmacol., v.128, p.1602-1608. 1999. 
 
TANG, M.; WANG, G.R.; LU, P., et al. Regulator of G-protein signalling-2 mediates 
vascular smooth muscle relaxation and blood pressure Nature medicine, v.09, n.12, 
p.1506-1512. 2003. 
 
TASSANEEYAKUL, W.; BIRKETT, D.; VERONESE, M., et al. Specificity of substrate 
and inhibitor probes for human cytochromes P450 1A1 and 1A2. . J Pharmacol Exp 
Ther, v.265, p.401-407. 1993. 
 
TEIXEIRA, C.E.; PRIVIERO, F.B.M.; WEBB, D. Molecular Mechanisms Underlying 
Rat Mesenteric Artery Vasorelaxation Induced by the Nitric Oxide-Independent 
Soluble Guanylyl Cyclase Stimulators BAY 41-2272 [5- Cyclopropyl-2-[1-(2-
fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3- yl]pyrimidin-4-ylamine] and YC-1 [3-(5´-
Hydroxymethyl-2´-furyl)-1-benzyl Indazole]. JPET, v.317, n.1, p.258-266. 2005. 
 
THATCHER, G.; NICOLESCU, A.; BENNETT, B., et al. Nitrates and NO release: 
contemporary aspects in biological and medicinal chemistry. Free Radical Biol. 
Med, v.37, p.1122-1143. 2004. 
 
TOLVANEN, J.-P.; SALLINEN, K.; WU, X., et al. Variations of Arterial Responses in 
vitro in Different Sections of Rat Main Superior Mesenteric Artery. Pharmacol. & 
Toxicol., v.83, p.75-82. 1998. 
 
TSANG, S.Y.; YAO, X.; WONG, C.M., et al. Contribution of Na+-Ca2+ exchanger to 
pinacidil-induced relaxation in the rat mesenteric artery. Br. J. Pharm., v.138, p.453-
460. 2003. 
 
VANDERFORD, P.; WONG, J.; CHANG, R., et al. Diethylamine/nitric oxide (NO) 
adduct, an NO donor, produces potent pulmonary and systemic vasodilation in intact 
newborn lambs. . J Cardiovasc Pharmacol, n.23, p.113-119. 1994. 
 
VASCONCELOS, D. Caracterização do Mecanismo de Ação Molecular 
Envolvido nos Efeitos Cardiovasculares Induzidos por Rotundifolona em ratos.  
2008.  200 f. Tese (Doutorado em Farmacologia)-LTF, UFPB, João Pessoa. 
 
VERAS, R.C. Estudo do Efeito Vasorelaxante de N-saliciloiltriptamina em 
Artéria Mesentérica  Superior Isolada de Rato.  2005.  64 f. Dissertação (Mestrado 
em Farmacologia)-LTF, UFPB, João Pessoa. 
 
VETROVSKY, P.; BOUCHER, J.; SCHOTT, C., et al. Involvement of NO in the 
Endothelium-Independent Relaxing Effects of Nw-Hydroxy-L-arginine and Other 
Compounds Bearing a C=NOH Function in the Rat Aorta. J. Phamacol. Exp. Ther, 
v.303, n.2, p.823-830. 2002. 
 
WALLACE, G.; GULATI, P.; FUKUTO, J.M. Nw -hydroxy-L-Argenine: a novel arginine 
analog capable of causing vasorelaxation in bovine intrapulmonary artery Biochem 
and Bioph. Res. Com., v.176, p.528-534. 1991. 



VERAS, R.C  Referências 124 
 

 
WALLACE, J. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and gastroenteropathy: the 
second hundred years. Gastroenterology, n.112, p.1000-1016. 1997. 
 
WANG, G.R.; ZHU, Y.; HALUSHKA, P.V., et al. Mechanism of platelet inhibition by 
nitric oxide: in vivo phosphorylation thrombaxane receptor by GMP-dependent 
protein kinase. Proc Natl Acad Sci USA, v.95, p.4888-4893. 1998. 
 
WATSON, N.; LINDER, M.E.; DRUEY, K.M., et al. RGS family members: GTPase 
proteins for heterotrimeric G-protein alfa-subunits. Nature, v.383, p.172-175. 1996. 
 
WEDEL, B.; HARTENECK, C.; FOERSTER, J., et al. Functional Domains of Soluble 
Guanylyl Cyclase. J. Biol. Chem., v.270, p.24871-24875. 1995. 
 
WHITE, K.A.; MARLETTA, M.A. Nitric oxide synthase is a cytochrome P-450 type 
hemoprotein. Biochemistry, v.31, p.6627-6631. 1992. 
 
WIER, W.; MORGAN, K. a1-adrenergic signaling mechanisms in contraction of 
resistance arteries  Rev Physiol Biochem Pharmacol., v.150, p.91-139. 2003. 
 
WINK, D.; KASPRZAK KS; MARAGOS CM, et al. DNA deaminating ability and 
genotoxicity of nitric oxide and its progenitors. Science., v.5034), n.254, p.1001-
1003. 1991. 
 
XIAO, S.; XU, M.; GE, Y., et al. Inhibitory Effects of Saponins From Anemarrhena 
asphodeloides Bunge on the Growth of Vascular Smooth Muscle Cells. Biomed 
Envion. Sci. , v.19, p.185-191. 2006. 
 
XIONG, Z.; SPERELAKIS, N. Regulation of L-type calcium channels of vascular 
smooth muscle cells. J. Mol. Cel. Cardiol., v.27, p.75-91. 1995. 
 
XU, C.; LU, Y.; TANG, G., et al. Expression of voltage-dependent K+ channel genes 
in mesenteric artery smooth muscle cells. Am. J. Physiol., v.277, p.G1055-G1063. 
1999. 
 
YANAGA, A.; GOTO, H.; NAKAGAWA, T., et al. Cinnamaldehyde Induces 
Endothelium-Dependent and -Independent Vasorelaxant Action on Isolated Rat 
Aorta. Biol. Pharm. Bull., v.29, n.12, p.2415-2418. 2006. 
 
YU, S.; CHOI, D. Na+–Ca2+ exchange currents in cortical neurons: concomitant 
forward and reverse operation and effect of glutamate. Eur J Neuroscienc, v.9, n.6, 
p.1273-1281. 1997. 
 
ZABEL, U.; HAUSTER, C.; WEEGER, M., et al. Homodimerization of soluble 
guanylyl cyclase  subunits: dimerization analysis using a glutatione S-transferase 
affinity tag. . J. Biol. Chem., v.274, p.18149-18152. 1999. 
 
ZHANG, A.Y.; LI, P. Vascular Physiology of a Ca2+ mobilizing second messenger – 
cyclic ADP – ribose. J. Cell. Mol. Med., v.10, n.02, p.407 - 422. 2006. 
 



VERAS, R.C  Referências 125 
 

ZHANG, J.; CHEN, Z.; COBB, F., et al. Role of Mitochondrial Aldehyde 
Dehydrogenase in Nitroglycerin-Induced Vasodilation of Coronary and Systemic 
Vessels. Circulation, n.110, p.750-755. 2004. 
 
ZHAO, Y.; BRANDISH, P.; DIVALENTIN, M., et al. Inhibition of soluble guanylate 
cyclase by ODQ. Biochemistry, v.39, p.10848-10854. 2000. 
 
ZICHA, J.; DOBESˇOVA´, Z.; KUNESˇ, J. Relative deficiency of nitric oxide-
dependent vasodilation in salt-hypertensive Dahl rats: the possible role of superoxide 
anions. J Hypertens, v.19, p.247–254. 2001. 
 
 
 



VERAS, R.C  Anexos 126 

ANEXO A -  Certidão do Comitê de Ética aprovando o Projeto para o 
desenvolvimento da  Tese 



VERAS, R.C  Anexos 127 

ANEXO B – Gráficos utilizados durante a apresentação oral da tese 
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ANEXO C – Trabalhos publicados durante o desenvolvimento da Tese 
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