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RESUMO 

 
O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos cardiovasculares do vinho tinto Garziera 
(Cepa Shiraz, safra 2005) (GASH) do Vale do São Francisco (PE – Brasil), utilizando 
metodologias in vitro e in vivo. Níveis de polifenóis no GASH foram medidos e GASH apresentou 
altos níveis de fenólicos totais e altos níveis de quercetina e de cis e trans-resveratrol. Os testes 
de toxicidade aguda mostraram que GASH apresentou efeito tóxico apenas em doses dez vezes 
maiores do que as doses utilizadas nos experimentos. O tratamento via oral com GASH por 7 
dias na dose de 100 mg/kg/dia em animais normotensos não promoveu diferença na PAM e FC 
do grupo tratado com GASH (mmHg= 119,0 ± 2,02) em comparação ao grupo controle (mmHg = 
120,20 ± 2,04). Em ratos hipertensos SHR não anestesiados tratados com GASH por 21 dias na 
dose de 100 mg/kg/dia, GASH diminuiu a PAM do grupo tratado (mmHg= 122,7 ± 1,52) em 
comparação ao grupo controle (mmHg= 156,0 ± 5,39), não ocorrendo modificação da FC. 
Resultados semelhantes ocorreram com ratos SHR e ratos hipertensos L-NAME tratados com 
GASH na dose de 100 mg/kg/dia durante 7 dias,  mas o tratamento durante 21 dias proporcionou 
maior queda na PAM. A administração i.v. de GASH na dose de 75 mg/kg em ratos SHR 
desencadeou um efeito bifásico, caracterizado inicialmente por hipotensão (∆PAM= -39,40 ± 
11,62) e bradicardia (∆FC= -96,06 ± 44,34) seguido de hipertensão (∆PAM= 69,4 ± 15,82) e 
taquicardia (∆FC= 74,4 ± 35,95). Resultados semelhantes ocorreram com ratos hipertensos L-
NAME e ratos normotensos. Quando se compara os resultados, a queda da PAM é maior, e a 
bradicardia é menor, no modelo L-NAME e SHR em relação ao rato normotenso. Para avaliação 
da hipotensão e bradicardia in vivo, realizamos a administração prévia de L-NAME e atropina em 
ratos normotensos, e a resposta hipotensora foi atenuada e a bradicardia foi abolida. 
Seguidamente, experimentos em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato 
normotenso mostraram que GASH induziu relaxamento (Emáx= 87,5 ± 6,5%) que foi 
significantemente atenuado após a remoção do endotélio funcional (Emáx= 28,4 ± 4,9%), 
sugerindo a participação de fatores relaxantes endoteliais. Resultados similares foram obtidos 
com a incubação prévia de L-NAME (Emáx= 23,4 ± 5,1%) e ODQ (Emáx= 11,8 ± 2,7%), sugerindo 
o envolvimento da via NOS/NO/GMPc no relaxamento. Em anéis de artéria mesentérica superior 
isolada de rato normotenso, a incubação prévia com indometacina (Emáx= 97 ± 4,1%), e atropina 
(Emáx= 81 ± 3,9%), não modificou o relaxamento induzido pelo GASH, sugerindo que os 
metabólitos do ácido araquidônico e a ativação do receptor muscarínico M3 não estão envolvidos 
nesta resposta. Em linhagem de células endoteliais da aorta de coelho, GASH aumentou a 
produção de NO (∆= 82 ± 7,9%), que foi diminuída na presença de L-NAME (∆= 30,2 ± 12,1%), 
corroborando os resultados funcionais. GASH promoveu a fosforilação da eNOS e da Akt em 
cultura primária de células endoteliais de coronária de porco por metodologia de Western blot.  A 
incubação prévia com N-acetilcisteína em anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos 
normotensos modificou o relaxamento induzido pelo GASH (Emáx= 32,5 ± 6,7%) sugerindo o 
envolvimento de ROS neste relaxamento. GASH foi capaz de aumentar os níveis de produção 
de superóxido em cultura de células RAEC (∆= 57 ± 4%). Este estudo, que fez uso de diferentes 
abordagens metodológicas in vivo e in vitro, sugere GASH induz um efeito anti-hipertensivo in 
vivo em modelos diferenciados de hipertensão e apresenta efeito relaxante dependente de 
endotélio, provavelmente secundário a um aumento na concentração de NO através da ativação 
da via PI3k/Akt, e que estes efeitos podem estar associados com o conteúdo de compostos 
fenólicos encontrados no GASH.  
 
Palavras-chaves: vinho tinto, hipotensão, relaxamento, óxido nítrico.  
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ABSTRACT 
 

The aim of the present study was to evaluate the cardiovascular effects of Garziera red wine 
(Shiraz grape, vintage 2005) (GASH) of the Vale do São Francisco (Pernambuco – Brazil) by 
using in vitro and in vivo approaches. Measurements of polyphenols levels in GASH revealed 
high levels of total phenolics compounds, quercetin and cis- and trans-resveratrol. Acute toxicity 
tests showed that GASH presented toxic effects only at doses 10-fold higher than the doses used 
in the in vivo experiments. Oral treatment with GASH at dose of 100 mg/kg/day for 7 days in 
normotensive rats did not promote significant differences in MAP and HR group treated with 
GASH (mmHg= 119.0 ± 2.02)  compared to the control group (mmHg= 120.20 ± 2.04). In non-
anesthetized SHR rats treated orally with GASH for 21 days at dose of 100 mg/kg/day, GASH 
decreased the MAP in the group treated (mmHg= 122.7 ± 1.52) compared to the control group 
(mmHg= 156.0 ± 5.39) and there was no change in HR. Similar results occurred with SHR rats 
and L-NAME hypertensive rats treated with GASH at dose of 100 mg/kg/day for 7 days, but the 
treatment for 21 days provides a greater reduction in the MAP. In non-anesthetized SHR rats, i.v 
administration of GASH promoted a biphasic effect, initially characterized by hypotension 
(∆MAP= -39.40 ± 11.62) and bradycardia (∆HR= -96.06 ± 44.34) followed by hypertension 
(∆MAP= 69.4 ± 15.82) and tachycardia (∆HR = 74.4 ± 35.95). Similar results occurred with L-
NAME hypertensive rats and normotensive rats. When comparing the results, the decrease in 
MAP is greater, and the bradycardia is smaller, in the L-NAME model and SHR model compared 
to normotensive rats. For the evaluation of hypotension and bradycardia in vivo, we performed 
the previous administration of L-NAME and atropine in normotensive rats and the hypotensive 
effect was attenuated and the bradycardia was abolished. Subsequently, experiments in rings of 
superior mesenteric artery isolated from normotensive rats showed that GASH-induced relaxation 
(Emax= 87.5 ± 6.5%) was significantly attenuated after removal of functional endothelium (Emax= 
28.4 ± 4.9%), suggesting the involvement of endothelial-derived relaxing factors. Similar results 
were obtained with the previous incubation with L-NAME (Emax= 23.4 ± 5.1%) and ODQ (Emax= 
11.8 ± 2.7%), suggesting the involvement of the NOS/NO/GMPc pathway in the relaxation. In 
rings of superior mesenteric artery isolated from normotensive rat, the previous incubation with 
indomethacin (Emax= 97 ± 4.1%) and atropine (Emax= 81 ± 3.9%) did not modify the relaxation 
induced by GASH, suggesting that arachidonic acid metabolites and M3 muscarinic receptor 
activation are not involved in this response. In endothelial cell line from rabbit aorta, GASH 
increased NO production (∆= 82 ± 7.9%), which was reduced in the presence of L-NAME (∆= 
30.2 ± 12.1%), confirming the functional results. GASH promote the phosphorylation of eNOs and 
Akt in primary culture of endothelial cells from pig coronary by Western blot. Previous incubation 
with N-acetylcysteine in rings of superior mesenteric artery isolated from normotensive rats 
modified the relaxation induced by GASH (Emax= 32.5 ± 6.7%), suggesting the involvement of 
reactive oxygen species in the relaxation. GASH was able to increase levels of superoxide 
production in RAEC cell culture (∆= 57 ± 4%). Using different methodological approaches in vivo 
and in vitro, this study suggests that GASH induces a antihypertensive effect in vivo in different 
models of hypertension, as well as an endothelium-dependent relaxing effect, probably 
secondary to an increase in the concentration of NO through the activation of the PI3k/Akt via, 
and suggest that these effects may be associated with the content of phenolic compounds found 
in GASH. 

 
 
Key-words: red wine, hypotension, relaxation, nitric oxide.  
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças 

cardiovasculares são responsáveis por 30% do total de mortes no mundo. Embora 

uma grande proporção das doenças cardiovasculares possa ser prevenida, o índice 

de mortalidade continua a subir, principalmente em razão das medidas preventivas 

não serem adequadas (WHO, 2011).  

As doenças cardiovasculares (DCV) constituem um grave problema de 

saúde pública, e cerca de 80% das mortes relacionadas às DCV ocorrem em países 

em desenvolvimento (GAZIANO et al., 2006). No Brasil, estas doenças representam 

a primeira causa de morte, sendo que um terço dos óbitos por DCV ocorrem 

precocemente em adultos na faixa etária de 35 a 64 anos. Nesta faixa etária, as 

principais causas de óbito por doenças do aparelho circulatório são as doenças 

isquêmicas do coração, as doenças cerebrovasculares e as doenças hipertensivas 

(ISHITANI et al., 2006).  

As patologias cardiovasculares compreendem um grupo de doenças 

cardíacas (cardiomiopatia, disfunção isquêmica do coração, insuficiência cardíaca 

congestiva) e vasculares (doença arterial coronariana, hipertensão e aterosclerose) 

(KUMAR et al., 2007). A hipertensão arterial representa uma das condições mais 

comuns associadas com o aumento do risco vascular, podendo desencadear infarto 

do miocárdio e falência cardíaca (PSATY et al., 2003), sendo responsável pela maior 

parte de morbidades e mortalidades em pacientes (KANNEL, 2004).  

As DCV apresentam fatores de risco que não são modificáveis (como idade, 

sexo e predisposição genética), mas há fatores, como dieta e estilo de vida, que são 

reconhecidos como sendo fatores de risco modificáveis, que proporcionam 

benefícios na saúde. Sabe-se que o consumo de dieta rica em gorduras saturadas e 

colesterol podem contribuir para o aparecimento de DCV, em razão do aumento de 

lipoproteína de baixa densidade (LDL) no sangue (MURRAY et al., 1996). Fatores de 

risco como a doença coronariana, podem influenciar o desenvolvimento de DCV 

(CASTELLI, 1998; WHO, 2002). 

Adicionalmente, achados recentes têm destacado a importância do estresse 

oxidativo, da inflamação cardiovascular e da disfunção endotelial no 
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desenvolvimento da DCV (ZALBA et al., 2007). Avanços no conhecimento do 

processo da doença têm provido novos caminhos para desenvolvimento de novas 

estratégias farmacêuticas e dietas, com o objetivo de minimizar ou cessar o 

desenvolvimento de DCV. Neste ponto, a recente expansão da popularidade de 

alimentos funcionais e nutracêuticos objetivando a promoção da saúde 

cardiovascular podem ser vista como exemplo específico. Estudos de observação 

epidemiológica apresentam um papel importante no desenvolvimento de tais 

produtos, por exemplo, estudos que demonstram a baixa incidência de DCV em 

franceses (RENAULD e LORGERIL, 1992). Renauld e Lorgeril (1992) sugerem que 

o consumo de vinho seja uma das razões pelas quais a mortalidade por DCV é baixa 

em franceses, apesar da alta incidência de consumo de gordura saturada (Paradoxo 

Francês). Muitos estudos têm investigado o Paradoxo Francês, e recentes 

evidências demonstram que o consumo de vinho tinto pode conferir proteção contra 

doença coronariana, em relação ao consumo de álcool isolado, com os benefícios 

sendo atribuídos à presença de polifenóis no vinho tinto (STOCLET et al., 2004).  

Os vinhos tintos apresentam uma série de polifenóis solúveis em água que 

incluem ácidos fenólicos, divididos em duas classes, os não flavonóides e os 

flavonóides. Os não flavonóides incluem os derivados dos ácidos hidroxicinâmicos, 

ácidos benzóicos, taninos hidrolisáveis e estilbenos (principalmente o resveratrol). 

Os flavonóides são os polifenóis majoritários nos vinhos tintos e dentre eles, 

flavanóis e catequinas se apresentam em maior quantidade (MERAL, 2008).  

Os derivados do ácido hidroxicinâmico são os principais fenóis presentes no 

suco de uva e a maior classe fenólica do vinho branco. O ácido cumárico, ácido 

cafeico e o ácido ferúlico são os três mais importantes derivados do ácido 

hidroxicinâmico presentes no vinho (SOMERS et al., 1987; KIM e KEENEY, 1984).  

O ácido gálico é o principal ácido benzóico presente no vinho. Seu nível no 

vinho tinto é em média 70 mg/L e em vinho branco 10 mg/L (WATERHOUSE e 

TEISSEDRE, 1997).  

Os níveis de taninos hidrolisáveis são cerca de 100 mg/L para vinhos 

brancos e cerca de 250 mg/L em vinhos tintos. Estes fenóis são compostos por 

ácido gálico e ésteres de ácido elágico com glicose ou outros açúcares. Devido à 

ligação éster que apresentam, são chamados de hidrolisáveis (QUINN e 

SINGLETON, 1985).  
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O principal estilbeno encontrado em uvas é o resveratrol (3, 4, 5 – 

trihidróxiestilbeno), uma fitoalexina encontrada em muitos alimentos (tais como 

casca de uva e sementes, amendoins, vinhos tintos) sendo produzida como uma 

resposta ao ambiente estressante ou infecção fúngica (KASDALLAH-GRISSA et al., 

2007; RODRIGUE et al., 2001). Constitui um dos compostos polifenólicos do vinho e 

é responsável pelos efeitos benéficos do consumo regular de vinho (FRÉMONT, 

2000).  

As catequinas são produzidas no caule e nas sementes, apresentando forte 

atividade antioxidante. Flavanóis como a quercetina absorvem luz ultravioleta e 

protegem a casca da uva contra efeitos nocivos do sol (COOK e SAMMAN, 1996).  

Antocianinas são substâncias que protegem as plantas contra danos dos 

raios ultravioletas. As antocianinas são responsáveis pela coloração do vinho tinto e 

as cores (vermelha e azul) encontradas nas cascas de uvas, como também em 

outras plantas e alimentos da dieta. Desempenham papel antioxidante nas plantas, 

protegendo-as de radicais livres (ROBICHAUD e NOBLE, 1990).  

Em um estudo realizado por Nascimento (2010), mostrou que vinhos do Vale 

do São Francisco apresentaram valores no teor de fenólicos totais similares ou 

superiores aos encontrados na literatura. A variação do teor de fenólicos totais na 

região do Vale do São Francisco foi entre 2413 e 4159 mgEAG/L. Na região Sul esta 

variação foi de 1700 a 3335 mgEAG/L e entre os vinhos importados, entre 2409 a 

3787 mgEAG/L. No mesmo estudo, foi demonstrado que os vinhos brasileiros 

apresentam elevados teores de resveratrol (isômero cis e trans) e quercetina, 

quando comparados a vinhos de diversos países. Os vinhos do Vale do São 

Francisco, diferentemente dos demais estudados, apresentaram níveis mais 

elevados de cis-resveratrol em relação ao trans-resveratrol. Este é um dado que 

indica uma característica marcante para os vinhos desta região, que pode ser 

explorada como marco indicativo de identidade e qualidade destes vinhos 

(NASCIMENTO, 2010). 

Em contrapartida, diversos estudos no âmbito mundial mostram o benefício 

do vinho em diferentes sistemas. Romero et al. (2002) concluíram que o vinho tinto 

apresenta em sua composição polifenóis que inibem a atividade proliferativa de 

células cancerosas em câncer de próstata, e Leblais et al. (2008) demonstram que 
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os polifenóis provenientes do vinho tinto atuam diretamente nas células musculares 

lisas da artéria pulmonar de ratos produzindo vasodilatação. 

O resveratrol mostrou-se capaz de inibir a proliferação celular na anemia 

falciforme quando comparado à hidroxiuréia. O resveratrol desencadeou uma melhor 

indução de eritrócitos na linhagem de células K562 e os valores de hemoglobina 

foram superiores nas células tratadas com hidroxiuréia (RODRIGUE et al., 2001).  

Compostos fenólicos do vinho tinto também foram capazes de atuar contra a 

exotoxicidade, geração de radicais livres e disfunção metabólica induzida pela 

isquemia cerebral, mostrando-se capazes de apresentar benefício na isquemia 

cerebral em ratos Wistar (RITZ et al., 2008).  

Neves et al. (2010) investigaram os efeitos crônicos do consumo de vinho 

tinto em ratos sobre a expressão do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) 

e seus receptores no tecido erétil. Ocorreu a redução da expressão do VEGF e de 

seu receptor no tecido erétil no grupo de animais tratados cronicamente com o vinho, 

sugerindo que antioxidantes presentes nos vinhos tintos podem ativar mecanismos 

para a manutenção da vascularização no tecido cavernoso. No entanto, estudos 

funcionais adicionais são necessários para elucidar se o vinho tinto é benéfico na 

prevenção de eventos deletérios vasculares relacionados à disfunção erétil.  

Dentre os possíveis mecanismos pelos quais os polifenóis podem conferir 

proteção cardiovascular, a melhora da função endotelial (figura 1), inibição da 

angiogênese, inibição da migração celular e proliferação de novos vasos sanguíneos 

tem sido o foco de estudos recentes. Esses estudos indicam que, além de suas 

propriedades antioxidantes, as plantas e substâncias contendo polifenóis 

apresentam a capacidade de aumentar a disponibilidade de mediadores com 

atividade vasodilatadora, como o óxido nítrico (NO), o fator hiperpolarizante de 

endotélio (EDHF), a prostaciclina, e inibir a síntese de mediadores vasoconstritores, 

como a endotelina-1 em células endoteliais, a expressão de fatores pró-

angiogênicos, como o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e a 

metaloproteinase do tipo II (MMP-2). O processo angiogênico é iniciado pela 

degradação da matriz extracelular por metaloproteinases de matriz, como a MMP-2, 

e por um aumento na permeabilidade vascular. Esses efeitos promovem migração e 

proliferação celular endotelial e, por sua vez, a maturação de novos vasos 

sanguíneos em resposta local a fatores pró-angiogênicos, como o fator de 
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crescimento endotelial vascular (VEGF). Os compostos polifenólicos de vinho tinto 

tem propriedades anti-angiogênicas para prevenção da ativação da MMP-2, da 

expressão de VEGF e migração e proliferação de células vasculares (figura 2) 

(STOCLET et al., 2004).  
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Figura 1 - Efeitos da dieta de polifenóis sobre o endotélio vascular e células musculares lisas.  
Fonte: Stoclet et al. (2004) 
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Figura 2 - Processo angiogênico. 
Fonte: Stoclet et al. (2004).  

Aviram e Furhman (2002) demonstraram que polifenóis do vinho tinto 

apresentam capacidade antioxidante, diminuindo a oxidação do LDL, sendo a 

quercetina mais potente, nesse aspecto que a catequina.  

Um estudo de vinhos tintos da região do Vale do São Francisco no Nordeste 

Brasileiro demonstrou alta atividade antioxidante, quando comparado com 

substâncias padrão de antioxidantes conhecidos e alto teor de compostos fenólicos 

(LUCENA et al., 2010).  

O efeito do resveratrol também é descrito em nível cardiovascular e inclui 

mecanismos que culminam com a diminuição do dano arterial, em razão da 

diminuição da atividade da angiotensina II, aumento da atividade do NO e 

diminuição da agregação plaquetária. Efeitos anti-isquêmicos são descritos e 

atribuídos à diminuição da peroxidação de LDL, diminuição do ateroma e mudanças 

em vias de sinalização que são benéficas à isquemia (figura 3) (OPIE e LECOUR, 

2007).  
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Figura 3 - Mecanismos de proteção cardiovascular propostos pelo resveratrol. ROS, espécies 
reativas de oxigênio; NF-kB, fator nuclear kappa B; eNOS, sintase do óxido nítrico endotelial; TNFa, 
fator de necrose tumoral alfa; Ang-II, angiotensina II; VSCM, células musculares lisas vasculares. 
Fonte: Opie e Lecour (2007). 

Polifenóis presentes no vinho tinto conduziram um aumento da sintase do 

óxido nítrico e posterior liberação de óxido nítrico endotelial quando testados em 

células endoteliais humanas de veia umbilical (HUVEC) (LEIKERT et al., 2002) e 

promoveram o aumento de cálcio intracelular em células endoteliais aórticas 

bovinas, o que pode desencadear a síntese do óxido nítrico (NO) (MARTIN et al., 

2002).  

Ndiaye et al. (2003, 2005) estudaram os efeitos dos polifenóis do vinho tinto 

em artéria coronária de porco. O efeito vasodilatador evidenciado ocorre pela 

estimulação da formação endotelial de fator hiperpolarizante derivado de endotélio 

(EDHF), sensível a eventos de oxirredução que parecem ser criticamente 

dependentes da formação intracelular de ânions superóxido e H2O2 em células 

endoteliais por uma enzima dependente de flavina. Essas espécies reativas de 

oxigênio são mediadores intracelulares chaves de formação rápida e sustentada de 
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NO em células endoteliais, através da ativação da via transdução de sinal da PI3-

kinase/Akt que culmina com a produção de NO na célula endotelial. Além de 

potencializar a formação de NO e causar relaxamento dependente de endotélio em 

artéria coronária de porco, o relaxamento é proveniente não somente do aumento da 

formação do NO como também do EDHF (CHATAIGNEAU et al., 2003; SOARES DE 

MOURA et al., 2004; NDIAYE et al., 2005), pela mesma via de transdução de sinal 

PI3-kinase/Akt (CHATAIGNEAU et al., 2003; NDIAYE, 2005). O resveratrol, um 

fitoestrógeno polifenólico, também é capaz de ativar um receptor de estrogênio na 

célula endotelial, resultando na ativação da p38 MAPK e da eNOS (figura 4). 

 

 
Figura 4 - Indicação esquemática de que os polifenóis são potentes indutores da formação endotelial 
de NO envolvendo diferentes vias de sinalização intracelular. ROS espécies reativas de oxigênio; ER 
receptor de estrogênio.  
Fonte: SCHINI-KERTH et al. (2010) 

A atividade cardiovascular benéfica também foi estudada em modelos 

animais in vivo. Em um estudo realizado por Diebolt et al. (2001), a administração 

oral de compostos fenólicos do vinho tinto (RWPCs) produziu uma redução 

significante na pressão arterial de ratos normotensos no quarto dia de tratamento. 
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Em outro estudo, em ratos pré-tratados com angiotensina II, RWPCs 

diminuíram a resposta pró-inflamatória através da diminuição do VEGF e MMP-2, o 

que sugere fortemente o efeito protetor do vinho tinto em doenças cardiovasculares, 

visto que a angiotensina II é uma substância que promove disfunção endotelial, 

aumento da pressão sanguínea, aumento da resposta pró-inflamatória vascular 

caracterizada pela infiltração de monócitos e expressão de citocinas pró-

inflamatórias, remodelamento vascular indicado pelo espessamento, fibrose e 

expressão de VEGF e metaloproteinases da matriz MMP-2 e MMP-9 (WALTER et 

al., 2008).  

Outra atividade relatada para os polifenóis do vinho tinto é a inibição da 

expressão e da ativação de MMP-2 induzida pela trombina. Como resultado há uma 

inibição da invasão da matriz extracelular, o que contribui para os efeitos benéficos 

no sistema cardiovascular, diminuindo a angiogênese e a aterogênese (OAK et al., 

2004) (figura 1). 

Em um estudo realizado em camundongos deficientes em apolipoproteína E, 

foi observado que o consumo moderado de vinho tinto melhorou a 

neovascularização e a recuperação do fluxo sanguíneo após isquemia em condições 

hipercolesterolêmicas. Essa atividade foi atribuída parcialmente ao resveratrol, que 

reduziu o estresse oxidativo e restaurou as vias angiogênicas Akt/eNOS/NO de 

transdução de sinais (LEFÈVRE et al., 2007).  

Estudos em ratas espontaneamente hipertensas (SHR) sugerem que o 

tratamento crônico com RWPCs reduz a hipertensão e a disfunção vascular pela 

diminuição do estresse oxidativo vascular, relacionado ao aumento da bioatividade 

do NO resultante da redução da NADPH-oxidase mediada pela produção de radicais 

livres de oxigênio (LÓPEZ-SEPÚLVEDA et al., 2008).  

Chalopin et al (2010), utilizando uma linhagem de animais nos quais as 

células endoteliais são deficientes em receptores de estrogênio do tipo alfa, 

demonstrou que o vasorelaxamento dependente de endotélio induzido pelo extrato 

do vinho tinto é mediado pelo receptor de estrogênio do tipo alfa. Nestes animais, o 

extrato do vinho tinto não teve a capacidade de ativar a via NO (Src, ERK1/2, 

eNOS), impedindo a produção de óxido nítrico e conseqüentemente o relaxamento.  

Em ratos apresentando hipertensão do tipo SHR, a combinação de vinho 

tinto e exercício físico mostraram efeitos benéficos, com diminuição significativa da 
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pressão arterial sistólica além de aumento nos níveis de lipoproteína de alta 

densidade (HDL), quando comparado ao grupo controle, sugerindo o efeito benéfico 

da associação do consumo de vinho tinto e exercício físico (SOARES-FILHO et al., 

2010).  

De modo geral, os polifenóis têm a capacidade de aumentar o controle 

endotelial do tônus vascular não apenas em modelos animais experimentais de 

doenças cardiovasculares como na hipertensão, mas também na saúde e em 

algumas doenças humanas. Todos estes experimentos apontam para o potencial 

dos compostos ricos em polifenóis, inclusive os vinhos tintos, em melhorar a 

proteção cardiovascular na saúde e na doença (SCHINI-KERT et al., 2010). 

Visto os benefícios na saúde humana e na hipertensão desencadeados pelo 

consumo na dieta de alimentos que contenham polifenóis, as peculiaridades em 

relação ao clima e a modalidade de cultivo das uvas no Vale do São Francisco, a 

potente atividade antioxidante de vinhos tintos desta região demonstrada por Lucena 

et al. (2010), o presente estudo procurou avaliar as ações cardiovasculares do vinho 

tinto desta região em ratos normotensos, modelos de hipertensão arterial induzida 

pelo L-NAME e modelo de hipertensão de ratos espontaneamente hipertensos, bem 

como avaliar o mecanismo de ação em vaso isolado de rato normotenso.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Investigar os efeitos cardiovasculares induzidos pelo liofilizado livre de álcool 

do vinho tinto GARZIERA (uva Shiraz, safra 2005) (GASH) do Vale do São Francisco 

(Pernambuco – Brasil), em ratos normotensos, espontaneamente hipertensos e com 

hipertensão induzida pelo L-NAME (hipertenso L-NAME), com o intuito de elucidar o 

mecanismo de ação envolvido, por meio de abordagens in vivo e in vitro.  

2.2 ESPECÍFICOS  

2.2.1 Estudo - in vivo 

Ratos normotensos: 

� Avaliar a toxicidade aguda; 

� Avaliar os efeitos da administração via oral por sete dias do GASH sobre 

a pressão arterial e a frequência cardíaca; 

� Caracterizar os efeitos da administração via intravenosa do GASH sobre 

a pressão arterial e a frequência cardíaca em ratos normotensos não 

anestesiados; 

� Analisar os efeitos da administração via intravenosa do GASH sobre a 

pressão arterial e a frequência cardíaca em ratos normotensos não 

anestesiados tratados previamente com L-NAME ou atropina; 

 

Ratos hipertensos L-NAME e espontaneamente hipertensos (SHR): 

� Avaliar os efeitos da administração do GASH por via oral durante sete 

dias sobre a pressão arterial e a freqüência cardíaca, em ratos 

hipertensos L-NAME e ratos SHR; 
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� Analisar os efeitos da administração via oral por vinte e um dias do 

GASH sobre a pressão arterial e a freqüência cardíaca em ratos SHR; 

� Caracterizar os efeitos da administração via intravenosa do GASH sobre 

a pressão arterial e a frequência cardíaca em ratos hipertensos L-NAME 

e ratos SHR não anestesiados. 

 

2.2.2 Estudos - in vitro 

� Quantificar os níveis de polifenóis totais no GASH; 

� Determinar a concentração de cis-resveratrol, trans-resveratrol e 

quercetina; 

� Avaliar a atividade relaxante do GASH em anéis de artéria mesentérica 

superior isolada de rato normotenso; 

� Elucidar os possíveis mecanismos de ação envolvidos na resposta 

apresentada pelo GASH, observando: 

� A participação do endotélio no relaxamento produzido em anéis de 

artéria mesentérica superior isolada de rato normotenso; 

� A participação do endotélio, do NO e da via NO/GMPc/PKG no 

relaxamento produzido pelo GASH em anéis de artéria mesentérica 

superior isolada de rato normotenso; 

� A produção de óxido nítrico e a participação de espécies reativas de 

oxigênio em cultura de células endoteliais da aorta de coelho 

(RAEC); 

� A participação das proteínas Akt e da eNOS na resposta induzida 

pelo GASH; 
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3 MATERIAL 

3.1 ANIMAIS 

Os animais utilizados nos experimentos foram ratos Wistar normotensos e 

ratos Wistar espontaneamente hipertensos (SHR), pesando em torno de 250-300 

gramas, provenientes do biotério Prof. Thomas George do Centro de Biotecnologia – 

Universidade Federal da Paraíba. Os animais foram mantidos sob condições 

controladas de temperatura (21 ± 1 ºC) e de ciclo claro e escuro de 12 h (6-18 h), 

tendo livre acesso à água e ração. 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEPA) 

da UFPB e aprovado com o parecer no. 0310/08.  

3.2 OBTENÇÃO DO LIOFILIZADO DO VINHO TINTO 

O etanol do GASH foi rotaevaporizado sob baixa pressão e a temperatura 

controlada em 55 ºC, (aparelho RII BUCHI, Suíça), até que o líquido residual 

correspondesse a 50% do volume inicial. O líquido residual foi congelado a 0 ºC por 

24 h em alíquotas de 50 mL que em seguida foram liofilizados por um período de 24 

h (aparelho HETO-Holten A/S, Dinamarca) (SOARES DE MOURA et al., 2004). Após 

a liofilização, as amostras foram separadas em pequenas quantidades em tubos do 

tipo eppendorf, protegidas da luz com papel alumínio e congeladas a -20 ºC até o dia 

do experimento.  

3.3 SUBSTÂNCIAS 

- Cloridrato de acetilcolina, fenilefrina, N-nitro-L(-)-arginina-metil éster (L-

NAME), ODQ (1H-[1,2,4] oxadiazol-[4,3,α-quinoxalin-1-ona), sulfato de 
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atropina, indometacina e cremofor foram obtidos da Sigma – Aldrich 

(EUA). 

- Diacetato de diaminofluoresceína (DAF-2 DA) foi obtida da Calbiochem 

(EUA). 

- Cetamina e xilazina foram obtidas da empresa Vetbrands (Brasil). 

- Sulfato de heparina foi obtido da Roche (EUA). . 

3.4 SOLUÇÕES NUTRITIVAS 

Para a preparação da solução nutritiva, foram utilizadas as seguintes 

substâncias, obtidas da Merck: cloreto de sódio (NaCl), cloreto de potássio (KCl), 

cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O), sulfato de magnésio hepta-hidratado 

(MgSO4.7H2O), glicose, bicarbonato de sódio (NaHCO3). A solução de Tyrode foi 

aerada com carbogênio (95% de O2 e 5% de CO2) e mantida a 37 ºC. Quando 

necessário, o pH da solução foi corrigido com ácido clorídrico (HCl) ou hidróxido de 

sódio (NaOH). 

 

Tabela 1 - Composição Solução de Tyrode  

Substância Concentração (mM) 

NaCl 158,3 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO  0,42 

CaCl2  2,0 

KCl 4,0 

MgSO4  1,05 

C6H12O6 5,6 

Fonte: Tanaka et al. (1999) 
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3.5 PREPARAÇÃO DA AMOSTRA EM ESTUDO 

Para os experimentos in vivo, o GASH foi diluído em salina quando utilizado 

na administração intravenosa e diluído em água quando utilizado nas administrações 

por gavagem. Para os experimentos in vitro, GASH foi diluído em água destilada. 

Foram utilizadas doses de 5, 25, 50, 75 e 100 mg/kg para os experimentos com 

administração intravenosa, e doses de 100 mg/kg/dia para tratamento in vivo por 

gavagem (SOARES DE MOURA et al., 2004). Concentrações crescentes e 

cumulativas de GASH (0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 300; 500 e 

1000 µg/mL) foram utilizadas para os experimentos in vitro. Todas as soluções foram 

mantidas a 0 oC antes da utilização em cada protocolo experimental. 

3.6 CATETERES VASCULARES 

Na confecção dos cateteres, utilizados nos protocolos in vivo, foram 

utilizados tubos de polietileno PE-10 (diâmetro interno e externo de 0,28 - 0,61 mm, 

respectivamente) de 4 cm para o cateter arterial e 2,5 cm para o cateter venoso, 

soldados por aquecimento a tubos de polietileno PE-50 (diâmetro interno e externo 

de 0,58 - 0,96 mm, respectivamente) de 22 cm. Antes da canulação, os cateteres 

foram preenchidos com solução salina (0,9%) + 500 UI de heparina e a extremidade 

PE-50 de cada cateter foi obstruída com pino de metal. 
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4 MÉTODOS 

Foram utilizadas duas formas de abordagens, uma com ensaios 

farmacológicos in vivo e outra com ensaios farmacológicos in vitro. Para os ensaios 

in vitro, utilizaram-se órgãos isolados, ensaios bioquímicos com cultura de células de 

linhagem estabelecida (células endoteliais da aorta de coelho) (RAEC), cultura 

primária de células da aorta de porco e dosagem de polifenóis no liofilizado do 

GASH.  

4.1 ENSAIOS FARMACOLÓGICOS IN VIVO 

4.1.1 Indução da hipertensão em ratos com L-NAME 

Para indução da hipertensão, foram utilizados ratos normotensos Wistar 

pesando entre 250-300 g. Estes animais foram tratados oralmente com L-NAME (40 

mg/kg/dia), dissolvido na água de beber durante 21 dias (SOARES DE MOURA et 

al., 2004). Ao final do tratamento, os animais foram utilizados para a realização dos 

ensaios farmacológicos in vivo. 

4.1.2 Implantação dos cateteres vasculares 

Os animais foram anestesiados com cetamina (75 mg/kg i.p.) e xilazina (10 

mg/kg, i.p.). Em seguida, foram colocados em decúbito dorsal em uma prancha 

cirúrgica. Uma pequena incisão na região inguinal foi realizada, separando a 

musculatura para localização do feixe vasculonervoso (figura 5). A seguir, artéria e 

veia femorais foram dissecadas e expostas. A extremidade PE-10 do cateter arterial 

foi introduzida em direção à aorta abdominal, via artéria femoral, para registro dos 

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

femoral, para administração das drogas. Após a inserção e fixação, os cateteres 
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foram tunelizados subcutaneamente e exteriorizados através de uma incisão na 

região cervical dorsal do animal. 

Após a cirurgia, os animais foram acondicionados em gaiolas individuais 

mantidas sob condições de temperatura, luminosidade e níveis de ruído controlados 

e receberam água e ração ad libidum, durante 24 horas para recuperação.  

 

 
Figura 5 - Representação esquemática dos vasos onde foram implantados os cateteres para o 
registro dos parâmetros cardiovasculares e administração de drogas. 

4.1.3 Determinação do efeito do GASH sobre a pressão arterial e freqüência 
cardíaca em ratos normotensos, hipertensos L-NAME e ratos SHR não 
anestesiados 

Foi adotada para estes experimentos a técnica da medida direta da pressão 

arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) em ratos não anestesiados, descrita por 

Altura e Altura (1976). Após 24 horas da implantação dos cateteres vasculares, os 

animais foram mantidos em aclimatação por um período de mínimo de 30 minutos 

para estabilização dos parâmetros cardiovasculares e, em seguida, doses do GASH 

foram administradas e as alterações na pressão arterial e na frequência cardíaca 

foram avaliadas. Esta mesma técnica foi utilizada para os experimentos de 

administração do GASH por gavagem durante sete ou vinte e um dias, para 

avaliação da pressão arterial e frequência cardíaca, no último dia de tratamento,  

A PA e a FC foram aferidas pela conexão do cateter arterial a um transdutor 

de pressão (World Precision Instruments, Sarasota, FL, EUA) acoplado a um 
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sistema de aquisição de sinais biológicos DataTax2 (World Precision Instruments, 

Sarasota, FL, EUA) contendo o programa LabTrax ou LabChart (World Precision 

Instruments, Sarasota, FL, EUA) para aquisição e determinação de sinais biológicos 

em animais de laboratório. A freqüência escolhida para amostragem dos dados foi 

de 500 Hz. Todos os experimentos foram realizados em ratos acordados com livre 

movimentação. O cateter venoso foi utilizado para administração do GASH e drogas. 

4.2 ENSAIOS FARMACOLÓGICOS IN VITRO 

4.2.1 Preparações de anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato 
normotenso 

Os ratos foram eutanasiados por deslocamento cervical. Por meio de uma 

incisão no abdome do animal, a artéria mesentérica superior foi identificada, 

removida e imediatamente transferida para a solução de Tyrode, onde o vaso foi 

dissecado e seccionado em anéis (1-2 mm de comprimento). Dependendo do 

protocolo, os anéis tiveram o endotélio removido por atrito mecânico entre as 

paredes internas do vaso e uma haste de metal. Cada anel foi imerso em cubas com 

capacidade para 10 mL, contendo solução de Tyrode a 37º C, gaseificada com uma 

mistura de 95% de O2 e 5% de CO2 (carbogênio), para manter o pH relativamente 

constante entre 7,2 e 7,4. Em seguida, os anéis foram suspensos verticalmente por 

linhas de algodão fixadas a um transdutor de força (FORT 10 WPI, Sarasota, EUA) e 

submetidos à tensão basal de aproximadamente 0,75 g, durante 60 minutos para 

estabilização. Durante este período a solução do banho foi trocada a cada 15 

minutos, para prevenir a interferência de metabólitos e a linha de base ajustada 

quando necessário (ALTURA e ALTURA, 1970). Mudanças na tensão isométrica 

foram captadas pelo sistema de aquisição CVMS (Miobath-4, WPI, Sarasota, EUA) 

(figura 6). 
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Figura 6 - Sistema de cubas e aquisição de dados de tensão isométrica para órgãos isolados. 

4.2.2 Determinação de óxido nítrico (NO) em cultura celular por citometria de fluxo 

Para determinação de NO, foi utilizado uma linhagem estabelecida de 

células endoteliais da aorta de coelho (RAEC). As células foram cultivadas em 

placas com 24 poços com meio de cultura F-12 (modificado por Coon), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino, antibióticos (penicilina e 

estreptomicina) (KOJIMA et al 1998).  

A quantificação de NO em células RAEC foi realizada por citometria de fluxo 

utilizando o aparelho FACSCalibur® (Becton Dickinson, San Jose, CA, EUA), 

utilizando uma sonda fluorescente para detecção direta do NO sobre condições 

fisiológicas, a DAF-2 DA (RIBEIRO et al., 2010). 

Estes experimentos foram realizados no Laboratório de Neurobiologia, 

Departamento de Patologia, Centro Politécnico, Universidade Federal do Paraná. 

 

4.2.3 Avaliação da produção de ânions superóxido em cultura celular por análise de 
fluorescência total 

Para determinação da produção de ânions superóxido, foi utilizada uma 

linhagem estabelecida de células endoteliais da aorta de coelho (RAEC). As células 
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foram cultivadas em placas com 24 poços com meio de cultura F-12 (modificado por 

Coon), suplementado com 10% de soro fetal bovino, antibióticos (penicilina e 

estreptomicina) (KOJIMA et al 1998).  

A sonda fluorescente dihidroetidina foi utilizada para avaliação do conteúdo 

intracelular de ânion superóxido e a reação foi lida em espectrofluorímetro Tecan 

infinite M200® (Salzburg, Áustria), programa Tecan-i-control, com excitação a 490 

nm e emissão a 590 nm. 

Estes experimentos foram realizados no Laboratório de Neurobiologia, 

Departamento de Patologia, Centro Politécnico, Universidade Federal do Paraná. 

 

4.2.4 Avaliação qualitativa da fosforilação da Akt e da eNOS 

Para avaliação da fosforilação da Akt e da eNOS foi utilizada cultura primária 

de células endoteliais de coronária de porco. As fosforilações da Akt e eNOS foram 

determinadas qualitativamente por meio da técnica de Western Blot e as bandas 

imunorreativas foram detectadas por quimiluminescência (Amersham), como 

descrito por Anselm et al (2007). 

Estes experimentos foram realizados no Laboratório de Biofotônica e 

Farmacologia, Faculdade de Farmácia, Universidade de Estrasburgo, França.  

4.3 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS DESENVOLVIDOS IN VIVO 

4.3.1 Determinação da toxicidade aguda 

Para a determinação da toxicidade aguda, utilizamos como normativa a 

resolução no. 90 de 16 de março de 2004 (BRASIL, 2004). 

Foram utilizados seis ratos e seis ratas.  
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Para a determinação da toxicidade aguda por via oral, administrou-se a dose 

de 2000 mg/kg de GASH dissolvidos em água para o grupo teste, e água para o 

grupo controle, por gavagem. Para a determinação da toxicidade aguda por via 

intravenosa, administrou-se a dose de 500 mg/kg e 1000 mg/kg de GASH diluídos 

em salina no grupo teste, e apenas salina foi administrado no grupo controle, através 

da veia caudal. Para a administração i.v, os animais foram previamente 

anestesiados por cetamina (75 mg/kg i.p.) e xilazina (10 mg/kg, i.p.).  

Após a administração de GASH, os animais foram observados para a 

detecção de possíveis sinais tóxicos de caráter geral (protocolo de triagem 

farmacológica comportamental) (anexo A) nos intervalos de 0, 15, 30 e 60 minutos a 

cada 4 horas, até completar 24 horas, e diariamente durante 14 dias. No 14º dia, os 

animais foram eutanasiados e foram observadas macroscopicamente possíveis 

alterações nos órgãos (pulmões, coração, estômago, rins, coração e fígado). A 

variação de peso e o consumo de alimentos foram observados durante os 14 dias.  

4.3.2 Avaliação do efeito agudo da administração intravenosa de GASH em ratos 
normotensos 

 Os animais foram submetidos à técnica de implantação dos cateteres 

vasculares como descrito anteriormente. Após 24 h, os animais foram submetidos à 

administração (via intravenosa) de diferentes doses randômicas do liofilizado do 

GASH (5, 25, 50, 75 e 100 mg/kg) (n=6) e submetidos a técnica de medida direta da 

pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) (figura 7).  
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Figura 7 - Representação esquemática do protocolo experimental para a administração de doses 
randômicas de GASH (5, 25, 50, 75, 1000 mg/kg) em ratos normotensos não anestesiados (PAM: 
pressão arterial média; FC: frequência cardíaca). 

4.3.3 Avaliação do efeito agudo da administração intravenosa de GASH em ratos 
normotensos antes e após a administração de L-NAME 

Os animais foram submetidos à técnica de implantação dos cateteres 

vasculares como descrito anteriormente. Após 24 h, os animais não anestesiados 

foram submetidos à administração (via intravenosa) da dose de 75 mg/kg (dose 

submáxima) (n=6) e submetidos à técnica de medida direta da pressão arterial (PA) 

e frequência cardíaca (FC). Após um período de 20 minutos de estabilização dos 

animais, foi administrado 20 mg/kg (i.v) de L-NAME. Após 30 minutos da 

administração do L-NAME, outra dose de GASH 75 mg/kg foi administrada para 

observação dos efeitos sobre a PA e FC (figura 8).  

4.3.4 Avaliação do efeito agudo da administração intravenosa de GASH em ratos 
normotensos antes e após a administração com atropina 

Os animais foram submetidos à técnica de implantação dos cateteres 

vasculares como descrito anteriormente. Após 24 h, os animais foram submetidos à 

administração (via intravenosa) da dose de 75 mg/kg (dose submáxima) (n=6) e 
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submetidos à técnica de medida direta da pressão arterial (PA) e freqüência 

cardíaca (FC) em ratos não anestesiados. Após um período de 20 minutos de 

estabilização dos animais, foi administrado 2 mg/kg (i.v) de atropina. Após 30 

minutos da administração de atropina, outra dose de GASH 75 mg/kg foi 

administrada para observação dos efeitos sobre a PA e FC (figura 8). 
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(i.v)

30 minutos

75

GASH
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?

Implantação dos 
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Registros 
cardiovasculares

(PAM, FC)
 

Figura 8 - Representação esquemática do protocolo experimental para a administração da dose de 75 
mg/kg de GASH) antes e após a administração de L-NAME ou atropina, em ratos normotensos não 
anestesiados (PAM: pressão arterial média; FC: frequência cardíaca). 

4.3.5 Avaliação do efeito da administração oral de GASH por gavagem por sete 
dias em ratos normotensos  

Os animais foram divididos em dois grupos, grupo controle e grupo GASH, 

cada grupo contendo seis ratos. O grupo controle recebeu durante sete dias, água, 

administrada por gavagem. O grupo GASH recebeu durante sete dias, 100 mg/kg/dia 

diluídos em água de beber, de liofilizado de GASH, também por gavagem. 

No sétimo dia de tratamento, os animais foram submetidos à implantação 

dos cateteres vasculares e no oitavo dia foram obtidos valores de pressão arterial e 

freqüência cardíaca através da medida direta destes valores (figura 9). 
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Figura 9 - Representação esquemática do protocolo experimental para o tratamento via oral por 
gavagem de água (grupo controle) e GASH 100 (mg/kg/dia) (grupo GASH), por sete dias (PAM: 
pressão arterial média; FC: frequência cardíaca).  

4.3.6 Avaliação do efeito agudo da administração intravenosa de GASH em ratos 
hipertensos L-NAME 

O modelo de hipertensão L-NAME foi induzido como descrito anteriormente, 

bem como a técnica de implantação dos cateteres vasculares. Após 24 h, os animais 

foram submetidos à administração (via intravenosa) da dose de 75 mg/kg (n=6) e 

submetidos à técnica de medida direta da pressão arterial (PA) e freqüência 

cardíaca (FC) em ratos não anestesiados (figura 10).  
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Figura 10 - Representação esquemática do protocolo experimental para a administração da dose de 
75 mg/kg de GASH) (PAM: pressão arterial média; FC: freqüência cardíaca). 

4.3.7 Avaliação do efeito da administração oral de GASH por gavagem em ratos 
hipertensos L-NAME 

O modelo de hipertensão L-NAME foi induzido como descrito anteriormente. 

Animais foram divididos em dois grupos, grupo controle e grupo GASH, cada grupo 

contendo seis ratos. No 12º dia do início da administração do L-NAME, o grupo 

controle recebeu água, administrada por gavagem até o 21º dia. No 12º dia do início 

da administração do L-NAME, o grupo GASH recebeu 100 mg/kg/dia de GASH 

diluídos em água de beber, também por gavagem, até o 21º dia (SOARES DE 

MOURA et al., 2004). 

No último dia de tratamento, os animais foram submetidos à implantação dos 

cateteres vasculares e 24 h após, foram obtidos valores de pressão arterial e 

freqüência cardíaca através da medida direta destes valores (figura 11).  
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Figura 11 - Representação esquemática da indução da hipertensão por L-NAME e do protocolo 
experimental para a administração via oral de GASH. 

4.3.8 Avaliação do efeito agudo da administração intravenosa de GASH em ratos 
espontaneamente hipertensos (SHR) 

A técnica de implantação dos cateteres vasculares foi realizada como 

descrita anteriormente. Após 24 h, os animais foram submetidos à administração (via 

intravenosa) da dose de 75 mg/kg (n=6) e submetidos à técnica de medida direta da 

pressão arterial (PA) e freqüência cardíaca (FC) em ratos não anestesiados (figura 

10). 

4.3.9 Avaliação do efeito da administração oral de GASH por gavagem por sete 
dias em ratos SHR 

Os animais foram divididos em dois grupos, grupo controle e grupo GASH, 

cada grupo contendo seis ratos. O grupo controle recebeu durante sete dias, água, 

administrada por gavagem. O grupo GASH recebeu durante sete dias, 100 mg/kg/dia 

de GASH diluídos em água de beber, também por gavagem. 
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No sétimo dia de tratamento, os animais foram submetidos à implantação 

dos cateteres vasculares e no oitavo dia foram obtidos valores de pressão arterial e 

freqüência cardíaca através da medida direta destes valores (figura 9).  

4.3.10 Avaliação do efeito da administração oral de GASH por gavagem por vinte e 
um dias em ratos SHR 

Os animais foram divididos em dois grupos, grupo controle e grupo GASH, 

cada grupo contendo seis ratos. O grupo controle recebeu durante vinte e um dias, 

água, administrada por gavagem. O grupo GASH recebeu durante vinte e um dias, 

100 mg/kg/dia de GASH diluídos em água de beber, também por gavagem. 

No 21º dia de tratamento, os animais foram submetidos à implantação dos 

cateteres vasculares e no 22º dia foram obtidos valores de pressão arterial e 

freqüência cardíaca através da medida direta destes valores (figura 12).  
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Figura 12 - Representação esquemática do protocolo experimental para o tratamento via oral por 
gavagem de água (grupo controle) e GASH 100 mg/kg/dia) (grupo GASH), por 21 dias (PAM: pressão 
arterial média; FC: freqüência cardíaca).  

4.4 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS DESENVOLVIDOS IN VITRO  

4.4.1 Avaliação da atividade do GASH sobre anéis de artéria mesentérica de ratos 
normotensos pré-contraídas com fenilefrina (FEN) 

Após o período de estabilização de uma hora, foi induzida uma contração 

com fenilefrina (10 µM) e a presença de endotélio foi verificada através do nível de 

relaxamento obtido pela adição de acetilcolina (10 µM). Após a verificação da 

presença ou ausência de endotélio foi obtida uma nova contração com fenilefrina (10 

µM) e após a estabilização da fase tônica (aproximadamente 15 min) desta 

contração, foram aplicadas concentrações crescentes e cumulativas do liofilizado do 

GASH (0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 300; 500 e 1000 µg/mL), para a 

obtenção de uma curva concentração-resposta (n=6). No final de cada experimento, 

foi realizada uma lavagem seguida de vinte minutos de estabilização das 

preparações. Posteriormente, uma nova contração com fenilefrina foi realizada com 

o objetivo de verificar a integridade dos anéis da artéria no experimento (figura 13). 

A percentagem de inibição da contração foi mensurada pela comparação da 

resposta antes e após adição do liofilizado do GASH. Assim a curva obtida ao efeito 
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relaxante do GASH em preparações montadas com endotélio intacto pré-contraídas 

com fenilefrina, foi considerada como controle.  
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Figura 13 - Representação esquemática do protocolo experimental para estudo do efeito de 
concentrações crescentes e cumulativas de GASH em anéis de artéria mesentérica superior isolada 
de rato pré-contraídos com 10 µM de FEN com e sem endotélio funcional. (?): significa o possível 
efeito do GASH. 

4.4.2 Verificação da influência da inibição da enzima sintase do NO sobre a 
resposta vasorelaxante induzida pelo liofilizado do GASH em anéis de artéria 
mesentérica isolada de rato normotenso 

Após a verificação da presença do endotélio, realizada conforme descrito 

anteriormente, as preparações de anéis de artéria mesentérica superior isolada de 

ratos foram incubadas com L-NAME (100 µM), um inibidor competitivo da enzima 

sintase do NO, por 30 minutos (MONCADA e HIGGS, 1993). Após este período, 

uma contração tônica com fenilefrina (10 µM) foi obtida e as concentrações 

crescentes e cumulativas do liofilizado do GASH (0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 

1; 10; 100; 300; 500 e 1000 µg/mL) foram adicionadas (n=6) (figura 14). A resposta 

do liofilizado do GASH obtida após a adição do L-NAME foi comparada com aquela 

obtida na ausência da mesma. 
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Figura 14 - Representação esquemática do protocolo experimental para estudo do efeito de 
concentrações crescentes do GASH em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com 
endotélio funcional pré-contraídos com FEN (10 µM) na presença de L-NAME (100 µM). 

4.4.3 Verificação da participação da via NO/GMPc na resposta vasorelaxante 
induzida pelo liofilizado do GASH em anéis de artéria mesentérica isolada de 
rato normotenso 

Preparações de anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, com 

endotélio intacto foram incubadas por 30 minutos com ODQ (10 µM), um inibidor da 

enzima ciclase de guanilil (GARTHWAITE et al., 1995). Após este período, uma 

contração tônica com fenilefrina (10 µM) foi obtida e as concentrações crescentes e 

cumulativas do liofilizado do GASH (0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 

300; 500 e 1000 µg/mL) foram adicionadas ao experimento (n=6) (figura 15). A 

resposta do liofilizado do GASH obtida após a adição deste inibidor foi comparada 

com a resposta obtida na ausência do mesmo. 
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Figura 15 - Representação esquemática do protocolo experimental para estudo do efeito de 
concentrações crescentes do GASH em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com 
endotélio funcional pré-contraídos com FEN (10 µM) na presença de ODQ (10 µM). 

4.4.4 Verificação da influência da participação muscarínica sobre a resposta 
vasorelaxante induzida pelo liofilizado do GASH em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato normotenso 

Preparações de anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, com 

endotélio intacto foram incubadas por 30 minutos com atropina (1 ηM), Após este 

período, uma contração tônica com fenilefrina (10 µM) foi obtida e as concentrações 

crescentes e cumulativas do liofilizado do GASH (0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 

1; 10; 100; 300; 500 e 1000 µg/mL) foram adicionadas ao experimento (n=6) (figura 

16). A resposta do liofilizado do GASH obtida após a adição de atropina foi 

comparada com a resposta obtida na ausência do mesma. 
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Figura 16 - Representação esquemática do protocolo experimental para estudo do efeito de 
concentrações crescentes do GASH em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com 
endotélio funcional pré-contraídos com FEN (10 µM) na presença de atropina (1 ηM). 

4.4.5 Verificação da participação dos metabólitos da via do ácido araquidônico na 
resposta vasorelaxante induzida pelo GASH em anéis de artéria mesentérica 
superior isolada de rato normotenso 

Após a verificação da integridade do endotélio, os anéis de artéria 

mesentérica superior foram pré-incubados com indometacina 10 µM (inibidor da 

ciclooxigenase) (CLARK e FUCHS, 1997), durante 30 minutos. Após este período, 

uma contração tônica com fenilefrina (10 µM) foi obtida e as concentrações 

crescentes e cumulativas do liofilizado do GASH (0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 

1; 10; 100; 300; 500 e 1000 µg/mL) foram adicionadas ao experimento (n=6) (figura 

17). A resposta do liofilizado do GASH obtida após a adição deste inibidor 

(indometacina) foi comparada com a resposta obtida na ausência do mesmo. 
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Figura 17 - Representação esquemática do protocolo experimental para estudo do efeito de 
concentrações crescentes do GASH em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com 
endotélio funcional pré-contraídos com FEN (10 µM) na presença de indometacina (10 µM). 
 

4.4.6 Influência da participação das espécies reativas de oxigênio na resposta 
relaxante induzida pelo GASH em anéis de artéria mesentérica superior 
isolada de ratos normotensos 

As preparações foram previamente incubadas com N-acetilcisteína (10 mM), 

um sequestrador de radicais livres (NDIAYE et al, 2003) e após 30 minutos induziu-

se uma contração com fenilefrina (10 µM) e na fase tônica desta contração 

adicionou-se a cuba GASH (0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100; 300; 500 e 

1000 µg/mL) cumulativamente (figura 18). A resposta do liofilizado do GASH obtida 

após a adição deste inibidor foi comparada com a resposta obtida na ausência do 

mesmo. 
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Figura 18 - Representação esquemática do protocolo experimental para estudo do efeito de 
concentrações crescentes do GASH em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato com 
endotélio funcional pré-contraídos com FEN (10 µM) na presença de N-acetilcisteína (10 mM). 

 

4.4.7 Avaliação da determinação de óxido nítrico (NO) em cultura de células 
endoteliais da aorta de coelho (RAEC) por citometria de fluxo 

A quantificação de NO em cultura de células RAEC foi realizada pela 

exposição de GASH (100 e 300 µg/mL) (GASH foi incubado no mesmo momento da 

incubação com 10 mM de DAF-2 DA) por 30 minutos a 37 ºC, antes e depois da 

exposição com L-NAME (100 µM). RAEC foram estimuladas com acetilcolina (10-5 

M) por 15 minutos (controle positivo da reação). As amostras foram lavadas duas 

vezes com tampão de fosfato e analisadas com a contagem de 10.000 células por 

amostra utilizando a metodologia de citometria de fluxo (figura 19). Os dados foram 

analisados pelo software WinMDI versão 2.9. A quantidade de NO foi expressa como 

F/F0 (média ± e.p.m).  
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Figura 19 - Representação esquemática do protocolo experimental para estudo de determinação da 
produção de NO em células RAEC. (1) Avaliação da produção de NO desencadeada pelo GASH; (2) 
Avaliação da produção de NO desencadeada pelo GASH com a incubação prévia com L-NAME.  

4.4.8 Avaliação da produção de ânions superóxido em cultura celular por análise de 
fluorescência total 

As células RAEC (células endoteliais da aorta de coelho) (5x105/poço) foram 

tratadas com GASH 300 µg/mL e angiotensina 1µM (controle positivo da reação) por 

4 horas. Posteriormente, as células foram incubadas com dihidroetidina (DHE - 5 

µM) e meio F12 (Coon F12 modificado) por um período de 30 minutos ao abrigo da 

luz e a temperatura ambiente. Após este período de incubação, a reação foi lida em 

espectrofluorímetro Tecan infinite M200 (Salzburg, Áustria), programa Tecan-i-

control, com excitação a 490 nm e emissão a 590 nm. Os resultados deste 

experimento estão expressos como unidades relativas de fluorescência. 
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4.4.9 Avaliação da fosforilação da Akt e da eNOS 

Para preparo da cultura, segmentos longos de artéria coronária de porco 

foram lavados internamente com PBS sem cálcio, para remover o sangue 

remanescente. Em seguida, as células endoteliais foram isoladas por meio do 

tratamento com colagenase (tipo I, Worthington, 1 mg/mL durante 15 min a 37 °C) e 

cultivadas em placas contendo meio MCDB 131, (Invitrogen) e 15% de soro fetal 

bovino suplementado com penicilina, (100 µg/mL), estreptomicina (100 µg/mL), 

fungizona (250 µg/mL), e L-glutamina (2 mM) (todos da Cambrex). A confluência era 

atingida entre as 48 a 72 horas após o cultivo. Todos os experimentos foram 

realizados em culturas celulares confluentes e de primeira passagem. As células 

foras expostas ao meio de cultura contendo 0,1% de soro fetal bovino (QBiogene) 

durante 6 horas antes do tratamento das células.   

Para a análise de Western Blot, as células foram tratadas com GASH 100 

µg/mL durante 10 minutos.  Após o tratamento, as células foram lavadas duas vezes 

com o PBS gelado e então lisadas com uma mistura contendo Tris/HCl (20 mM) (pH 

7,5; QBiogene), NaCl (150 mM), Na3VO4 (1 mM), fosfato de sódio (10 mM), NaF (20 

mM), ácido ocadáico (0,01 mM) (Sigma), inibidor de protease (Roche) e 1% Triton X-

100 (QBiogen). O total de proteínas usado por amostra foi 20 µg. As proteínas foram 

separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida SDS (8%) (Sigma) a 70 V 

durante 2 horas. Em seguida, as proteínas foram transferidas para o gel 

eletroforeticamente, a 100 V durante 120 minutos, para membranas (difluoreto de 

polivinilidina, Amersham), as quais foram bloqueadas com meio contendo 3% de 

albumina sérica bovina, Tris (Biorad) e 0,1% de Tween-20 (Sigma) (TBST) durante 1 

hora. Para detecção das proteínas fosforiladas, as membranas foram incubadas com 

os respectivos anticorpos primários (p-Akt Ser473 e p-eNOS Ser1177, Cell Signaling 

Technology; diluição de 1:1000), a 4 °C durante 12 h. Após a lavagem em PBS, as 

membranas foram incubadas com o anticorpo secundário (anticorpo anti–coelho IgG 

ligado à peroxidase, diluição de 1:5000; Cell Signaling Technology), em temperatura 

ambiente, durante 60 minutos. A insulina (30 µg) (Roche) foi utilizada como controle 

positivo da fosforilação da eNOS. Marcadores específicos (Invitrogen) foram 

utilizados para a determinação do peso molecular e identificação das proteínas na 
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membrana. As bandas imunorreativas foram detectadas pelo aumento da 

quimiluminescência (Amersham).  

4.4.10 Determinação de compostos fenólicos no GASH 

O total de conteúdo de compostos fenólicos no GASH foi determinado pelo 

método de Folin-Ciocalteau e os resultados foram expressos em unidades 

equivalentes de ácido gálico por litro de vinho (LUCENA et al., 2010).  

A concentração de trans-resveratrol, cis-resveratrol e quercetina foi 

determinada por um método previamente validado, usando concentrações dos três 

padrões que variaram de 0,1 a 13 µg/mL, tomando-se como base a resolução n0 899 

da ANVISA (BRASIL, 2003). O método utilizou um aparelho de cromatografia líquida 

de alta eficiência com detector de UV-visível (CLAE-UV-Vis), com coluna C8 de 15 

cm X 4,6 mm de diâmetro interno e partículas de 5,0 µm de diâmetro e pré-coluna 

C8 de 1,0 cm X 4,0 mm de diâmetro interno e loop de 100 µL. A fase móvel utilizada 

foi uma mistura de MeCN:solução aquosa de ácido fórmico 0,1% (25:75, v/v) sob um 

fluxo de 2,0 mL/minuto (NASCIMENTO, 2010). 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os valores foram expressos como média ± erro padrão da média (e.p.m).  

Para a avaliação dos testes da administração aguda (i.v) de GASH in vivo, 

foi utilizada análise de variância de uma via (ANOVA), seguido de pós-teste de 

Bonferroni. Para a avaliação dos testes da administração crônica (via oral) de GASH 

in vivo, foi utilizado o teste t de Student não pareado.  

Os testes em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato foram 

avaliados por análise de variância de duas vias (ANOVA), seguido de pós-teste de 

Bonferroni. As curvas dos experimentos in vitro foram obtidas por regressão não 

linear. Os valores de resposta máxima (Emáx) para cada experimento foram 
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expressos como percentagem do relaxamento máximo do tônus induzido por 

fenilefrina (100%).  

Para as análises bioquímicas de determinação de óxido nítrico e 

determinação de anions superóxido, os dados foram analisados pelo software 

WinMDI 2.0, através da análise de variância de uma via (ANOVA), seguido de pós-

teste de Bonferroni. 

Para todos os experimentos, os gráficos foram plotados pelo programa 

GraphPad Prism® versão 5.0. 

Para todos os testes, foram considerados valores estatisticamente 

significantes, quando o p < 0,05. 
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5 RESULTADOS  

5.1 DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS NO GASH 

5.1.1 Determinação dos níveis de polifenóis totais no GASH, cis-resveratrol, trans-
resveratrol e quercetina 

A concentração de fenólicos totais determinadas no GASH pelo método de 

Folin-Ciocalteau foi de 2971±214 mgEAG/L (n=3). A quantidade de cis-resveratrol, 

trans-resveratrol e quercetina encontrada no GASH foi de 8,32 ± 0,0013; 0,34 ± 

0,0017 e 2,16 ± 0,0115 µg/mL respectivamente (n=3) (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Determinação de polifenóis no GASH 
 

Tipo de Polifenol Quantidade de Polifenóis (µg/mL) 

Cis-resveratrol 8,32 ± 0,0013 

Trans-resveratrol 0,34 ± 0,0017 

Quercetina 2,16 ± 0,0115 

5.2 ENSAIOS IN VIVO 

5.2.1 Determinação da toxicidade aguda 

A administração da dose de 2000 mg/kg de GASH via oral e de 500 mg/kg 

via intravenosa não ocasionou morte em nenhum dos animais do estudo (n=6) 

(tabela 3). Não foram observadas alterações comportamentais, modificação no 

consumo de água e ração, modificação no peso e alterações macroscópicas nos 

órgãos dos animais tratados com GASH em relação aos animais do grupo controle 

até o 14º dia (dados não mostrados). 
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A administração da dose de 1000 mg/kg de GASH por via intravenosa 

ocasionou a morte de 3 ratos (n=6) e 3 ratas (n=6) (tabela 3). A morte de todos os 

animais ocorreu na primeira hora após a administração de GASH, precedidas de 

alterações evidentes na respiração (respiração ofegante). Nos 3 ratos e 3 ratas que 

continuaram no estudo, a primeira hora após a administração i.v de GASH foi 

seguida de respiração ofegante, com recuperação total dos sintomas na terceira 

hora após a administração i.v de GASH. Nestes animais não foram observadas 

alterações comportamentais, modificação no consumo de água e ração, modificação 

no peso e alterações macroscópicas nos órgãos destes animais tratados com GASH 

em relação aos animais do grupo controle até o 14º dia (dados não mostrados). 

 

Tabela 3 – Quantidade de Mortes no Estudo de Toxicidade Aguda 
 

 Quantidade de Mortes (n=6) 

Dose (mg/kg) Ratos Ratas 

2000 (v.o) 0 0 

500 (i.v) 0 0 

1000 (i.v) 3 3 

 

5.2.2 Influência do tratamento crônico com GASH (100 mg/kg/dia) em ratos 
normotensos sobre a PAM e FC 

O tratamento com 100 mg/kg/dia de liofilizado de GASH por 7 dias (via oral 

por gavagem) não promoveu mudança na pressão arterial média (mmHg = 119,00 ± 

2,02) e frequência cardíaca do grupo tratado com GASH (bpm = 348,20 ± 19,49) em 

relação à pressão arterial média (mmHg = 120,20 ± 2,04) e frequência cardíaca 

(bpm = 334,20 ± 13,60) do grupo controle (figura 20 e 21). 
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Figura 20 - Registro original mostrando o efeito do tratamento crônico de GASH (100 mg/kg/dia, 7 
dias) sobre a PAP, PAM e FC em ratos normotensos não anestesiados tratados com água (controle) 
e tratados com GASH.  
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Figura 21 - Efeito na pressão arterial média e na frequência cardíaca do tratamento crônico (sete 
dias) com GASH (100 mg/kg/dia) em animais normotensos do grupo controle em relação ao grupo 
GASH (n=6). Os valores estão expressos como média ± e.p.m (n=6) (p>0,05). 

5.2.3 Influência do tratamento crônico com GASH (100 mg/kg/dia) em ratos 
hipertensos L-NAME sobre a PAM e FC 

O tratamento com 100 mg/kg de liofilizado de GASH por 7 dias (gavagem) 

em ratos hipertensos L-NAME promoveu uma diminuição estatisticamente 

significante na PAM do grupo tratado com GASH (mmHg = 155,30 ± 4,25) em 

relação à PAM do grupo controle (mmHg = 174,00 ± 6,32). Não houve alteração 

estatisticamente significante na FC do grupo tratado com GASH em relação ao 
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grupo controle (bpm = 386,30 ± 16,77; 399,50 ± 27,38 respectivamente) (figura 22 e 

figura 23). 
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Figura 22 - Registro original mostrando o efeito do tratamento crônico de GASH (100 mg/kg/dia, 7 
dias) sobre a PAP, PAM e FC em ratos hipertensos L-NAME não anestesiados tratados com água 
(controle) e tratados com GASH.  
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Figura 23 - Efeito na pressão arterial média e na frequência cardíaca do tratamento crônico (sete 
dias) com GASH (100 mg/kg/dia) em animais hipertensos L-NAME do grupo controle em relação ao 
grupo GASH (n=6). Os valores estão expressos como média ± e.p.m (n=6) (* p<0,05 vs controle). 

5.2.4 Influência do tratamento crônico com GASH (100 mg/kg/dia, 7 dias) em ratos 
espontaneamente hipertensos (SHR) sobre a PAM e FC 

O tratamento com 100 mg/kg/dia de liofilizado de GASH por 7 dias 

(gavagem) em ratos SHR promoveu uma diminuição na PAM do grupo tratado com 

GASH (mmHg = 129,30 ± 4,48) em relação à PAM do grupo controle (mmHg = 

153,10 ± 4,71). Não houve alteração estatisticamente significante na FC do grupo 
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tratado em relação ao grupo controle (bpm = 312,30 ± 15,50; 330,70 ± 12,83 

respectivamente) (figura 24 e figura 25). 
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Figura 24 - Registro original mostrando o efeito do tratamento crônico de GASH (100 
mg/kg/dia, 7 dias) sobre a PAP, PAM e FC em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) 
não anestesiados tratados com água (controle) e tratados com GASH.  
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Figura 25 - Efeito na pressão arterial média e na frequência cardíaca do tratamento crônico (sete 
dias) com GASH (100 mg/kg/dia) em animais espontaneamente hipertensos (SHR) do grupo controle 
em relação ao grupo GASH (n=6). Os valores estão expressos como média ± e.p.m (n=6) (* p<0,05 
vs controle). 

5.2.5 Influência do tratamento crônico com GASH (100 mg/kg/dia, 21 dias) em ratos 
espontaneamente hipertensos (SHR) sobre a PAM e FC 

O tratamento com 100 mg/kg/dia de liofilizado de GASH por 21 dias 

(gavagem) em ratos SHR promoveu uma diminuição na PAM do grupo tratado com 

GASH (mmHg = 122,7 ± 1,52) em relação à PAM do grupo controle (mmHg = 156,0 

± 5,39). Não houve alteração estatisticamente significante na FC do grupo tratado 
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em relação ao grupo controle (bpm = 308,5 ± 16,16; 332,0 ± 12,39 respectivamente) 

(figura 26 e figura 27).  
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Figura 26 - Registro original mostrando o efeito do tratamento crônico de GASH (100 mg/kg/dia, 21 
dias) sobre a PAP, PAM e FC em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) não anestesiados 
tratados com água (controle) e tratados com GASH.  
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Figura 27 - Efeito na pressão arterial média e na freqüência cardíaca do tratamento crônico (21 dias) 
com GASH (100 mg/kg/dia) em animais espontaneamente hipertensos (SHR) do grupo controle em 
relação ao grupo GASH (n=6). Os valores estão expressos como média ± e.p.m (n=6) (* p<0,05 vs 
controle). 

5.2.6 Efeito agudo da administração intravenosa do GASH sobre a pressão arterial 
média (PAM, mmHg) e frequência cardíaca (FC, bpm) em ratos normotensos 
não anestesiados 

Em ratos não anestesiados, GASH foi capaz de induzir um efeito bifásico 

sobre a pressão arterial e a frequência cardíaca (figura 28).  

Inicialmente, a administração de GASH (5, 25, 50, 75 e 100 mg/kg, i.v, 

randomicamente) produziu uma hipotensão (mmHg = -6,17 ± 0,98; -11,17 ± 1,87; -
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26,83 ± 4,16; -31,17 ± 4,58; -42,00 ± 4,20 respectivamente; tempo da resposta 

hipotensora: 1 segundo) associada a uma diminuição da frequência cardíaca (bpm = 

-9,33 ± 4,27; -20,17 ± 1,82; -69,83 ± 15,99; -202 ± 16,25; -218 ± 18,68 

respectivamente) (figura 29). Esta hipotensão foi seguida de uma resposta 

hipertensora (mmHg = 3,50 ± 1,99; 3,33 ± 1,08; 29,67 ± 5,94; 36,50 ± 4,38; 44,17 ± 

4,61 respectivamente; tempo da resposta hipertensora: 2 segundos), associada com 

um aumento na frequência cardíaca (bpm = 4,17 ± 3,98; 11,17 ± 2,71; 37,00 ± 9,49; 

43,50 ± 8,28; 68,67 ± 13,94 respectivamente) (figura 29). 

 

300

P
A
P
 (
m
m
H
g
)

150

0

GASH
5 mg/Kg

GASH
25 mg/Kg

GASH
50 mg/Kg

GASH
75 mg/Kg

GASH
100 mg/Kg

300

P
A
P
 (
m
m
H
g
)

150

0

GASH
5 mg/Kg

GASH
25 mg/Kg

GASH
50 mg/Kg

GASH
75 mg/Kg

GASH
100 mg/Kg

2 seg
 

Figura 28 - Registros originais dos valores de pressão arterial pulsátil (PAP) (mmHg) obtido com a 
administração aguda de doses randômicas de GASH em ratos normotensos não anestesiados. As 
setas indicam o momento da administração de GASH. 
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Figura 29 – Efeito do GASH (efeito bifásico) sobre pressão arterial média (PAM, mmHg) e frequência 
cardíaca (FC, bpm) em ratos normotensos não anestesiados (n=6).  

5.2.7 Efeito agudo da administração intravenosa do GASH sobre a pressão arterial 
média (PAM, mmHg) e frequência cardíaca (FC, bpm) em ratos hipertensos 
L-NAME não anestesiados 

Em ratos hipertensos L-NAME não anestesiados, GASH foi capaz de induzir 

um efeito bifásico sobre a pressão arterial e a frequência cardíaca (figura 30). 

A administração de GASH (75 mg/kg, i.v) produziu uma hipotensão (mmHg = 

-44,40 ± 5,05; tempo da resposta: 2 segundos) associada a uma diminuição da 

frequência cardíaca (bpm = -108,00 ± 64,03) (figura 25). Esta hipotensão foi seguida 

de uma resposta hipertensora (mmHg = 55,00 ± 4,83; tempo da resposta: 12 



73 

 

segundos) associada com um aumento na frequência cardíaca (bpm = 150,00 ± 

66,88) (figura 31).  
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Figura 30 - Registro original mostrando o efeito de GASH (75 mg/kg, i.v) sobre a PAP, PAM e FC em 
ratos hipertensos L-NAME não anestesiados. As setas indicam o momento da administração de 
GASH. 
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Figura 31 – Resposta inicial e secundária do efeito bifásico do GASH (75 mg/kg) sobre pressão 
arterial média (PAM, mmHg) e frequência cardíaca (FC, bpm) em ratos hipertensos L-NAME não 
anestesiados (n=6). *p<0,05 vs basal.  

5.2.8 Efeito agudo da administração intravenosa do GASH sobre a pressão arterial 
média (PAM, mmHg) e frequência cardíaca (FC, bpm) em ratos 
espontaneamente hipertensos (SHR) não anestesiados 

Em ratos SHR não anestesiados, GASH foi capaz de induzir um efeito 

bifásico sobre a pressão arterial e a frequência cardíaca (figura 32). 

A administração de GASH (75 mg/kg, i.v) produziu uma hipotensão (mmHg = 

-39,40 ± 11,62; tempo da resposta: 2 segundos) associada a uma diminuição da 

freqüência cardíaca (bpm = -96,60 ± 44,34) (figura 33). Esta hipotensão foi seguida 
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de uma resposta hipertensora (mmHg = 69,40 ± 15,82; tempo da resposta: 10 

segundos) associada com um aumento na freqüência cardíaca (bpm = 75,40 ± 

35,95) (figura 33).  
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Figura 32 - Registro original mostrando o efeito de GASH (75 mg/kg, i.v) sobre a PAP, PAM e FC em 
ratos SHR não anestesiados. As setas indicam o momento da administração de GASH. 
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Figura 33 – Resposta inicial e secundária do efeito bifásico do GASH (75 mg/kg) sobre pressão 
arterial média (PAM, mmHg) e freqüência cardíaca (FC, bpm) em ratos hipertensos SHR não 
anestesiados (n=6). *p<0,05 vs basal.  

 

5.2.9 Comparação do efeito hipotensor e bradicárdico da administração intravenosa 
do GASH (75 mg/kg) em ratos normotensos, ratos hipertensos L-NAME e 
ratos espontaneamente hipertensos (SHR) não anestesiados 

O efeito de GASH, quando administrado via i.v na dose de 75 mg/kg, em 

ratos normotensos, ratos hipertensos L-NAME e ratos SHR, promoveu hipotensão 

(mmHg = -26 ± 1,72; -37,17 ± 2,02; -32,13 ± 3,49 respectivamente) e bradicardia   

(bpm = -224,33 ± 26,76; 111 ±11,79; 107,3 ± 14,74 respectivamente) (n=6) (figura 
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34). A hipotensão e a bradicardia de ratos hipertensos L-NAME e ratos SHR foram 

diminuídas de forma significativa quando comparadas ao rato normotenso (figura 

34).  

 

 
Figura 34 – Comparação do efeito sobre a PAM e FC de GASH (75 mg/kg, i.v) em ratos normotensos, 
hipertensos L-NAME e ratos SHR não anestesiados. *p<0,05 vs rato normotenso. 

5.2.10 Efeito da inibição da sintase do NO sobre a resposta hipotensora de GASH 
em ratos normotensos não anestesiados 

Em ratos normotensos não anestesiados, GASH foi capaz de induzir um 

efeito bifásico sobre a pressão arterial e a frequência cardíaca (figura 35). 

A administração de GASH (75 mg/kg, i.v) produziu uma hipotensão (mmHg: -

25,98 ± 2,99; tempo da resposta: 2 segundos) associada a uma diminuição da FC 

(bpm = -197,7 ± 22,34). Esta hipotensão foi seguida de uma resposta hipertensora 

(mmHg = 38,00 ± 5,24; tempo da resposta: 5 segundos) associada com aumento na 

frequência cardíaca (mmHg = 58,83 ± 7,92) (figura 36). Com a administração prévia 
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de L-NAME (20 mg/kg, i.v), a resposta hipotensora foi significantemente atenuada 

(mmHg: -11,44 ± 1,79) e a resposta bradicárdica foi abolida (bpm = 33,50 ± 8,94). A 

resposta hipertensora do efeito bifásico também foi atenuada (mmHg = 10,98 ± 

1,53), sem alteração estatisticamente significante na freqüência cardíaca (bpm = 

39,83 ± 4,25) (figura 36).  
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Figura 35 - Registro original mostrando o efeito de GASH (75 mg/kg, i.v) sobre a PAP, PAM e FC em 
ratos normotensos não anestesiados antes e após o tratamento agudo com L-NAME (20 mg/kg). As 
setas indicam o momento da administração de GASH. 
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Figura 36 - Comparação dos valores de pressão arterial média (PAM, mmHg) e freqüência cardíaca 
(FC, bpm) (efeito bifásico) em ratos normotensos não anestesiados antes e após a inibição aguda da 
sintase do NO com L-NAME (20 mg/kg) (n=6) (*p<0,05 vs GASH 75 mg/kg sem L-NAME).  

5.2.11 Influência do bloqueio muscarínico sobre a resposta hipotensora de GASH em 
ratos normotensos não anestesiados 

Em ratos normotensos não anestesiados, GASH foi capaz de induzir um 

efeito bifásico sobre a pressão arterial e a frequência cardíaca (figura 37). 

A administração de GASH (75 mg/kg, i.v) produziu uma hipotensão (mmHg: -

22,90 ± 3,02; tempo da resposta: 2 segundos) associada a uma diminuição da FC 

(bpm = -184,2 ± 21,14). Esta hipotensão foi seguida de uma resposta hipertensora 
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(mmHg = 38,2 ± 5,54; tempo da resposta: 9 segundos) associada com aumento na 

FC (mmHg = 60,67 ± 3,68) (figura 38). Com o pré-tratamento com atropina (2 mg/kg, 

i.v), a resposta hipotensora foi atenuada (mmHg: -9,55 ± 1,25) e a bradicardia foi 

abolida (bpm = 23,50 ± 8,24). A resposta hipertensora do efeito bifásico também foi 

atenuada (mmHg = 18,17 ± 1,82), não ocorrendo modificação na taquicardia do 

efeito bifásico (bpm = 40,33 ± 7,18) (figura 38).  
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Figura 37 - Registro original mostrando o efeito de GASH (75 mg/kg, i.v) sobre a PAP, PAM e FC em 
ratos normotensos não anestesiados antes e após o tratamento agudo com atropina (2 mg/kg). As 
setas indicam o momento da administração de GASH. 
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Figura 38 - Comparação dos valores de pressão arterial média (PAM, mmHg) e freqüência cardíaca 
(FC, bpm) (efeito bifásico) em ratos normotensos não anestesiados antes e após a administração de 
atropina (2 mg/kg) (n=6) (*p<0,05 vs GASH 75 mg/kg sem atropina).  

5.3 ENSAIOS IN VITRO 

5.3.1 Efeito do GASH em anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos 
normotensos pré-contraídos com fenilefrina 

Após adição cumulativa de GASH (0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01 0,1; 10; 

100; 300; 500 e 1000 µg/mL), observou-se um vasorelaxamento de maneira 
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concentração-dependente em preparações com endotélio funcional (Emáx= 87,5 ± 

6,5%, n=10). Após a remoção do endotélio, o efeito vasorelaxante foi atenuado 

(Emáx= 28,4 ± 4,9%, n=10) (figura 39). O tempo de intervalo entre as aplicações de 

diferentes concentrações foi de 4 minutos.  
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Figura 39 - Curva concentração resposta de GASH (0,00001 - 1000 µg/mL) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato normotenso pré-contraídos com fenilefrina (10 µM) na presença 
(�) e ausência de endotélio funcional (g). Resultados estão expressos como média ± e.p.m. *p<0,05 
versus endotélio intacto. 

5.3.2 Participação da enzima sintase do óxido nítrico endotelial (eNOS) na resposta 
vasorelaxante induzida pelo GASH em anéis de artéria mesentérica superior 
isolada de ratos normotensos 

O efeito vasorelaxante induzido pelo GASH em anéis de artéria mesentérica 

superior pré-tratados com L-NAME (100 µM) foi significantemente atenuado (Emáx= 

23,4 ± 5,1%, n=7) quando comparado a resposta obtida na ausência deste inibidor 

(Emáx= 87,5 ± 6,5%, n=10) (figura 40).  
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Figura 40 - Curva concentração resposta de GASH (0,00001 - 1000 µg/mL) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato normotenso pré-contraídos com fenilefrina (10 µM) na ausência 
(�) e na presença de L-NAME (100 µM) (g). Resultados estão expressos como média ± e.p.m. 
*p<0,05 versus endotélio intacto sem L-NAME. 

5.3.3 Envolvimento da enzima ciclase de guanilil solúvel sobre a resposta 
vasorelaxante induzida pelo GASH em anéis de artéria mesentérica superior 
isolada de ratos normotensos 

O efeito vasorelaxante induzido pelo GASH em anéis de artéria mesentérica 

superior pré-tratados com ODQ (10 µM) foi significantemente atenuado (Emáx= 11,8 ± 

2,7%, n=6) quando comparado a resposta obtida na ausência deste inibidor (Emax= 

87,5 ± 6,5%, n=10) (figura 41).  
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Figura 41 - Curva concentração resposta de GASH (0,00001 - 1000 µg/mL) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato normotenso pré-contraídos com fenilefrina (10 µM) na ausência 
(�) e na presença de ODQ (10 µM) (g). Resultados estão expressos como média ± e.p.m. *p<0,05 
versus endotélio intacto sem ODQ. 

5.3.4 Envolvimento dos metabólitos do ácido araquidônico na resposta 
vasorelaxante induzida pelo GASH em anéis de artéria mesentérica superior 
isolada de ratos normotensos 

O pré-tratamento com indometacina (10 µM) por 30 minutos, não promoveu 

atenuação significativa da resposta relaxante induzida pelo GASH, (Emáx= 97,00 ± 

4,10%) quando comparado a resposta obtida na ausência deste inibidor (Emáx= 97,4 

± 4,90 %) (figura 42). 
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Figura 42 - Curva concentração resposta de GASH (0,00001 - 1000 µg/mL) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato normotenso pré-contraídos com fenilefrina (10 µM) na ausência 
(�) e na presença de indometacina (10 µM) (g). Resultados estão expressos como média ± e.p.m. 
*p<0,05 versus endotélio intacto sem indometacina. 

5.3.5 Avaliação da participação dos receptores muscarínicos na resposta 
vasorelaxante induzida pelo GASH em anéis de artéria mesentérica superior 
isolada de ratos normotensos 

O efeito vasorelaxante induzido pelo GASH em anéis de artéria mesentérica 

superior pré-tratados com atropina (1 ηM) não foi alterado (Emáx= 81 ± 3,9%, n=6) 

quando comparado a resposta obtida na ausência deste inibidor (Emáx= 87,5 ± 6,5%, 

n=10) (figura 43).  
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Figura 43 - Curva concentração resposta de GASH (0,00001 - 1000 µg/mL) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato normotenso pré-contraídos com fenilefrina (10 µM) na ausência 
(�) e na presença de atropina (1 ηM) (g). Resultados estão expressos como média ± e.p.m. *p<0,05 
versus endotélio intacto sem atropina. 

5.3.6 Determinação da produção de NO em linhagem estabelecida de células 
endoteliais da aorta de coelho (RAEC) 

Em linhagem de células endoteliais da aorta de coelho, GASH 100 µg/mL e 

300 µg/mL ocasionou aumento dependente da concentração nos níveis de óxido 

nítrico em relação ao seu controle (∆% de fluorescência = 58 ± 1; 82 ± 7,9; 

respectivamente; n=5) (figura 44 e figura 45). Na presença de L-NAME (100 µM), a 

quantidade de NO induzida pelo GASH 300 µg/mL foi significativamente atenuada 

(∆% de fluorescência = 30,2 ± 12,1, n=5) (figura 45).  
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Figura 44 - Registro original mostrando os níveis de NO, expressos como unidades arbitrárias de 
fluorescência em linhagem de células endoteliais da aorta de coelho. 
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Figura 45 - Efeitos da Ach (10-5 M) (controle positivo da produção de NO), GASH (100 µg/mL), GASH 
(100 µg/mL) + L-NAME (100 µM), GASH (300 µg/mL), GASH (300 µg/mL) + L-NAME (100 µM) sobre 
os níveis de NO, expressos em relação à fluorescência em linhagem de células endoteliais da aorta 
de coelho. Estes dados são representativos de três experimentos separados em duplicata. Valores 
são expressos como média ± e.p.m. * p < 0,05 vs produção basal, # p < 0,05 vs GASH (300 µg/mL) + 
L-NAME (100 µM).  
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5.3.7 Análise qualitativa por Western Blot da participação do GASH na fosforilação 
das proteínas eNOS e da Akt  

Os níveis de fosforilação da eNOS (figura 46) e da Akt (figura 47) foram 

aumentados pelo tratamento das células endoteliais de coronária de porco com 

GASH (100 µg/mL) durante 10 minutos de incubação (n=3). 

 

 
Figura 46 – Immunoblot qualitativo da fosforilação da eNOS pelo tratamento das células endoteliais 
de coronária de porco com GASH 100 µg/mL durante 10 minutos. A insulina (10-6 M) foi utilizada 
como controle positivo da reação. Concentração de proteína total: 30 µg.  
 

 

 
Figura 47 – Immunoblot qualitativo da fosforilação da Akt pelo tratamento das células endoteliais de 
coronária de porco com GASH 100 µg/mL durante 10 minutos. Concentração total de proteína: 20 µg. 
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5.3.8 Influência na participação de espécies reativas de oxigênio na resposta 
relaxante induzida pelo GASH em anéis de artéria mesentérica superior 
isolada de ratos normotensos 

O pré-tratamento com N-acetilcisteína (10 mM), promoveu uma atenuação do 

vasorelaxamento induzido pelo GASH, de maneira significante (Emáx= 32,5 ± 6,7%) 

em anéis de artéria mesentérica isolada de ratos normotensos comparados ao 

controle (FEN 10 µM) (Emáx= 87,5 ± 6,5%) (figura 48). 
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Figura 48 - Curva concentração resposta de GASH (0,00001 - 1000 µg/mL) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato normotenso pré-contraídos com fenilefrina (10 µM) na ausência 
(�) e na presença de N-acetilcisteína (10 mM) (g). Resultados estão expressos como média ± e.p.m. 
*p<0,05 versus endotélio intacto sem N-acetilcisteína. 
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Tabela 4 – Valores de Emáx em diferentes condições experimentais. *p< 0.05 versus     
endotélio intacto. #Valores referentes ao protocolo com indometacina.  
 

Condições Experimentais Emáx (%) Número de experimentos 

Endotélio intacto 
87,5 ± 6,5 

97,4 ± 4,9# 
10 

Endotélio removido 28,4 ± 4,9* 10 

L-NAME (100 µM) 23,4 ± 5,1* 7 

ODQ (10 µM) 11,8 ± 2,7* 6 

Atropina (1 nM) 81,0 ± 3,9 6 

Indometacina (10 µM) 97,0 ± 4,1# 6 

NAC (10 mM) 32,5 ± 6,7* 6 

 

5.3.9 Medida da produção de superóxido em cultura de células endoteliais de aorta 
de coelho (RAEC) após exposição ao GASH 

A magnitude relativa da formação de superóxido em culturas de células 

endoteliais de aorta de coelho (RAEC) foi medida após a exposição ao GASH (300 

µg/mL),  ∆ = 57 ± 4%. A angiotensina II foi utilizada como controle positivo da 

reação,  ∆ = 107 ± 9% (figura 49). 
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Figura 49 - Geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) em cultura de células endoteliais de 
aorta de coelho (RAEC). Geração de ROS induzido pelo GASH (300 µg/ml) e Ang II (1 µM). Estes 
dados são representativos de três experimentos separados em duplicata. Valores estão expressos 
como média ± e.p.m. * p < 0,05 vs produção basal celular de superóxido (controle).  
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6 DISCUSSÃO 

O presente estudo avaliou vários aspectos dos efeitos cardiovasculares do 

vinho tinto Garziera (uva Shiraz, safra 2005) (GASH) do Vale do São Francisco 

através do emprego de metodologias in vivo e in vitro. Estudos in vivo foram 

realizados para avaliação direta da pressão arterial média e freqüência cardíaca em 

ratos espontaneamente hipertensos (SHR), ratos hipertensos L-NAME e ratos 

normotensos não anestesiados. Estudos in vitro foram realizados com anéis de 

artéria mesentérica superior isolada de ratos normotensos e em linhagem 

estabelecida de células endoteliais da aorta de coelho (RAEC) e cultura primária de 

células endoteliais de coronária de porco. 

Numerosos estudos indicam que o consumo regular de bebidas ricas em 

polifenóis (como vinho tinto e chás) e alimentos (chocolates, frutas e vegetais) está 

associado com um efeito protetor no sistema cardiovascular de humanos e animais 

(SCHINI-KERTH et al., 2010). Dentre os mecanismos envolvidos nos benefícios 

citados estão a redução do estresse oxidativo com diminuição dos processos 

patológicos que levam à aterosclerose, aumento do relaxamento do tônus vascular e 

diminuição da agregação plaquetária (LEIFERT e ABEYWARDENA, 2008). Está 

bem documentado que estas substâncias fenólicas presentes no vinho tinto sejam 

responsáveis por estes efeitos benéficos em potencial, em razão das suas potentes 

propriedades antioxidantes (VITRAC et al., 2005). Estudos experimentais e clínicos 

indicam que a ingestão crônica de alimentos ricos em polifenóis é capaz de melhorar 

a disfunção endotelial e diminuir o estresse oxidativo vascular associado com as 

principais doenças cardiovasculares, como a hipertensão (SCHINI-KERTH et al., 

2011). Estudos com polifenóis do vinho tinto realizados em ratos normotensos 

mostraram uma diminuição da pressão arterial sistólica (DIEBOLT et al., 2001); 

polifenóis do vinho tinto apresentam efeito anti-hipertensivo em ratos hipertensos L-

NAME in vivo (SOARES DE MOURA et al., 2004); em ratas SHR ovarioectomizadas 

o tratamento com polifenóis do vinho tinto foi capaz de reduzir a pressão arterial 

sistólica e em ratos SHR o tratamento com vinho tinto associado ao exercício físico 

foi capaz de diminuir a pressão arterial sistólica e aumentar os níveis de HDL 

colesterol (SOARES-FILHO et al., 2011).  
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Os diferentes estudos relatados na literatura apontam para o potencial dos 

compostos ricos em polifenóis, como o vinho tinto, em melhorar a proteção 

cardiovascular (SCHINI-KERT et al., 2010). Em razão da importância atribuída aos 

polifenóis nestes efeitos, inicialmente foi realizado a quantificação do conteúdo total 

de fenólicos no GASH, bem como o cis-, trans-resveratrol e a quercetina foram 

quantificados.  

Os resultados demonstraram que a quantificação de fenólicos totais, 

quercetina, cis-resveratrol e trans-resveratrol encontradas no GASH é consistente 

com os achados na literatura, e mostram que a concentração de cis-resveratrol é 

consideravelmente mais alta que a concentração de trans-resveratrol quando 

comparada com outros vinhos.  

Lucena et al. (2010) estudou as propriedades antioxidantes de vinhos tintos 

do Vale do São Francisco, inclusive o vinho tinto GASH. O estudo mostrou um alto 

conteúdo de fenólicos totais e alta atividade antioxidante in vitro quando comparada 

a outras substâncias antioxidantes utilizadas como padrões. Estes resultados foram 

atribuídos aos recentes avanços e investimentos em práticas de cultivo modernas no 

Vale do São Francisco, como o controle da irrigação, que é um fator importante para 

a determinação da composição fenólica dos vinhos. 

Outros estudos comparam a quantidade de polifenóis em diferentes vinhos 

tintos do mundo. Vitrac et al. (2005) mostrou que vinhos tintos Brasileiros 

apresentaram uma alta quantidade de estilbenos, dentre eles o resveratrol, sendo 

que o cis-resveratrol é encontrado em quantidade maior (cerca de cinco vezes) em 

relação ao trans-resveratrol. Nascimento (2010) mostrou que vinhos do Vale do São 

Francisco apresentaram teores de fenólicos totais, similares ou superiores aos 

exportados na literatura. A variação do teor de fenólicos totais em vinhos da região 

do Vale do São Francisco foi entre 2413 e 4159 mgEAG/L. Na região Sul esta 

variação foi de 1700 a 3335 mgEAG/L e entre os vinhos importados, entre 2409 a 

3787 mgEAG/L. No mesmo estudo, foi demonstrado que os vinhos brasileiros 

apresentam elevados teores de resveratrol (isômero cis e trans) e quercetina, 

quando comparado a vinhos de diversos países. Os vinhos do Vale do São 

Francisco, diferentemente dos demais estudados, apresentaram níveis mais 

elevados de cis-resveratrol em relação ao trans-resveratrol.  
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Constatados os altos níveis de polifenóis no liofilizado do GASH, foi 

realizado o estudo de toxicidade aguda, conforme determina a Resolução no. 90 de 

16 de março de 2004 (BRASIL, 2004), para avaliação da toxicidade após exposição 

de dose única do GASH. A exposição da dose de 2000 mg/kg via oral e da dose de 

500 mg/kg via i.v. não ocasionou morte e nem sintomas aparentes de toxicidade em 

nenhum dos animais do estudo. Como as doses utilizadas nos presentes estudos in 

vivo foram doses de 100 mg/kg/dia (via oral) e dose máxima de 100 mg/kg (via 

intravenosa), os animais estavam isentos de efeitos de toxidade relacionados à dose 

administrada.  

Para a avaliação do efeito do liofilizado do vinho tinto GARZIERA Shiraz, 

safra 2005 (GASH), inicialmente foi utilizado ratos normotensos e foi avaliado o 

efeito da administração de GASH sobre a PA e FC dos animais não anestesiados, 

quando utilizado por via oral durante sete dias na dose de 100 mg/kg/dia. 

A dose de 100 mg/kg/dia de liofilizado de vinho corresponde 

aproximadamente a 3 mL de vinho/kg/dia ou aproximadamente 9,5 mg de 

polifenóis/kg/dia, correspondendo a ingestão de duas taças de vinho tinto 

(aproximadamente 210 mL) para uma pessoa adulta por dia, dose recomendada 

para proteção cardiovascular (ELLISON, 2002).  

O tratamento de animais normotensos por sete dias por gavagem com 100 

mg/kg/dia do liofilizado de GASH, não afetou a PAM ou a FC em relação ao grupo 

controle. Uma limitação deste experimento pode ter ocorrido em razão da 

metodologia utilizada, com aferição direta da PAM e FC apenas no último dia de 

tratamento, visto que estudos mostram que a administração por gavagem durante 

sete dias de tratamento com compostos fenólicos do vinho tinto induziram uma 

queda na pressão sistólica no 4º, 5º e 6º dia de tratamento, mas não no 7º dia de 

tratamento, de animais normotensos, quando aferidos pelo método de pletismografia 

da cauda (DIEBOLT et al., 2001). Para Diebolt et al. (2001), uma semana de 

tratamento com 20 mg/kg/dia de compostos fenólicos do vinho tinto já produz uma 

concentração suficiente de polifenóis na corrente sanguínea para induzir efeitos 

benéficos cardiovasculares, e sua hipótese para estes efeitos benéficos 

cardiovasculares é a liberação de NO do endotélio culminando com a diminuição da 

pressão sanguínea, visto que experimentos in vitro e ex vivo mostraram que os 

polifenóis estimulam a liberação de NO nos vasos sanguíneos.  



95 

 

Posteriormente objetivou-se avaliar os efeitos do GASH no modelo de 

hipertensão do tipo L-NAME, o modelo de hipertensão desencadeado pela inibição 

crônica da sintase do óxido nítrico. 

 A hipertensão induzida pela inibição crônica da sintase do NO endotelial 

ocasionada pela utilização de L-NAME é desencadeada por muitos mecanismos, 

incluindo o estresse oxidativo (USUI et al., 1999), modulação da atividade da 

endotelina-1 (DE CARVALHO et al., 1990), aumento na resistência vascular arterial 

com vasoconstrição generalizada (GARDNER et al., 1990), supressão do efeito 

vasodilatador do NO (NAVARRO et al., 1994), estimulação da atividade de 

neurônios simpáticos (SAKUMA, 1992) e resposta vasopressora induzida pelo 

endotélio (RICHARD et al., 1995).  

A administração oral de GASH por sete dias, na dose de 100 mg/kg/dia, em 

animais hipertensos L-NAME ocasionou efeito anti-hipertensivo, sem alteração da 

FC. Este resultado encontrado para o GASH está de acordo com os de outros 

estudos, nos quais a administração de compostos fenólicos do vinho tinto ocasionou 

diminuição na pressão sistólica sanguínea de ratos hipertensos L-NAME 

(BERNÁTOVÁ et al., 2002). Soares de Moura et al. (2004) também demonstrou que 

o tratamento com polifenóis do vinho tinto por sete dias ocasionou a diminuição da 

pressão arterial de ratos hipertensos L-NAME. O mecanismo do efeito anti-

hipertensivo dos polifenóis do vinho tinto in vivo ainda não está bem elucidado 

(SOARES DE MOURA et al., 2004), mas estudos com vinhos europeus apontam 

que o efeito antioxidante pode ter um papel importante, visto que estudos prévios 

mostram que há um aumento do estresse oxidativo em hipertensão induzida pela 

inibição da sintase do NO endotelial (USUI, 1999).  

Como GASH mostrou desencadear efeito anti-hipertensivo em ratos 

hipertensos do tipo L-NAME, seguidamente foi realizada a administração por via oral 

durante sete dias e vinte e um dias de GASH, na dose de 100 mg/kg/dia, em ratos 

do tipo SHR.  

A linhagem SHR é derivada de ratos Wistar que são geneticamente 

predispostos ao desenvolvimento de hipertensão espontânea, assemelhando-se 

muito à hipertensão essencial em humanos. Os ratos SHR são pré-hipertensos entre 

a sexta e a oitava semana de vida e a hipertensão ocorre entre a décima segunda e 

décima quarta semana. O desenvolvimento da hipertensão é caracterizado por um 
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aumento na resistência vascular periférica, hiperatividade do sistema simpático, 

aumento da frequência cardíaca, bem como um aumento da geração de espécies 

reativas de oxigênio (RHODEN e RHODEN, 2006).  

Os resultados demonstraram que o tratamento com GASH ocasionou efeito 

anti-hipertensivo quando administrado cronicamente durante sete dias e durante 

vinte e um dias, na dose de 100 mg/kg/dia, via oral. Quando administrado durante 

vinte e um dias, o efeito anti-hipertensivo de GASH neste modelo de hipertensão foi 

maior, quando comparado à administração durante sete dias.  

Estes dados condizem com a literatura, onde um estudo realizado por 

Diebolt et al. (2001) demonstrou que a administração de polifenóis do vinho tinto 

diminuiu consideravelmente a pressão sistólica de ratas SHR ovariectomizadas 

tratadas cronicamente com os polifenóis do vinho, e melhorou a função endotelial, 

visto que o modelo SHR é conhecido por apresentar disfunção endotelial que agrava 

depois da ovariectomia, semelhante ao que ocorre na pós-menopausa de mulheres 

hipertensas. Este efeito relacionado à diminuição da pressão sistólica foi atribuído a 

melhora da função endotelial em razão do aumento da bioatividade do NO. Em um 

estudo realizado por SOARES-FILHO et al. (2011), a combinação de vinho tinto 

bruto associado ao exercício físico mostrou efeitos benéficos significativos na 

diminuição da pressão sistólica de ratos SHR bem como aumento nos níveis de HDL 

colesterol nos animais submetidos ao teste. Estes efeitos benéficos foram atribuídos 

aos benefícios dos polifenóis e a possível redução da ativação do sistema simpático, 

justificando o decréscimo na pressão sistólica, visto que ratos SHR apresentam um 

aumento da concentração de noradrenalina no tecido cardíaco (BERTAGNOLLI et 

al., 2008).  

Em conjunto, os resultados da administração por via oral da dose de 100 

mg/kg/dia de GASH em ratos hipertensos L-NAME e ratos SHR mostraram um efeito 

anti-hipertensivo, e como não houve alteração na PAM dos animais normotensos 

tratados pelo mesmo protocolo, pode-se sugerir que os polifenóis do GASH 

apresentam um efeito benéfico nestes modelos de hipertensão.  

Com base nos importantes achados do efeito anti-hipertensivo causado pelo 

GASH em ratos hipertensos L-NAME e ratos SHR, objetivou-se avaliar a influência 

do tratamento agudo de GASH, quando utilizado por via intravenosa, em ratos 

normotensos, hipertensos L-NAME e ratos SHR.  
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Inicialmente, doses randômicas de GASH por via i.v. (5, 25, 50, 75 e 100 

mg/kg) foram utilizadas em animais normotensos não anestesiados, para verificação 

da PAM e FC. Verificou-se que GASH desencadeou um efeito bifásico, caracterizado 

inicialmente por hipotensão e bradicardia, e posteriormente por hipertensão e 

taquicardia, nas diferentes doses administradas.  

Para a avaliação do efeito agudo de GASH, via i.v, em ratos hipertensos L-

NAME e ratos SHR, foi utilizada a dose submáxima de 75 mg/kg, e nestes dois 

modelos de hipertensão, GASH desencadeou um efeito bifásico, caracterizado 

inicialmente por hipotensão e bradicardia, seguido de hipertensão e bradicardia. 

Estes resultados mostram que GASH apresenta um efeito bifásico quando 

administrado de forma aguda, via i.v, em animais normotensos, hipertensos L-NAME 

e SHR, porem, o efeito hipotensor é maior, e o efeito bradicárdico é menor, em ratos 

hipertensos L-NAME e em ratos SHR, quando comparados aos ratos normotensos. 

Este fato sugere que GASH apresenta um benefício maior nos modelos de 

hipertensão quando utilizado na forma aguda, via i.v. Vale ressaltar que 

anteriormente, quando GASH foi utilizado na forma crônica por tratamento via oral, 

na dose de 100 mg/kg/dia, o efeito anti-hipertensivo do GASH ocorreu nos modelos 

de hipertensão L-NAME e SHR, sem alteração da PAM nos animais normotensos. 

Os resultados da administração aguda i.v. de GASH corroboram os resultados da 

administração crônica por via oral.  

Sabendo da importância do NO como modulador fisiológico do tônus 

cardiovascular (MONCADA e HIGGS, 1993), investigou-se a participação do óxido 

nítrico no efeito hipotensor desencadeado pelo GASH quando administrado por via 

i.v. em ratos normotensos na dose de 75 mg/kg antes e após a administração de L-

NAME. Na presença do inibidor da sintase do NO, L-NAME, a hipotensão induzida 

pelo GASH foi significantemente atenuada, sugerindo que o efeito hipotensor do 

GASH em ratos normotensos conscientes é devido, em parte, a uma vasodilatação 

periférica em conseqüência da liberação de NO pelo endotélio vascular. A 

bradicardia observada também foi atenuada, indicando que esta resposta também 

parece ser dependente da liberação de NO. Quando foi utilizado um antagonista não 

seletivo de receptores muscarínicos, a atropina, e buscou-se avaliar a resposta da 

administração via i.v. de GASH na dose de 75 mg/kg em ratos normotensos 

conscientes, antes e após a administração de atropina, observou-se que a resposta 
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hipotensora foi atenuada e a bradicardia abolida. Neste aspecto, sugere-se que a 

bradicardia pode ter sido desencadeada pela ação direta do NO no coração, já que 

estudos demonstram que o NO pode atuar em terminações nervosas vagais 

cardíacas, estimulando a liberação de acetilcolina e diminuindo a liberação de 

noradrenalina a partir das terminações nervosas simpáticas (FLETCHER et al, 2006; 

KISHI et al, 2001; RUGERRI et al, 2000). Além disso, há evidências de que o NO 

atua diretamente em sítios específicos do SNC, reduzindo o tônus simpático ou 

aumentando a atividade parassimpática direcionada ao coração via NO/GMPc, com 

posterior bradicardia, a qual por sua vez mascara a taquicardia reflexa (FLETCHER 

et al, 2006; RUGERRI et al, 2000). Não há estudos anteriores a este na literatura 

sobre os efeitos da administração por via intravenosa de polifenóis do vinho tinto, no 

entanto, há necessidades de outros experimentos para investigar esta ação do 

GASH. 

Relatado o efeito hipotensor agudo do GASH in vivo em ratos hipertensos 

SHR, hipertensos L-NAME e em ratos normotensos, utilizou-se experimentos in vitro 

em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato normotenso, e 

experimentos bioquímicos com linhagem estabelecida de células endoteliais da aorta 

de coelho (RAEC) e cultura primária de células endoteliais de coronária de porco, 

para melhor entender a natureza deste efeito hipotensor.  

É bem relatado na literatura que diferentes tipos de vinho ocasionam efeitos 

vasorelaxantes. Vinhos Franceses e vinhos Alemães induzem um efeito 

vasorelaxante significante em anéis de aorta isolada de ratos (FITZPATRICK et al., 

1993; ANDRIAMBELOSON et al., 1997). Da mesma maneira, vinhos Franceses 

induziram um efeito vasorelaxante em artérias de porco (NDIAYE et al., 2005) e em 

artérias pulmonares de ratos (LEBLAIS et al., 2008). Um estudo com vinho tinto 

Brasileiro da região sul do Brasil mostrou efeito vasorelaxante em leito vascular 

mesentérico arterial isolado (SOARES DE MOURA et al., 2004).  

Para investigar se o GASH apresenta efeito direto nos vasos, foram 

realizados experimentos com artéria mesentérica superior isolada de ratos 

normotensos. Sobre condições controladas, GASH induziu vasorelaxamento 

concentração-dependente que foi significantemente atenuado após a remoção do 

endotélio funcional. O vasorelaxamento induzido por GASH em anéis de artéria 

mesentérica de ratos normotensos demonstrado no presente estudo está de acordo 
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com achados prévios na literatura. Ndiaye et al. (2003) demonstrou que vinho 

Francês exerce um efeito relaxante potente em artérias coronárias somente na 

presença do endotélio funcional. Em artérias pulmonares isoladas de ratos, Leblais 

et al. (2008) constatou que o vasorelaxamento induzido por vinho tinto também é 

decorrente da presença do endotélio funcional. Outros estudos mostraram que o 

vasorelaxamento desencadeado pela ação de vinhos tintos e brancos também é 

dependente de endotélio (FLESCH et al., 1998), como também é desencadeado por 

vinhos tintos Brasileiros da Serra Gaúcha (SOARES DE MOURA et al., 2004) e por 

extratos obtidos da casca de uvas viníferas cultivadas no Brasil (SOARES DE 

MOURA et al., 2002).  

Nos vasos sanguíneos, as células endoteliais têm um papel crítico na 

manutenção local da homeostasia, através da liberação de vários autacóides sobre 

a vasculatura. Dentre estes fatores, está o NO, que é sintetizado pela célula 

endotelial através da ativação da enzima sintase do óxido nítrico endotelial (eNOS) 

pela cálcio-calmodulina ou fosforilação/desfosforilação. O NO tem atraído atenção 

especial por causa de suas múltiplas propriedades vasoprotetoras (GEWALTIG e 

KOJDA, 2002). Sabe-se que o relaxamento induzido pelo NO ocorre 

predominantemente através da ativação da enzima ciclase de guanilil solúvel (GCs), 

na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, levando ao acúmulo de GMPc 

(RAJAPAKSE e MATTSON, 2009) e subsequente ativação da proteína cinase 

dependente de GMPc (PKG) (ALIOUA et al., 1998). Em vista destes aspectos, 

verificou-se a participação da via NO/GMPc no efeito vasorelaxante do GASH. 

Para tal objetivo, as preparações de anéis de artéria mesentérica isoladas de 

ratos normotensos foram incubadas com L-NAME, um inibidor não seletivo da 

enzima sintase do NO, e ODQ, um inibidor seletivo da enzima ciclase de guanilil 

solúvel. Sobre condições controladas, a curva concentração-resposta para o GASH 

na presença de L-NAME e ODQ foi deslocada para a direita, sugerindo que a 

resposta vasorelaxante desencadeada pelo GASH envolve a via NO/GCs/GMPc.  

Estes resultados estão de acordo com outros achados na literatura que 

demonstram que uma variedade de vinhos tintos evocam seu vasorelaxamento 

através da via NO/GCs/GMPc. Estudos em artérias coronárias isoladas de porco 

demonstraram que os compostos fenólicos do vinho tinto exercem sua ação através 

da presença de endotélio funcional, e que o vasorelaxamento foi parcialmente 
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inibido na presença de N-nitro-L-arginina (L-NA), sugerindo o envolvimento da via 

que aumenta a formação endotelial de NO. Em estudos posteriores, o 

vasorelaxamento foi atribuído a liberação de EDHF sensível a formação de 

superóxido em células endoteliais e posterior ativação da via PI3-quinase/Akt 

(NDIAYE et al., 2003; NDIAYE et al., 2005). Estudos em artérias pulmonares de rato 

mostraram que o pré-tratamento com L-NAME inibiu o vasorelaxamento evocado 

pelo vinho tinto, sugerindo o envolvimento da via NO/GCs/GMPc neste efeito 

(LEBLAIS et al., 2008). Estudos em aorta de rato e artéria coronária humana obtida 

de pacientes que sofreram transplante cardíaco demonstraram que vinho tinto e 

vinho branco causaram vasorelaxamento dependente de endotélio. O efeito 

vasorelaxante foi abolido na presença de um inibidor da sintase do NO e a 

exposição de vasos isolados ao vinho tinto aumentou a concentração de GMPc, que 

também foi abolida na presença do inibidor da sintase do NO (FLESCH et al., 1998). 

O aumento de GMPc e a inibição do efeito vasorelaxante através do tratamento 

prévio com L-NAME também é relatado em estudos com aorta isolada de ratos, 

sugerindo a participação da via NO/GCs/GMPc no efeito vasorelaxante de polifenóis 

presentes em vinhos tintos (ANDRIAMBELOSON et al., 1997).  

Em estudo realizado por Soares de Moura et al. (2004) com vinho tinto 

Brasileiro da Serra Gaúcha, foi demonstrado que o efeito vasodilatador é 

provavelmente dependente da liberação de fatores relaxantes derivados do 

endotélio, visto que a remoção química do endotélio funcional atenuou o 

vasorelaxamento induzido pelo vinho e pela acetilcolina, mas não afetou o efeito 

induzido pela nitroglicerina. Em outro estudo com o extrato da fração orgânica livre 

de álcool de vinho tinto de Santa Catarina, sugere-se que o efeito vasorelaxante 

ocorreu parcialmente dependente da liberação de NO das células endoteliais, visto 

que a utilização de L-NOARG, um inibidor da síntese de NO e ODQ, um inibidor da 

GCs, reduziram significantemente o efeito da fração (SCHULDT et al., 2005). 

Após verificar o envolvimento da via NO/GCs/GMPc no vasorelaxamento 

desencadeado pelo GASH, objetivou-se avaliar o envolvimento de outros 

mediadores derivados do endotélio no vasorelaxamento desencadeado pelo GASH. 

Entre estes mediadores, os metabólitos da via da ciclooxigenase são importantes 

para a regulação do tônus vascular. A ciclooxigenase (COX) é uma enzima que 

catalisa o metabolismo do ácido araquidônico, originando vários metabólitos, dentre 
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eles a prostaciclina, que é um potente vasodilatador derivado do endotélio 

(MONCADA e VANE, 1979). A prostaciclina formada pelo endotélio vascular se 

difunde até as células musculares lisas onde promove a ativação de receptores IP 

que estão acoplados à proteína Gs. Este acoplamento induz a ativação da enzima 

ciclase de adenilil, levando ao aumento dos níveis de AMPc no citosol. O aumento 

do AMPc gera a ativação de uma proteína cinase dependente de AMPc (PKA). Esta 

proteína quando ativada, fosforila diversos alvos, resultando na diminuição do tônus 

vascular (FROLICH, 1990). 

Para avaliar a influência da COX na resposta vasorelaxante induzida pelo 

GASH, realizamos experimentos em anéis de artéria mesentérica superior isolada de 

rato normotenso, na presença de indometacina, um inibidor não seletivo desta 

enzima (CLARK e FUCHS, 1997). Nestas condições, a resposta vasorelaxante de 

GASH não foi alterada, sugerindo que os metabólitos da via do ácido araquidônico 

não participam desta resposta. 

Até então, observou-se que o GASH promove vasorelaxamento em anéis de 

artéria mesentérica superior isolada de ratos normotensos através da via 

NO/GCs/GMPc, não havendo participação de metabólitos do ácido araquidônico 

nesta resposta. Assim, objetivou-se avaliar qual o mecanismo estaria envolvido na 

ativação da eNOS para a produção de NO. 

É bem descrito na literatura que uma das formas de produção de NO na 

célula endotelial ocorre pela ativação dos receptores muscarínicos do subtipo M3. Os 

receptores muscarínicos são proteínas integrais de membrana acoplados a proteína-

G que, quando estimulados por um agonista, induz aumento de Ca2+ na célula 

endotelial e consequente ativação da eNOS e produção de NO (FURCHGOTT e 

ZAWADZKI, 1980). Para investigar o possível envolvimento da ativação de 

receptores muscarínicos no vasorelaxamento dependente de endotélio 

desencadeado pelo GASH, as preparações de anéis de artéria mesentérica superior 

isolada de ratos normotensos foram incubadas com atropina. O efeito vasorelaxante 

do GASH não é dependente da estimulação do receptor ativado pela acetilcolina, 

porque o tratamento prévio com atropina não reduziu o efeito vasorelaxante evocado 

pelo GASH.  

Após a ativação da eNOS ocorre síntese e liberação de NO nas células 

endoteliais. O NO se difunde para as células da musculatura lisa dos vasos 
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sanguíneos e ocasiona relaxamento (ALTURA e ALTURA, 1970; FURCHGOTT e 

ZAWADZKI, 1980). Muitos estudos têm sido realizados para medir o 

vasorelaxamento induzido por produtos naturais (RIBEIRO et al., 2010; CHIOU et al., 

2000; KANG et al., 2005; OLIVEIRA, 2011). A meia vida do óxido nítrico no corpo é 

muito curta. Assim, a medida direta da atividade da eNOS e a produção de NO em 

sistemas biológicos de células endoteliais ativadas tornou-se cada vez mais 

importante, e vários métodos para dosagem de NO em sistemas biológicos têm sido 

reportados (NAKATSUBOA et al., 1998). 

Para a avaliação da produção de NO, foi realizado ensaios bioquímicos 

utilizando uma técnica muito sensível para a sua análise, onde foram medidos os 

níveis de NO como um índice da produção de NO antes e após a administração de 

liofilizado de GASH em linhagem estabelecida de células endoteliais da aorta de 

coelho. A quantificação da biodisponibilidade de NO pode ser realizada por meio da 

análise de citometria de fluxo com base nos níveis de intensidade de fluorescência 

da sonda DAF2-DA, que aumenta na proporção da quantidade de NO liberado pelas 

células do endotélio vascular sob condições basais ou condições experimentais. A 

combinação de DAF-2-DA com NO, na presença de oxigênio, produz um composto 

altamente fluorescente detectado no citoplasma em 488 nm/515 nm (ARRIBAS et 

al., 2007). A reação é específica, uma vez que é bloqueada pelo inibidor da eNOS 

(L-NAME).  

O liofilizado do GASH foi capaz de aumentar significativamente os níveis de 

NO em linhagem células endoteliais da aorta de coelho, sugerindo que o aumento 

de NO induzido pelo GASH é dependente do endotélio. O pré-tratamento destas 

células com L-NAME, reduziu a produção de NO, corroborando os resultados 

funcionais encontrados em anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos.  

Estes resultados estão de acordo com relatos na literatura, onde estudos 

com células endoteliais de aorta bovina (BAECs) apresentaram um aumento na 

formação de NO quando expostas aos compostos fenólicos do vinho tinto. Este 

aumento da produção de NO foi abolido na presença de L-NAME e foi abolido na 

presença de meio livre de cálcio, sugerindo que os compostos fenólicos do vinho 

tinto promovem um aumento da produção de NO, e que este aumento é dependente 

do aumento de cálcio intracelular (MARTIN et al., 2002). Em cultura de células 

endoteliais de veia umbilical humana (HUVECs), a exposição em diferentes doses 
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de compostos fenólicos do vinho tinto mostrou que ocorreu um aumento na 

produção de NO nestas células, dependente da concentração. A exposição prévia 

das HUVECs com a inibidor da eNOS diminuiu a produção de NO nestas células. 

Consistente com o aumento da produção de NO, depois da estimulação por tempo 

prolongado (18-20 h), as células HUVECs apresentaram um aumento na expressão 

da eNOS, também dependente da concentração, sugerindo que este aumento na 

expressão da eNOS possa antagonizar o desenvolvimento de disfunção endotelial e 

consequentemente atenuar a aterosclerose (LEIKERT et al., 2002).  

Sabe-se que a via PI3k/Akt medeia a ativação da eNOS no resíduo de serina 

1177, para posterior síntese e liberação de NO nas células endoteliais (NDIAYE et 

al., 2003; NDIAYE et al., 2005; ANSELM et al., 2007). Assim, objetivou-se avaliar a 

ativação da eNOS e da Akt pelo GASH em células endoteliais de coronária de porco, 

por meio da análise qualitativa por Western Blot. Nestas condições experimentais, o 

presente estudo mostrou que GASH foi capaz de ativar a proteína eNOS, e também, 

a proteína Akt. Este resultado está de acordo com outros estudos que mostram que 

a ativação da via PI3k/Akt é desencadeada pela ação de ROS, com posterior 

ativação da eNOS (NDIAYE et al., 2003; NDIAYE et al., 2005; ANSELM et al., 2007). 

Outra forma de ativação da sintase do óxido nítrico em células endoteliais 

relatada na literatura envolve a participação de espécies reativas de oxigênio (ROS), 

com posterior ativação da via PI3-kinase/Akt/eNOS. A ativação desta via através dos 

ROS é relatada em diferentes estudos como mecanismo principal para formação de 

NO na célula endotelial através da ação de polifenóis presentes em vinhos tintos 

(NDIAYE et al., 2003; NDIAYE et al., 2005; ANSELM et al., 2007). Assim, no 

presente estudo, avaliou-se a participação das espécies reativas de oxigênio no 

efeito vasorelaxante induzido pelo GASH.  

Inicialmente, os anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos 

normotensos foram incubados com N-acetilcisteína, um seqüestrador de radicais 

livres (NDIAYE et al., 2003). Nestas condições experimentais foi observada uma 

diminuição no vasorelaxamento induzido pelo GASH, indicando que há participação 

de ROS neste efeito.   

Para confirmação da participação de ROS no vasorelaxamento evocado pelo 

GASH, outras ferramentas farmacológicas foram utilizadas. A avalição da produção 

de ânions superóxido em cultura de células RAEC, através da análise de 
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fluorescência total, mostrou que GASH induz um aumento significante da produção 

de superóxido. Estes resultados estão de acordo com NDIAYE et al., (2003, 2005) e 

ANSELM et al., (2007), os quais mostram a participação de espécies reativas de 

oxigênio no efeito vasorelaxante em artéria coronária de porco. O envolvimento de 

ROS no vasorelaxamento evocado por outro vinho tinto do Vale do São Francisco 

também é relatado em um estudo realizado por OLIVEIRA (2011).  

No presente estudo, utilizando diferentes abordagens metodológicas in vivo 

e in vitro, sugere-se que o liofilizado livre de álcool do GASH induz um efeito 

hipotensor in vivo em modelos diferenciados de hipertensão e efeito vasorelaxante 

dependente de endotélio, provavelmente secundário a um aumento na concentração 

de NO e através da ativação da via PI3k/Akt (figura 50), e que estes efeitos podem 

estar associados com o conteúdo de compostos fenólicos encontrados no GASH.  
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7 CONCLUSÕES 

De acordo com os estudos realizados com o liofilizado do vinho tinto do Vale 

do São Francisco (GASH), foi possível concluir que: 

� GASH apresenta alta concentração de compostos fenólicos, incluindo 

altos níveis de quercetina, cis-resveratrol e trans-resveratrol; 

� GASH apresenta baixa toxicidade aguda quando utilizado por via oral e 

via intravenosa; 

� GASH não diminui a PAM em animais normotensos quando administrado 

via oral durante sete dias, na dose de 100 mg/kg/dia; 

� GASH apresenta efeito anti-hipertensivo em ratos hipertensos L-NAME, 

quando administrado por via oral durante sete dias, na dose de 100 

mg/kg/dia; 

� GASH apresenta efeito anti-hipertensivo em ratos SHR, quando 

administrado por via oral durante sete dias e vinte e um dias, na dose de 

100 mg/kg/dia. O efeito anti-hipertensivo é maior quando GASH é 

administrado durante vinte e um dias; 

� GASH produz um efeito bifásico, caracterizado inicialmente por 

hipotensão e bradicardia, seguido de hipertensão e taquicardia, quando 

administrado de forma aguda (i.v), em ratos normotensos, ratos 

hipertensos L-NAME e ratos SHR. A hipotensão é maior, e a bradicardia 

é menor, nos ratos hipertensos L-NAME e ratos SHR, quando comparado 

aos ratos normotensos; 

� A hipotensão do efeito bifásico desencadeada pelo GASH parece 

envolver o endotélio vascular;  

� GASH apresenta efeito vasorelaxante dependente de endotélio vascular, 

a qual parece envolver a via NOS/NO/GMPc; 

� O efeito vasorelaxante de GASH não envolve metabólitos do ácido 

araquidônico e não envolve a participação do receptor muscarínico; 

� Em células endoteliais da aorta de coelho, GASH foi capaz de aumentar 

significativamente os níveis de NO; 
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� O efeito vasorelaxante de GASH parece envolver um mecanismo 

sensível à via redox através da ativação da via PI3k/Akt. 
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Figura 50 - Mecanismo de ação proposto para o GASH envolvendo a ativação da via NO/GMPc/PKG 
sensível à sinalização redox. 
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ANEXO A - PROTOCOLO - TRIAGEM FARMACOLÓGICA COMPORTAMENTAL 

PROTOCOLO - TRIAGEM FARMACOLÓGICA COMPORTAMENTAL 

ATIVIDADE FARMACOLÓGICA Quantificação dos efeitos 

 (0) sem efeito, (-) efeito diminuído, (+) efeito presente, (++) efeito 
intenso 

 até 30' 1h 2h 3h 4h 

1-SNC      

a – Estimulante      

Hiperatividade      

Irritabilidade      

Agressividade      

Tremores      

Convulsões      

Piloereção      

Movimento Intenso das vibrissas      

Outras      

b – Depressora      

Hipnose      

Ptose      

Sedação      

Anestesia      

Ataxia      

Reflexo do endireitamento      

Catatonia      

Analgesia      

Resposta ao toque diminuído      

Perda do reflexo corneal      

Perda do reflexo auricular      

c - Outros comportamentos      

Ambulação      

Bocejo excessivo      

Limpeza      

Levantar      

Escalar      

Vocalizar      

Sacudir a cabeça      
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Contorções abdominais      

Abdução das patas do trem 
posterior 

     

Pedalar      

Estereotipia      

2 - SN AUTÔNOMO      

Diarréia      

Defecação aumentada      

Respiração forçada      

Lacrimejamento      

Micção/Salivação      

Cianose      

Tônus muscular      

Força para agarrar      

3- MORTE      

 

Observações complementares: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura Responsável Técnico 
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ORIGINAL ARTICLE

Uncovering the Vasorelaxant Effect Induced by Vale do
São Francisco Red Wine: A Role for Nitric Oxide

Melissa N. Luciano, MSc,* Thaı́s P. Ribeiro, MSc,* Maria S. Francxa-Silva, MSc,*

Roberto J.B. do Nascimento, PhD,* Eduardo de Jesus Oliveira, PhD,* Karime C. Francxa, MSc,†

Alessandra A. Antunes, MSc,† Lia S. Nakao, PhD,† Carlos A.M. Aita, PhD,‡

Valdir A. Braga, DVM PhD,* and Isac A. de Medeiros, PhD*

Abstract: The aim of this study was to investigate the mechanisms

underlying the vasorelaxant effect induced by the polyphenolic

compounds found in red wine from Vale do São Francisco. In

phenylephrine (10 mM) precontracted mesenteric artery rings, the

red wine caused a concentration-dependent relaxation (maximum

response to phenylephrine 10 mM = 87.5% 6 6.5%, n = 10). After

endothelium removal, the vasorelaxant effect elicited by red wine was

attenuated (28.4% 6 4.9%, n = 10). In addition, the vasorelaxant

effect induced by red wine in rings pretreated with 100 mM of

Nw-nitro-l-arginine methyl ester and 10 mM of 1H-[1,2,4] ox-

adiazolo-[4,3-a]-quinoxalin-1-one was attenuated (23.4% 6 5.1%,

n = 7 and 11.8% 6 2.7%, n = 6, respectively). Pretreatment with

atropine did not affect the vasorelaxant effect induced by red wine

(81% 6 3.9%, n = 6). Furthermore, in rabbit aortic endothelial cell

line, red wine 100 and 300 mg/mL caused concentration-dependent

increases in nitric oxide levels (58 6 1; 82 6 7.9; D% of fluorescence,

n = 5, respectively). In conclusion, we suggest that the alcohol free-

lyophilized red wine induces an endothelium-dependent vasorelaxant

effect due, at least in part, to a secondary increase in the concentration

of nitric oxide and that this effect might be associated with phenolic

compounds found in the red wine.

Key Words: red wine, nitric oxide, vasorelaxant effect, Vale do São

Francisco

(J Cardiovasc Pharmacol TM 2011;57:696–701)

INTRODUCTION
An interesting disconnection between the consumption

of high-fat diet and a lower incidence of coronary heart disease
among the French people led to the origin of the popular term

known as the ‘‘French paradox’’ in 1992, which was explained
by the regular consumption of red wine by the French people.1

Several phenolic compounds found in red wine are
separated into 2 classes: flavonoids and nonflavonoids. The
most significant subclasses of flavonoids in red wine are
anthocyanins (such as delphinidin-, cyanidin-, and malvidin-3-
O-glucosides), flavonols (myricetin, quercetin, and their
corresponding glucosides), 2 dihydroflavonol derivatives
(dihydroquercetin-3-O-rhamnoside and dihydromyricetin-3-
O-rhamnoside), and flavanols (cathechin, epicatechin, oligo-
meric, and polymeric procyanidin, also called condensed
tannins). Red wine also contains several classes of non-
flavonoid compounds, such as phenolic acids (protocatechuic
acid, vanillic acid, gallic acid), hydroxycinnamic acids (such
as p-coumaric acid and caffeic acid) and stilbenes (cis- and
trans-resveratrol being their major constituents and their
corresponding glucosides acids, cis- and trans-piceid).2,3

Multiple mechanisms probably contribute to the benefi-
cial action of polyphenolic compounds on the cardiovascular
system, including direct effects on vascular cells.4,5 However, the
mechanisms underlying the cardioprotector effect elicited by red
wine consumption is not completely understood.

Experimental evidence suggests that beneficial actions
are probably due to the inhibition of platelet aggregation,6

decrease in low-density lipoprotein oxidation,7 reduction of
endothelin synthesis,8 inhibition of smooth muscle cell
proliferation,9 inhibition of expression of prothrombotic and
proatherosclerotic molecules such as monocyte-chemoattrac-
tant protein-1,10 and increase in endothelial-type nitric oxide
(NO)-synthase expression and activity.11 In addition, the
protective effect of red wine might also include its ability to
dilate arteries by stimulating the rapid formation of NO, an
important vasoprotective and antiatherosclerotic factor, in
endothelial cells.12,13

A previous study showed that Brazilian red wine (Cabernet
Sauvignon, 1999) presents endothelium-dependent vasodilator
effect, probably dependent on the NO–GMPc pathway.14

Therefore, this study combined different in vitro
approaches such as assessment of the amount of quercetin, cis-
and trans-resveratrol, using a set of high-performance liquid
chromatography with UV–visible detector, pharmacological
studies in isolated rat superior mesenteric arteries, and de-
termination of NO formation from endothelial cell culture to
unravel the underlying mechanisms by which alcohol-free
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lyophilized red wine from Vale do São Francisco exerts its
cardiovascular effects.

MATERIALS AND METHODS

Drugs
The drugs used were standards of quercetin, cis and trans-

resveratrol (from Cayman Chemicals, MI, United States);
phenylephrine (Phe), acetylcholine chloride, Nw-nitro-
l-arginine methyl esther (L-NAME), 1H-[1,2,4] oxadiazolo-
[4,3-a]-quinoxalin-1-one (ODQ), and atropine all from Sigma,
MO, United States, and diaminofluoresceindiacetate (DAF-2 DA,
Calbiochem, Hesse, Germany).

Preparation of the Alcohol-free Lyophilized
Red Wine

To obtain alcohol-free lyophilized red wine (GASH)
from Shiraz, 2005, the ethanol was evaporated under low
pressure at 55�C, until reduction of approximately 50% of the
original volume. The liquid residue was lyophilized and frozen
at 220�C until the day of use.14

Determination of Phenolics in GASH
Total phenolics were determined by the Folin–Ciocalteau

method, and the results were expressed in galic acid equivalent
per liter of wine.

The concentration of trans-resveratrol, cis-resveratrol, and
quercetin in GASH was determined by a previously validated
method.15 Briefly, the method used high performance liquid
chromatography with a photodiode array detector with a C8
column of 15-cm 3 4.6-mm internal diameter and particles of
5.0-mm diameter and a C8 precolumn of 1.0-cm 3 4.0-mm
internal diameter. Samples were injected through a 100-mL
loop. The mobile phase used was a mixture of MeCN: aqueous
0.1% formic acid (25:75, vol/vol) delivered at a flow rate of
2.0 mL/min. The detection of resveratrol (both cis and trans
isomers) was at 285 nm, whereas quercetin was quantified at
370 nm. A photodiode array detector was used.

Animals
Male Wistar rats (250–300 g) were used for all experi-

ments. The animals were housed under controlled conditions
of temperature (21 6 1�C) and lighting cycle (lights on:
06:00–18:00 hours). In addition, they had free access to food
(Labina, Purina, Brazil) and tap water ad libitum. Experi-
mental protocols and procedures were approved by the
Institutional Animal Care and Use Committee of the
Laboratório de Tecnologia Farmacêutica—Universidade
Federal da Paraı́ba (CEPA: 0310/08).

Vascular Reactivity Studies in Isolated Rat
Superior Mesenteric Artery Rings

Rats were euthanized by stunning and bleeding. The
superior mesenteric artery was removed and cleaned from
connective tissue and fat. Whenever appropriated, the endothe-
lium was removed by gently rubbing the intimal surface of the
vessels. Rings (1–2 mm) were obtained and placed in
physiological Tyrode’s solution [Tyrode’s solution composition
was (in mmol/L): 158.3 NaCl; 4.0 KCl; 2.0 CaCl2; 1.05 MgCl2;

0.42 NaH2PO4; 10.0 NaHCO3 ; 5.6 glucose], maintained to
37�C and gassed with carbogenic mixture (95% O2 and 5%
CO2) and maintained at pH 7.4. All preparations were stabilized
under a resting tension of 0.75 g for 1 hour. The solution was
replaced every 15 minutes to prevent the accumulation of
metabolites.16 The force of contraction was isometrically
recorded by a force transducer (Miobath-4, WPI, Sarasota,
FL) coupled to an amplifier recorder (Miobath-4, WPI) and to
a computer equipped with an analog-to-digital converter board.

The presence of functional endothelium was assessed
by the ability of acetylcholine (10 mM) to induce .85%
relaxation of vessels precontracted with Phe (10 mM). Less
than 10% of relaxation to acetylcholine was taken as evidence
that the vessel segments were functionally denuded of
endothelium.17 The preparations were exposed to L-NAME
(100 mM), an NO synthase (NOS) inhibitor,18 ODQ (10 mM), a
soluble guanylate cyclase (sGC) inhibitor19 and atropine (1 nM),
a competitive antagonist for the muscarinic acetylcholine
receptor.20 These inhibitors were added 30 minutes before the
application of Phe. In the tonic phase of the second contraction,
GASH (Log 25 to 3 mg/mL) was cumulatively added to
preparations until a maximum response for the addition was
observed as indicated by a plateau response (ca. 3 minutes).
Inhibition was calculated by comparing the response elicited by
GASH before and after the inhibitors or antagonists were added
to the preparation mixture.

Determination of Nitric Oxide Production
From Endothelial Cells

Rabbit aorta endothelial cells (RAECs) line were grown
in 24-well plates on F12 medium (F12 Coon modification) and
supplemented with 10% fetal bovine serum and antibiotics
(penicillin and streptomycin) as done previously.21

Bioavailability of NO in RAEC was quantified exposing
the biological samples to GASH (100 and 300 mg/mL) in the
moment of incubation with 10 mM DAF-2 DA for 30 minutes at
37�C. RAEC were also stimulated with acetylcholine (1025 M)
for 15 minutes.

NO measurement-DAF-2 DA is a fluorescent indicator
that enables the direct detection of NO under physiological
conditions by flow cytometry.22,23 The lower concentration of
NO released from RAEC was also detected by DAF. That is,
under the baseline conditions, a small increase of fluorescence
intensity was observed. To verify whether the fluorescent signal
obtained after the addition of DAF-2 DA was dependent on the
presence of NO, RAEC was preincubated with L-NAME (100
mM) for 30 minutes before the addition of DAF-2 DA and
GASH (100 and 300 mg/mL). Samples were then washed twice
with phosphate-buffered saline containing bovine serum
albumin and analyzed with 10,000 cells per sample by
flow cytometry using the FACSCalibur equipment (Becton
Dickinson, San Jose, CA). Data were analyzed by WinMDI
software version 2.9. Thus, changes in NO production were
expressed as F/F0. Values were expressed as mean 6 SEM.

Statistical Analysis
Values were expressed as mean 6 SEM. When

appropriate, statistical significance was determined by 1-way
or 2-way analysis of variance following the Bonferroni
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posttest, using GraphPad Prism software, version 4.0 (Graph-
Pad Software Inc., La Jolla, CA). The maximal relaxation
corresponds to the maximum response to Phe (10 mM) of the
highest concentration used. Values of P , 0.05 were
considered statistically significant.

RESULTS

Levels of Phenolics in GASH
The concentration of total phenolics determined by the

Folin–Ciocalteau method for GASH was 2971 6 214 mgEAG/L
(n = 3). The quantity of cis-resveratrol, trans-resveratrol, and
quercetin found in the GASH were, respectively, 8.32 6
0.0013, 0.34 6 0.0017, 2.16 6 0.0115 mg/mL.

Vascular Reactivity Studies in Isolated Rat
Superior Mesenteric Rings

In isolated rat mesenteric artery rings, with intact endo-
thelium, GASH (Log 25 to 3 mg/mL) induced concentration-
dependent relaxation on contractions induced by Phe (10 mM)

(maximum response to Phe 10 mM = 87.5 6 6.5, n = 10) (Fig. 1
and Table 1). After endothelium removal, the vasorelaxant effect
elicited by GASH was significantly attenuated (28.4 6 4.9,
n = 10) (Fig. 1 and Table 1). Similar results were obtained in the
presence of 100 mM of L-NAME (23.4 6 5.1, n = 7) and 10 mM
of ODQ (11.8 6 2.7, n = 6) as illustrated in Figure 2 and Table 1.
In the presence of atropine, the vasorelaxant effect was not altered
by the red wine (81 6 3.9, n = 6) (Fig. 1 and Table 1).

Determination of NO Production From
Endothelial Cells

The quantification of the bioavailability of NO was
performed using flow cytometry analysis based on fluorescent
intensity levels of DAF2-DA, which increase in proportion to
the amount of NO released by the vascular cells in basal or
stimulated conditions.23 The reaction was specific as it was
blocked by the NO synthase inhibitor L-NAME.

In rabbit endothelial cells line, GASH (100 and 300
mg/mL) was able to increase fluorescence induced by
increased NO levels in the culture medium compared with

FIGURE 1. Concentration–response curves showing the relaxant effect induced by GASH (Log 25 to 3 mg/mL). The response is
expressed as a percentage of relaxation in phenyephrine-induced contraction. Each data point represents the mean 6 SEM. *P, 0.05
indicates significant differences between the maximum response to Phe (10 mM) (1-way analysis of variance following the Bonferroni
posttest). (A) Values of the intact endothelium (�) and denuded endothelium (n). (B) Intact endothelium (�) and intact endothelium
in the presence of L-NAME (n) or ODQ (n) (C). (D) Intact endothelium (�) and intact endothelium after pretreatment with atropine (n).
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its control (100 mg/mL: 58 6 1 and 300 mg/mL: 82 6 7.9; D%
of fluorescence, n = 5, respectively) as shown in Figure 2. In
the presence 100 mM L-NAME, the amount of NO elicited by
GASH was significantly attenuated (100 mg/mL: 29.5 6 0.5
and 300 mg/mL: 30.2 6 12.1; D% of fluorescence, n = 5,
respectively), corroborating with the results obtained in
functional studies (Fig. 2).

DISCUSSION
The major findings of this study were as follows: (1) The

alcohol-free lyophilized red wine tested presented high levels
of total phenolics, being particularly rich in cis-resveratrol,
which has levels 8 times higher than the reported average for
red wines,24 (2) in isolated mesenteric artery rings, alcohol-
free lyophilized red wine induces endothelium-dependent
vasorelaxion, and (3) in endothelium cell culture, alcohol-free
lyophilized red wine induces increases in NO production in
a dose-dependent manner. Taken together, these data suggest
that the vasorelaxant effect induced by the alcohol-free

lyophilized red wine from Vale do São Francisco is mediated
by the endothelium and that NO plays a key role in this
response.

Several studies indicate that regular polyphenol-rich
beverages (red wine and tea) and foods (chocolate, fruit, and
vegetables) intake is associated with a protective effect on the
cardiovascular system in humans and animals. Beyond the
well-known antioxidant properties of polyphenols, several
other mechanisms have been shown to contribute to their
beneficial cardiovascular.25 It has been hypothesized that the
phenolic substances found in red wine may be responsible for
these potential beneficial effects by their potent antioxidants
properties.7,26,27

Among stilbene monomers, trans-resveratrol has been
the most widely studied grapevine phytoalexin for its role on
human health, although a low concentration of this compound
was found in wine.28,29 Therefore, trans-resveratrol has been
suggested as one of the components in red wine that may be
beneficial to human cardiovascular health. On the other hand,
cis-resveratrol is typically found at lower concentrations and is
often less biologically active than trans-forms.29,30 Also, it has
been known for many years that some flavonoids such as
quercetin produce vasorelaxation and inhibit platelet aggre-
gation.31 Our results demonstrate that the quantification of
quercetin, cis-resveratrol, and trans-resveratrol levels in red
wine from Vale do São Francisco (GASH) is consistent with
the findings in the literature suggesting that the levels of cis-
resveratrol are considerably higher than those of trans-
resveratrol in some Brazilian wines15,32 and the concentration
of total phenolics is significantly higher than the average
reported in the literature for red wines.15

The present data demonstrated that GASH induces
a significant vasorelaxant effect on superior mesenteric artery
rings in experimental animals. This vasorelaxant effect is in

TABLE 1. Percentage of Inhibition of the Maximum Response
to Phe (10 mM) for Studies With Precontracted Isolated
Superior Mesenteric Rings of Rat

Experimental
Condition n

Maximum Response to
Phe (10 mM) % Relaxation

Intact endothelium 10 87.5 6 6.5

Denuded endothelium 10 28.4 6 4.9*

L-NAME 100 mM 7 23.4 6 5.1*

ODQ 10 mM 6 11.8 6 2.7*

Atropine 1 nM 6 81 6 3.9

Values are mean 6 SD.
*P , 0.05 compared with intact endothelium.

FIGURE 2. Nitric oxide generation from endothelial cells (106 mL21) was estimated using DAF-2DA. Bar graph showing the effects
of Ach (1025 M) (positive control), GASH (100 and 300 mg/mL) and L-NAME + GASH (100 and 300 mg/mL). (A) NO levels
expressed as relative fluorescence in RAECs. These data are representative of 5 separate experiments in duplicate (B, C). *P , 0.05
indicates statistical significance. Values are shown as mean 6 SEM.
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accordance with previous findings demonstrating that French
and German wine induced a significant vasorelaxant effect in
rat isolated aorta rings.12,13 For instance, French wine induced
a vasorelaxant effect in porcine coronary arteries33 and in
pulmonary arteries.34 In addition, Brazilian red wine presented
vasorelaxant effect in isolated mesenteric vascular bed.14 One
limitation of this study is that we cannot associate the
vasorelaxant effects observed entirely with the red wine
because we used alcohol-free lyophilized red wine.

To investigate the direct effect of GASH on the
vasculature, independent of neurohumoral influence, we
performed experiments in rat isolated superior mesenteric
arteries. We found that under this controlled condition, GASH
induced vasorelaxation that was significantly attenuated after
removal of the functional endothelium. The endothelium-
dependent vasodilatation induced by GASH in the mesenteric
artery rings of rats demonstrated in this study is in accordance
with previous findings showing that French wine, Brazilian red
wine, polyphenols, grape juice, and an extract obtained from
the skin of vinifera grape also induce an endothelium-
dependent vasorelaxant effect.12,14,33,35,36

In blood vessels, endothelial cells play a critical role in
maintaining local homeostasis, via the release of various
autacoids on vascular and circulating cells. Among these
factors, the NO, which is synthesized by endothelial NOS after
activation of the enzyme by calcium–calmodulin or phospor-
ylation/desphosporylation, has attracted much attention
because of its multiple vasoprotective properties.37

It is well known that NO-induced relaxation occurs
predominantly through the activation of sGC in vascular
smooth muscle leading to accumulation of cGMP38and
subsequent cGMP-dependent protein kinase (PKG) activa-
tion.39 However, NO has been proposed to mediate a variety of
effects via cGMP-independent mechanisms.40 Therefore, to
verify the participation of the NO/GMPc pathway, we
incubated the preparations with L-NAME and ODQ. Under
these controlled conditions, the concentration–response curve
to GASH was shifted to the right, suggesting that the relaxant
response elicited by the GASH involves the NO/sGC/GMPc
pathway (Table 1). To investigate a possible involvement of
muscarinic receptors in the endothelium-dependent vaso-
relaxant effect of GASH, we incubated the preparations with
atropine. The vasorelaxant effect of GASH is not dependent on
stimulation of receptor activated by acetylcholine because the
treatment of mesenteric artery rings with atropine did not
reduce the vasorelaxant effect of GASH (Table 1).

Furthermore, after its synthesis and release, NO diffuses
to adjacent smooth muscle cells and causes them to relax.17,18

Therefore, many studies have been performed to directly
measure vascular relaxation elicited by natural products and
found that the vasorelaxant effect is related to stimulation of
NO release from vascular tissues.23,41,42 The half-life of NO in
the body is very short. Thus, the direct measurement of NOS
activity and NO production in biological systems of activated
endothelial cells has become increasingly important, and
several methods for assaying NO in biological systems have
been reported.43 To extend our findings from functional
experiments, we performed biochemical assay using a very
sensitive technique for NO analysis, where we measured NO

levels as an index of NO production before and after GASH
administration. Quantification of the bioavailability of NO can
be performed using flow cytometry analysis based on
fluorescent intensity levels of DAF2-DA, which increase in
proportion to the amount of NO released by the vascular
endothelial cells under baseline or stimulated conditions. The
combination of DAF2 with NO, in the presence of oxygen,
produces a highly fluorescent compound detected in the
cytoplasm with the 488 nm/515 nm.44 The reaction is specific
as it is blocked by the NO synthase inhibitor L-NAME. The
GASH was able to significantly increase NO levels in rabbit
endothelial cells, suggesting that the increase of NO levels
induced by GASH is endothelium-dependent. Of note,
pretreatment with L-NAME decreased NO production corrob-
orating with the results in mesenteric artery rings. Our results
are in accordance with the reports from the literature showing
that the treatment of human umbilical vein endothelial cells
with red wine also increased the NO production.45

In conclusion, using different sophisticated in vitro
approaches, we demonstrated that alcohol-free lyophilized red
wine induces an endothelium-dependent vasorelaxant effect,
probably secondary to an increase in the concentration of NO
and that this effect might be associated with the content of
phenolic compounds found in the GASH.
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