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Participação dos canais para potássio nos efeitos cardiovasculares induzidos por um novo composto 
1,3,4-oxadiazol. RAMOS-REIS, M.; Dissertação de Mestrado, Programa de pós-graduação em Produtos 

Naturais e Sintéticos Bioativos, PgPNSB/UFPB (2012) 

 
 

RESUMO 
 
 
Os efeitos farmacológicos de OXDINH, um derivado 1,3,4-oxadiazol obtido por síntese 

orgânica, sobre o sistema cardiovascular e a participação dos canais para K
+
 nesta 

resposta, foram estudados em ratos usando técnicas combinadas in vivo e in vitro. Em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, com endotélio funcional, OXDINH 

(10
-10

 – 10
-4 

M) induziu relaxamento das contrações induzidas por fenilefrina (1 µM) 

(pD2 = 5,33 ± 0,16, Emáx= 117,03 ± 6.49 %, n = 7) de maneira dependente de 

concentração e esse efeito não foi atenuado após remoção do endotélio vascular (pD2= 

5,15 ± 0,09, Emáx= 108,58 ± 6.03 %, n = 6). Esses resultados sugerem que a resposta 

vasorelaxante induzida pela OXDINH parece ser independente do endotélio vascular. 

Baseado nessas observações iniciais, os experimentos subseqüentes foram realizados 

com preparações sem endotélio vascular. Em preparações incubadas com KCl 20 mM, 

um modulador do efluxo de K
+
, o efeito vasorelaxante induzido por OXDINH foi 

alterado (pD2= 4,67 ± 0,08, Emáx= 57,71 ± 1.72%, n = 5), sendo esta uma característica 

de substâncias que agem por ativar canais  para  K
+
. Este efeito foi corroborado após 

utilização de tetraetilamônio (TEA) 3 mM (Emáx= 44,26 ± 2.41%), que nesta 

concentração bloqueia não seletivamente os canais para K
+
. Além disso, o efeito 

vasodilatador do OXDINH foi significativamente atenuado após incubação com 4-

aminopiridina 1 mM (Emáx= 61,17 ± 5,55%), glibenclamida 10 µM (Emáx= 57,00 ± 

4,07%), ou BaCl2 30 µM (Emáx= 61,87 ± 7.52%), bloqueadores seletivos dos KV, KATP e 

KIR, respectivamente. Ao utilizar TEA 1 mM, que nesta concentração é mais seletivo 

para os BKCa, a vasodilatação também foi atenuada de modo significante (Emáx= 47,31 ± 

5.75%), sugerindo a participação destes canais neste efeito. Adicionalmente, quando 

OXDINH (10
-5

 e 10
-4

M) foi incubado em meio despolarizante nominalmente sem Ca
2+

, 

as contrações induzidas por CaCl2 não foram alteradas. Porém, estas contrações foram 

significativamente atenuadas, de maneira dependente de concentração, quando 

OXDINH (10
-4

M) foi incubado em solução fisiológica nominalmente sem Ca
2+

 e na 

presença de fenilefrina (10µM). Em ratos normotensos não anestesiados, OXDINH (1; 5 

e 10 mg.kg
-1

 i.v., randomicamente) produziu uma hipotensão acompanhada por 

taquicardia. Interessantemente, na maior dose administrada (30 mg.kg
-1

) de OXDINH, a 

resposta foi pressora e taquicárdica, provavelmente por um efeito direto do composto no 

coração. Em conclusão, esses resultados sugerem que os efeitos biológicos induzidos 

por OXDINH parecem envolver diretamente a participação de canais para K
+
, 

provavelmente pela repolarização/hiperpolarização da membrana e, consequente 

fechamento dos Cav, impedindo o influxo de Ca
2+

 através desses canais. 

 

 

Palavras-chave: 1,3,4-oxadiazol. Hipotensão. Anéis mesentéricos. Ação vasorelaxante. 

Canais para K
+
.  
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Participation of potassium channels in cardiovascular effects induced by a novel compound 1,3,4-
oxadiazole. RAMOS, M. M.; Dissertação de Mestrado, Programa de pós-graduação em Produtos 

Naturais e Sintéticos Bioativos, PgPNSB/UFPB (2012) 

 
 

ABSTRACT 
 
 

 

It was observed the pharmacological effects of OXDINH, a 1,3,4-oxadiazole derivative 

obtained by organic synthesis, on the cardiovascular system and the involvement of K
+
 

channels in this response, were studied in rats using techniques combined in vivo and in 

vitro. In the superior mesenteric artery rings isolated from rats with functional 

endothelium, OXDINH (10
-10

 - 10
-4

 M) induced relaxation of contractions induced by 

phenylephrine (1 µM) (pD2 = 5.33 ± 0.16, Emax = 117.03 ± 6.49%, n = 7) 

concentration dependent manner and this effect was not attenuated after removal of the 

vascular endothelium (pD2 = 5.15 ± 0.09; Emáx = 108.58 ± 6.03%, n = 6). These results 

suggest that the response induced by vasorelaxant OXDINH seems to be independent of 

the vascular endothelium. Based on these initial observations, the subsequent 

experiments were performed with preparations without endothelium. In the preparations 

incubated with KCl 20mM, a modulator of the efflux of K
+
, the vasorelaxant effect 

induced OXDINH was changed (pD2 = 4.67 ± 0.08; Emáx = 57.71 ± 1.72%, n = 5), 

which is a characteristic of substances that act by activating K
+
 channels. This effect 

was corroborated after the use of tetraethylammonium (TEA) 3 mM (Emáx = 44.26 ± 

2.41%) that this concentration does not selectively block K
+
 channels. In addition, the 

vasodilating effect OXDINH was significantly attenuated after incubation with 4-

aminopyridine (1 mM) (Emáx = 61.17 ± 5.55%), glibenclamide (10 µM) (Emáx = 57.00 ± 

4.07%), or BaCl2 (30 µM) (Emáx = 61.87 ± 7.52%), selective blockers of KV, KATP and 

KIR, respectively. By using TEA (1 mM), which at this concentration is more selective 

for the BKCa, vasodilatation was also found to be significantly attenuated (Emáx = 47.31 

± 5.75%), suggesting the involvement of these channels in this effect. Additionally, 

when OXDINH (10
-5

 and 10
-4 

M) was incubated in depolarizing medium nominally 

without Ca
2+

, CaCl2 induced contractions were not changed. However, these 

contractions were significantly attenuated concentration dependent manner when 

OXDINH (10
-4

 M) was incubated in saline without Ca
2+

 and nominally in the presence 

of phenylephrine (10µM). In non-anesthetized normotensive rats, OXDINH (1, 5 and 10 

mg.kg-1 iv, randomly) produced hypotension accompanied by tachycardia. 

Interestingly, the highest dose (30 mg.kg-1) of OXDINH, the pressor and tachycardic 

response was, probably by a direct effect of the compound in the heart. In conclusion, 

these results suggest that the biological effects induced by OXDINH seem to directly 

involve the participation of K
+
 channels, probably by repolarization / hyperpolarization 

of the membrane and consequent closure of Cav, preventing the influx of Ca
2+

 through 

these channels. 

 

 

 

 

Key words: 1,3,4-oxadiazole. Hypotension. Mesenteric rings. Vasorelaxant action. 
K+ channels. 
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CMLV         célula muscular lisa vascular 

CE50 concentração efetiva 50% 
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Emáx efeito máximo   
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações sobre o sistema cardiovascular 

 

A regulação da pressão arterial (PA) é uma das funções fisiológicas mais 

complexas, que depende da ação integrada dos sistemas cardiovascular, renal, 

endócrino e neural (CAMPAGNOLE-SANTOS; HAIBARA, 2001). O sistema 

cardiovascular contribui de maneira fundamental para a manutenção da 

homeostasia do organismo, pois fornece o fluxo sanguíneo para os tecidos e 

órgãos periféricos, sendo o principal responsável pela regulação e manutenção 

da PA (LANFRACHI; SOMERS, 2002).  

A pressão arterial média (PAM) é o produto do débito cardíaco (DC) pela 

resistência vascular periférica total (RVPT), a qual é expressa pela seguinte 

equação: PAM = DC x RVPT. O DC é determinado pelo produto do volume de 

ejeção sistólico e freqüência cardíaca. Já a RVPT é a resultante da resistência 

que a parede dos vasos sanguíneos periféricos exerce ao fluxo de sangue na 

circulação (OASTES et al., 1996 apud HARDMAN et al., 1996). Desta maneira, 

a manutenção de níveis pressóricos normais depende de variações do DC ou 

da RPVT, ou de ambos (INOUE et al., 2006). 

A RVPT é diretamente influenciada por modificações tensionais no 

músculo liso vascular (MLV), portanto, o maior determinante da RVPT é o 

tônus vascular das pequenas artérias e arteríolas, ou seja, o estado de 

contratilidade das células musculares lisas vasculares (CMLV) (CRIBBS, 2006).  

Assim, o tônus vascular exerce um importante papel na distribuição do fluxo 

sanguíneo entre os tecidos e órgãos do corpo e na regulação da pressão 

arterial (JACKSON, 2000).  

A regulação do tônus vascular é dependente de uma complexa 

interação entre substâncias vasoativas (estímulos vasodilatadores e 

vasoconstritores), que é gerada por sinais variados, tais como: hormônios 

circulantes, neurotransmissores, fatores derivados do endotélio, sinais elétricos 

e/ou mecânicos, como a própria pressão sanguínea (JACKSON, 2005; 

CRIBBS, 2006). Todos estes sinais são integrados no miócito vascular para 
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determinar a atividade contrátil do MLV, estabelecendo assim o diâmetro e a 

resistência dos vasos sanguíneos (JACKSON, 2005).  

 

1.2 Mecanismo de contração da célula muscular lisa  

 

A regulação da resposta contrátil do músculo liso é dependente do 

aumento da concentração de cálcio intracelular ([Ca2+])i, que ocorre como 

resultado da liberação de Ca2+ de estoques intracelulares, influxo de Ca2+ do 

meio extracelular, ou ambos (ADAMOVA; OZKAN; KHALIL, 2009; SOMLYO; 

SOMLYO, 1994). O aumento da [Ca2+]i facilita a interação do complexo (Ca2+)4-

Calmodulina, que sofre uma alteração conformacional e ativa a quinase da 

cadeia leve da miosina (MLCK). A MLCK ativada irá fosforilar a cadeia leve da 

miosina, o que favorece o deslizamento dos filamentos de actina sobre os de 

miosina, provocando a contração do músculo liso (JOHNSON; SNYDER, 1995; 

WYNNE; CHIAO; WEBB, 2009).  

 

1.3 Canais iônicos e regulação do tônus vascular 

 

Os canais iônicos são importantes nesse processo de regulação da 

[Ca2+]i, ou seja, no controle da contratilidade vascular e, consequentemente, no 

controle da PA, pois estes canais funcionam como moduladores do potencial 

de membrana plasmática (KEVIN; NELSON, 2005). Os canais para Ca2+ 

voltagem-dependentes (Cav) são considerados a principal via de entrada de 

Ca2+ do meio extracelular. Os tipos de canais Cav expressos em CMLVs são os 

Cav 1 (tipo-L) e os Cav 3 (tipo-T).  

Os canais para Ca2+ tipo-L são caracterizados por gerar correntes de 

Ca2+ ativadas por altos valores de voltagens e apresentam sensibilidade às 

diidropiridinas. Estes canais são abertos quando ocorre despolarização da 

membrana das CMLVs, levando ao aumento de Ca2+ intracelular e 

vasoconstrição (CRIBBS, 2006; UREÑA; VALLE-RODRIGUEZ; LÓPEZ-

BARNEO, 2007). Entretanto, a hiperpolarização ou repolarização induz 

fechamento dos canais para Ca2+ tipo-L, provocando vasodilatação 

(ADAMOVA; OZKAN; KHALIL, 2009; JACKSON, 2000). 



26 

 

Enquanto que, os canais para Ca2+ tipo-T são ativados por baixos 

valores de voltagem e são caracterizados pela sua rápida ativação, suas 

correntes transientes de inativação rápida e relativa insensibilidade a agentes 

que bloqueiam os canais para Ca2+ tipo-L. Os canais tipo-L parecem ser 

dominantes na maioria dos leitos vasculares (YU; CATTERALL, 2004; 

JACKSON, 2000; PEREZ-REYES, 2003). 

Os canais para potássio (K+) também são importantes reguladores do 

tônus arterial, isto porque a abertura dos canais para K+ nas CMLV levam ao 

aumento do efluxo de K+, causando repolarização ou hiperpolarização do 

potencial de membrana. Estes eventos resultam no fechamento dos Cav, 

impedindo a entrada de Ca2+ do meio extracelular, podendo provocar a 

vasodilatação (NELSON; QUAYLE, 1995; THORNELOE; NELSON, 2005). 

Portanto, ativadores diretos de canais para K+ ou compostos que regulem sua 

atividade ou sua expressão têm grande interesse terapêutico. 

Nas CMLV, são identificados diferentes subtipos de canais para K+ : 

canais sensíveis a voltagem (Kv), canais retificadores de entrada (KIR), canais 

sensíveis ao ATP (KATP) e canais  ativados  por  Ca2+  (KCa) (Côrtes et al., 2001; 

KO et al., 2008; Park et al., 2008; Sun et al., 2010). Os KCa são divididos em 

subfamílias de acordo com sua condutância: KCa de pequena (SKCa), 

intermediária (IKCa) e grande (BKCa) condutância. Os BKCa são 

preferencialmente expressos no MLV, enquanto que o SKCa e o IKCa são 

localizados nas células endoteliais e em CMLVs em estado proliferativo 

(FÉLÉTOU, 2009). Os BKCa são importantes na regulação do tônus vascular e 

da PA (LÉDOUX et al., 2006), pois eles inibem o aumento da [Ca2+]i, num 

mecanismo de feedback, agindo como um freio fisiológico (LEDOUX et al., 

2006; MEERA; WALLNER; TORO, 2001).  

Outro fator essencial para manutenção do tônus vascular é a célula 

endotelial, camada mononuclear que reveste a superfície luminal de todos os 

vasos sanguíneos e constitui uma interface ativa, situada entre a circulação e o 

restante da parede vascular. O endotélio vascular intacto libera localmente, de 

forma controlada, compostos que induzem vasodilatação, como o óxido nítrico 

(NO), fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF), prostaciclina (PGI2); 

e liberam substâncias vasoconstritoras, tais como: endotelina-1 (ET1), 
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prostaglandina H2 (PGH2), tromboxano A2 (TX A2) e ânions superóxido (O2
-) 

(BATLOUNI, 2001; FÉLÉTOU; KÖHLER; VANHOUTTE, 2011).  

 

1.4 Considerações sobre doenças cardiovasculares 

 

As doenças cardiovasculares (DCV) compreendem um grupo de 

doenças do coração (cardiomiopatia, disfunção isquêmica do coração, 

insuficiência cardíaca congestiva) e dos vasos sanguíneos (doença arterial 

coronariana, hipertensão arterial e aterosclerose) (KUMAR; SINGH; BAKER, 

2007). As DCV constituem um grave problema de saúde pública, pois 

correspondem à cerca de 30% de todas as mortes ocorridas no mundo, com 

cerca de 80% destas ocorrendo em países em desenvolvimento (GAZIANO et 

al., 2006).  

As VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial demostram que as 

DCV têm sido a principal causa de morte no Brasil. Em 2007, ocorreram 

308.466 óbitos por doenças do aparelho circulatório, e 1.157.509 internações 

por DCV no Sistema Único de Saúde (SUS), ocasionando custos médicos e 

socioeconômicos elevados. Segundo o DATASUS, em novembro de 2009 

ocorreram 91.970 internações por DCV, resultando em um custo de R$ 

165.461.644,33 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). 

Em adultos entre 35 a 64 anos, as principais causas de óbito por DCV 

são as doenças isquêmicas do coração, as doenças cerebrovasculares e as 

doenças hipertensivas (ISHITANI et al., 2006). O estado hipertensivo está 

associado a inúmeras condições patológicas relacionadas, tais como: 

hipertrofia ventricular, disfunção endotelial, síndrome metabólica, estado pró-

coagulativo, estresse oxidativo, inflamação, entre outras (JULIUS, 2007).  

A hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica caracterizada por 

níveis elevados e sustentados de PA (≥ 140/90 mmHg), com aumento dos 

níveis pressóricos para acima do recomendado para cada faixa etária e 

condição clínica (MACMAHON et al., 1990). Lerman e colaboradores (2005) 

definiram a HA como uma doença multifatorial, que envolve tanto fatores 

genéticos como ambientais. Frequentemente, esta enfermidade está 

relacionada a aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). 
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A HA tem alta prevalência e baixas taxas de controle, sendo 

considerada um dos mais importantes problemas de saúde pública (ELLIOTT, 

2007). Nos últimos 20 anos, inquéritos populacionais em cidades brasileiras 

apontaram uma prevalência de HA acima de 30%. Dentre os fatores de risco 

para HA podem ser destacados o consumo excessivo de sal, tabagismo, 

diabeste, idade, sexo, etnia, obesidade, sedentarismo e ingestão de álcool 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). 

As alterações observadas na HA decorrem, em parte, do aumento na 

contratilidade da camada muscular lisa que forma a parede da artéria, o que 

acarreta o aumento do tônus vascular, que pode ocorrer devido a mudanças na 

estrutura e na função dos vasos e, consequentemente, aumento da RVPT 

(TAHVANAIMEN et al., 2006). Essas mudanças estruturais, como o 

desequilíbrio entre vasorelaxamento e vasoconstrição, comprometem a função 

vascular e estão relacionadas com anormalidades no MLV e no endotélio, que 

são os responsáveis pela manutenção do tônus basal (TAKESHITA; MARK, 

1979).  

A terapia medicamentosa para hipertensão dispõe de diversos grupos 

de drogas, tais como: os inibidores da enzima conversora da angiotensina 

(LUND-JOHANSEN; TOMHS, 1991; SCHIFFRIN et al., 1994), bloqueadores 

dos receptores β-adrenérgicos (AALKJAER et al., 1987; KUROEDOV et al., 

2004),  diuréticos (FREIS, 1983; WELSH; FERRO et al., 2004), antagonistas 

dos receptores da angiotensina II (AZIZI, 2004), antagonistas dos receptores 

α1-adrenérgicos (BRUNNER et al., 1993; KARLBERG, 1993; INSEL, 1996) e 

os bloqueadores dos canais  para  Ca2+ (TOMHS, 1991; MROCZEK et al., 

1991).   

Apesar dessa diversidade terapêutica para o tratamento da HA, estudos 

apontam que, no Brasil, apenas 20% a 40% das pessoas portadoras de 

hipertensão têm um controle efetivo da PA (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO, 2006). Mais de 200 drogas são empregadas no tratamento da 

HA, porém, menos de 1/3 dos pacientes tratados alcançam níveis de pressão 

sanguínea desejados, e quase 50% suspendem o tratamento dentro de seis 

meses devido à baixa eficácia e aos efeitos colaterais (COGOLLUDO; 

VIZCAÍNO-PÉREZ; TAMARGO, 2005), demonstrando que os percentuais de 



29 

 

controle da PA são muito baixos, o que impulsiona a pesquisa em busca e 

desenvolvimento de novas drogas anti-hipertensivas. 

 

1.5 Considerações sobre produtos sintéticos bioativos 

 

Desde a Idade Antiga, as plantas medicinais são utilizadas por diversas 

civilizações para o tratamento de diversos males, sendo a mais antiga e 

principal forma de medicação difundida no mundo. No final do século XIX, a 

busca por medicamentos menos tóxicos resultou na introdução de substâncias 

sintéticas na terapêutica e seu uso foi amplamente disseminado no século XX 

(OLIVEIRA et al., 2008).   

Até meados do século XX, a maior parte dos medicamentos era 

derivado de produtos de origem natural (vegetal ou animal), mas, com o 

avanço da síntese orgânica, os produtos sintéticos começaram a se destacar 

tanto em diversidade como em competitividade, quando comparado aos 

produtos naturais. Por exemplo, no setor farmacêutico é predominante o uso de 

insumos sintéticos (FERREIRA et al., 1997; MCNEILL; JURGENS, 2006).  

A síntese de substâncias orgânicas foi impulsionada devido à 

dificuldade de obtenção de produtos naturais com relativo grau de pureza, bem 

como a determinação de suas estruturas moleculares (FERREIRA; 

BARREIRO; COSTA, 1997). Nas últimas décadas, os progressos alcançados 

pela química medicinal sintética mudaram o panorama da terapêutica moderna, 

onde os extratos vegetais brutos de composição química complexa foram 

substituídos ou otimizados por substâncias puras de composição e estrutura 

química definidas, que podem se tornar fármacos úteis no tratamento de 

diversas patologias (BARREIRO; FRAGA, 2001). 

O planejamento racional de novos fármacos de origem sintética ou semi-

sintética tornou-se possível devido aos avanços científico-tecnológicos 

observados em diversas áreas, como por exemplo, a biologia estrutural, 

molecular e a química computacional. Este fato impulsionou a química 

medicinal pela busca por novos protótipos de fármacos, representando uma 

grande parcela dos medicamentos disponíveis para uso clínico, a qual 

movimenta cifras elevadas dentro do mercado mundial (BARREIRO, 2002; 

LIMA, 2007).  
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Neste contexto, diversas substâncias são sintetizadas com potencial 

farmacológico, incluindo as que atuam no controle da RVP e em outros 

mecanismos envolvidos na prevenção e tratamento de DCV (BARBOSA-

FILHO; MARTINS; RABELO, 2006; NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2000).  

 

1.6 Derivados 1,3,4-oxadiazóis 

 

Dentre os produtos sintéticos com atividade farmacológica, podem-se 

destacar os oxadiazóis, que são compostos caracterizados por conter anéis 

heteroaromáticos de cinco membros, contendo dois átomos de carbono, um de 

oxigênio e dois de nitrogênio (BOSTRÖM et al., 2011). Podem ser derivados do 

furano pela substituição de dois grupos metileno (CH=) por dois nitrogênios tipo 

piridina (-N=) (SOMANI; SHIRODKAR, 2009), podendo ser sintetizados por 

meio de reações de condensação e rearranjo (BHAT; SUFEERA; CHAITANYA, 

2011). 

Há quatro isômeros possíveis de oxadiazol: 1,2,4-oxadiazol (1), 1,2,3-

oxadiazol (2), 1,3,4-oxadiazol (3) e 1,2,5-oxadiazol (4) (Figura 1) (SOMANI; 

SHIRODKAR, 2009). 
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Figura 1: Isômeros de oxadiazol 

 

O derivado 1,3,4-oxadiazol é uma molécula aromática, ciclicamente 

conjugada e termicamente estável (SHARMA et al.,2010). Muitos estudos têm 

sido realizados com o núcleo 1,3,4-oxadiazol (Figura 1), devido ao grande 

número de usos e aplicações em diversas áreas, sendo esse isômero 

conhecido há mais de um século (HILL et al., 1996).  

Recentes estudos têm demonstrado que esses derivados possuem 

atividade antibacteriana (ZOUMPOULAKIS et al, 2011), anti-HIV (EL-EMAM et 

al., 2004), anti-inflamatória (HUSAIN; AJMAL, 2009), anticancerígena (ZHANG 

et al., 2011), antifúngica (MASLAT; ABUSSAUD; TASHTOUSH, 2002), 
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antitubercular (KÜÇÜKGÜZEL et al., 2002), antimalárica (KUMAR; 

SRIVASTAVA, 2010), anticonvulsivante (KHAN; KHAN; DRABU, 2001), 

hipoglicêmica (CHRYSIHA et al., 2005), analgésica (MANJUNATHA et al., 

2010),  dentre outras atividades.  

No sistema cardiovascular, Bankar e colaboradores (2009) 

demonstraram que um derivado 1,3,4-oxadiazol (denominado NOX-1) possui 

atividade vasorelaxante em anéis de aorta isolada de rato. Estudos in vitro 

realizados por este grupo evidenciaram que o efeito vasodilatador foi 

independente do endotélio vascular, e foi provocado devido ao bloqueio dos 

canais de Ca2+ voltagem dependentes tipo L (Cav-tipo L), localizados no 

músculo liso vascular aórtico.  

Adicionalmente, os efeitos sistêmicos de NOX-1 foram analisados em 

estudos in vivo, e, demonstrou-se que esse composto tem efeito hipotensor em 

ratos hipertensos (L-NAME e DOCA-salt). Nestes estudos, demonstrou-se que 

os efeitos anti-hipertensivo e vasorrelaxante de NOX-1 são, principalmente, 

independente da participação do endotélio funcional, e pode ser usado no 

tratamento da hipertensão, em um estado associado com disfunção endotelial 

(BANKAR, 2010). 

Devido à essas importantes propriedades biológicas apresentadas por 

moléculas derivadas de 1,3,4-oxadiazol, vários aspectos tem recebido atenção, 

como aplicação de novas metodologias de síntese e a caracterização de 

compostos. Portanto, um derivado 1,3,4-oxadiazol inédito (Figura 2) foi obtido 

pelo grupo pesquisa do Prof. Dr. Petrônio Filgueiras de Athayde-Filho 

(Departamento de Química, da Universidade Federal da Paraíba), o qual é o 

objeto do presente estudo e referido como OXDINH. 

Uma vez que não existem relatos na literatura sobre a atividade 

biológica do OXDINH e devido ao potencial efeito cardiovascular deste 

composto, este trabalho procurou avaliar de forma pioneira as ações 

farmacológicas desses compostos sobre o sistema cardiovascular de ratos 

normotensos. Visto que problemas cardiovasculares estão associados ao 

aumento da contratilidade vascular, buscou-se investigar se o OXDINH 

apresentaria um efeito vasodilatador em artéria mesentérica superior de rato, 

detalhando o possível mecanismo de ação envolvido nesta resposta.  
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Figura 2: Estrutura química do OXDINH  

(MM = 325 g/mol; fórmula química = C17H15N3O4; 100% de pureza). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar os efeitos cardiovasculares induzidos por OXDINH em ratos 

normotensos por meio de uma abordagem in vivo e in vitro, visando elucidar os 

possíveis mecanismos implicados nestes efeitos. 

 

2.2 Específicos 

 

2.2.1 Ensaios in vitro 

 

Caracterizar o efeito de OXDINH em anéis de artéria mesentérica 

superior isolada de rato, avaliando os seguintes parâmetros: 

 

- Envolvimento dos fatores vasoativos derivados do endotélio vascular; 

- Participação dos canais para K+ nas respostas vasculares induzidas 

por OXDINH; 

- Influência do OXDINH sobre o influxo de Ca2+ pelos canais Cav. 

 

2.2.2 Ensaios in vivo 

 

Estudar os efeitos de OXDINH, sobre a Pressão Arterial (PA) e 

Freqüência Cardíaca (FC) em ratos normotensos e não anestesiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Materiais 
 

 



36 

 

3 MATERIAL 

 

 

3.1 Animais 

 

 Foram utilizados em todos os experimentos ratos albinos Wistar (Rattus 

norvegicus) machos, pesando entre 250 e 300 g, provenientes do Biotério Prof. 

Thomas George, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Estes animais 

foram mantidos sob condições controladas de temperatura (21 ± 1 oC) e ciclo 

claro-escuro de 12 horas, com livre acesso à água e alimentação (ração 

Purina®). Todos os procedimentos desenvolvidos nesse estudo foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEPA), certidão nº 

0105/10. 

 

 

3.2 Drogas utilizadas 

 

Durante a realização dos experimentos, foram utilizadas as seguintes 

ferramentas farmacológicas: cloridrato de L-(-)-fenilefrina (FEN); cloridrato de 

acetilcolina (ACh); glibenclamida (GLIB); cloreto de tetraetilamônio (TEA); 4-

aminopiridina (4-AP); cloreto de bário (BaCl2); cetamina; xilazina; 

dimetilsulfóxido (DMSO); cremofor; todos obtidos da Sigma-Aldrich (EUA); e sal 

sódico de heparina, obtido da Roche®. 

Para a preparação das soluções estoques, as substâncias foram 

dissolvidas em água destilada, exceto a GLIB, que foi dissolvida em DMSO. 

Todas as soluções foram mantidas a 0 a 4°C e retirada somente no momento 

do experimento. Quando necessário,estas soluções eram diluídas em água 

destilada e os veículos utilizados não ultrapassaram 1% na concentração final, 

nesta concentração não foi verificado nenhum efeito sobre os parâmetros 

avaliados (dados não-mostrados). 
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3.3 Obtenção e preparação da droga teste 

 

O OXDINH, utilizado como droga teste, foi cedido pelo Prof. Petrônio 

Athayde-Filho, Departamento de Química da UFPB, sendo obtido por meio de 

síntese orgânica, e faz parte do trabalho de tese do doutorando Cledualdo.  

Para realização dos ensaios farmacológicos, o OXDINH foi solubilizado 

em cremofor e dissolvido em água destilada na concentração de 10-1 M 

(solução estoque), para os experimentos in vitro. A solução estoque era 

mantida a 0°C e, apenas no momento do experimento, era diluída em solução 

de Tyrode.  

Para os experimentos in vivo, o OXDINH foi solubilizado em cremofor e 

diluído em solução salina de NaCl (0,9%) na concentração de 30 mg/mL, e 

foram diluídos para a concentração desejada em solução salina, de acordo 

com cada protocolo. A concentração final de cremofor não excedeu 0,01%. 

 

 

3.4 Soluções Fisiológicas 

 

Para a preparação das soluções fisiológicas foram utilizados os 

seguintes sais: cloreto de sódio (NaCl), cloreto de potássio (KCl), cloreto de 

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

(MgCl2.6H2O), glicose (C6H12O6),  bicarbonato de sódio (NaHCO3) e fosfato de 

sódio mono-hidratado (NaH2PO4.H2O).Todos estes sais foram adquiridos da 

Sigma-Aldrich (EUA). 

No preparo das soluções despolarizantes de Tyrode com 20 e 60 mM de 

KCl, a concentração de Na+ foi isosmoticamente alterada. Após o preparo das 

soluções, media-se o pH e era feito o ajuste para 7,4, quando necessário. 

As tabelas a seguir mostram as composições das soluções nutritivas 

utilizadas para artéria mesentérica superior isolada: 
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Tabela 1- Composição da solução de Tyrode (pH=7,4) 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 158,3 

KCl 4,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

C6H12O6 5,6 

Fonte: TANAKA et al., 1999 

 

 

Tabela 2- Composição da solução de Tyrode nominalmente sem Ca2+ (pH=7,4) 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 158,3 

KCl 4,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

C6H12O6 5,6 

Fonte: Adaptado deTANAKA et al., 1999 

 

 

Tabela 3 – Composição da solução de Tyrode despolarizante comKCl 20mM(pH=7,4) 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 142,3 

KCl 20 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

C6H12O6 5,6 

Fonte: Adaptado de TANAKA et al., 1999 
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Tabela 4 - Composição da solução de Tyrode despolarizante com KCl 60 mM 
(pH=7,4) 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 102,3 

KCl 60,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

C6H12O6 5,6 

Fonte: Adaptado de TANAKA et al., 1999 

 

 

Tabela 5 - Composição da solução de Tyrode despolarizante com KCl 60 mM, 
nominalmente sem Ca2+ (pH=7,4) 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 102,3 

KCl 60,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

C6H12O6 5,6 

Fonte: Adaptado de TANAKA et al., 1999 

 

 

3.5 Catéteres 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 

 

4.1 Ensaios Farmacológicos in vitro 

 

4.1.1 Preparação de anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato 

 

Os ratos foram sacrificados, e por meio de uma laparotomia, a artéria 

mesentérica superior foi identificada e retirada. Anéis do primeiro segmento da 

artéria (1 - 2 mm) foram obtidos livres de tecido conjuntivo e adiposo. Estes 

anéis foram mantidos em cubas contendo 10 mL de solução de Tyrode (Tabela 

1), a 37º C e aerados com uma mistura de 95% de O2 e 5% de CO2 (mistura 

carbogênica), para prover um pH constante de 7,4 (TEIXEIRA; PRIVIERO; 

WEBB, 2005).  Os anéis foram suspensos por linhas de algodão fixadas a um 

transdutor de força (DATAQ®, 2008, Insight, Brasil), o qual estava acoplado a 

um sistema de aquisição de dados (WinDaq/XL, DI 148-U, Insight, Brasil) para 

o registro das tensões isométricas (Figura 3). Cada anel foi submetido a uma 

tensão constante de 0,75 g, por um período de estabilização de 60 minutos. 

Durante este tempo, o meio nutritivo (solução de Tyrode) foi trocado a cada 15 

minutos para prevenir a produção de metabólitos indesejáveis (ALTURA; 

ALTURA, 1970). 

A presença de endotélio funcional foi verificada pelo relaxamento dos 

anéis após adição de 10µM de acetilcolina (ACh). Foram considerados com 

endotélio funcional (E+), os anéis com relaxamento superior a 90% sobre a pré-

contração com 10 µM de fenilefrina (FEN). Já os anéis com relaxamentos 

inferiores a 10%, foram considerados sem endotélio funcional (E-). Os anéis 

sem endotélio funcional foram obtidos a partir do atrito entre as paredes 

internas do vaso com uma haste de metal(COXet al., 1989).Anéis com 

relaxamentos entre 10% e 90 % foram descartados. 
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Figura 3: Sistema de cubas e aquisição de dados de tensão isométrica para órgão 

isolado 

 

4.1.2 Protocolos experimentais para estudos com anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato 

 

Para a realização de todos os protocolos experimentais, após um 

período de estabilização de 60 minutos, foi obtida uma contração com 

fenilefrina (FEN) 10 µM, um agonista dos receptores α1-adrenérgicos 

(BYLUND, 1992; BÜSCHER et al., 1999), com a finalidade de verificar a 

viabilidade do órgão. No componente tônico desta contração, foi adicionado um 

agonista não seletivo dos receptores muscarínicos, ACh (10 µM) com o intuito 

de avaliar a integridade do endotélio vascular (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 

1980). Conforme descrito no item 4.1.1, os anéis que apresentaram 

relaxamento superior a 90% sobre a pré-contração com FEN, foram 

considerados anéis com endotélio funcional (Figura 4A), já os anéis com 

relaxamentos inferiores a 10% foram considerados anéis sem endotélio 

vascular (Figura 4B) (TOLVANEN et al., 1998). 
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Figura 4: Representação esquemática da verificação da viabilidade do órgão e da 
integridade do endotélio vascular. A) Presença do endotélio (E+) e B) Ausência do 
endotélio funcional (E-) 

  

 

4.1.3 Avaliação do efeito de OXDINH em anéis pré-contraídos com FEN 

(1µµµµM) 

 

Após a confirmação da viabilidade do órgão e da presença ou ausência 

do endotélio vascular, como descrito no item 4.1.2, as preparações foram 

submetidas à uma nova estabilização, na qual o meio nutritivo era trocado até 

que a tensão do órgão retornasse aos valores basais com tensão de repouso 

(0,75g). Após este processo de aproximadamente 30 minutos, foi induzida uma 

segunda contração de FEN (1 µM). No componente tônico desta segunda 

contração, foram adicionadas, de maneira cumulativa, concentrações 

crescentes de OXDINH (10-10; 3x10-10; 10-9; 3x10-9;10-8; 3x10-8;10-7; 3x10-7;10-6; 

3x10-6;10-5; 3x10-5; 10-4M, tanto para anéis na presença como na ausência de 

endotélio funcional), sendo obtida uma curva concentração-resposta.  

O efeito vasodilatador desse composto foi avaliado em anéis com o 

endotélio intacto e anéis desprovidos de endotélio funcional (Figura 5). A 

resposta foi expressa como porcentagem de relaxamento em relação à 

contração produzida pela FEN. A potência e eficácia do vasorrelaxamento dos 

compostos foram avaliadas por meio dos valores de pD2 e Emáx, 

respectivamente. 
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A partir da observação inicial que a integridade do endotélio não interfere 

no vasorelaxamento induzido por OXDINH, os experimentos subsequentes 

foram realizados em preparações sem endotélio funcional. 

 

 

 

 

Figura 5: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação dos 
efeitos de concentrações crescentes de OXDINH (10-10–10-4M) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato, pré-contraídos com FEN (1 µM). A) E+ (anéis com 
endotélio intacto); B) E- (anéis sem endotélio funcional) 
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4.1.4 Investigação do efeito de OXDINH sobre o tônus intrínseco vascular 

 

Após a verificação da presença ou ausência do endotélio funcional, 

como descrito no item 4.1.2, as preparações foram lavadas com solução de 

Tyrode até atingirem o tônus basal (em torno de 0,75 g). Após 30 minutos de 

estabilização desta tensão basal, foram adicionadas às preparações 

concentrações crescentes e cumulativas de OXDINH (10-10 – 10-4 M). Foram 

utilizados tanto anéis com endotélio intacto como anéis com endotélio 

removido, com o objetivo de avaliar o efeito de OXDINH sobre o tônus 

muscular espontâneo (Figura 6). 

 
Figura 6: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação dos 
efeitos de concentrações crescentes de OXDINH (10-10–10-4M, ambos) em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato, sobre o tônus vascular intrínseco. A) E+ (anéis 
com endotélio intacto); B) E- (anéis sem endotélio funcional) 
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4.1.5 Avaliação da participação de canais para K+ na resposta 

vasorelaxante induzida por OXDINH 

 

Para avaliar a participação dos canais para K+ no efeito induzido por 

OXDINH, utilizou-se uma solução de Tyrode modificada com 20 mM de KCl 

(Tabela 3). Dessa forma, o aumento da concentração externa de K+ de 4 mM 

(valor fisiológico) para 20 mM, é suficiente para produzir despolarização da 

fibra muscular, porém sem causar uma contração apreciável (CAMPBELL et 

al., 1996; CLARK; FUCHS, 1997).  

Após a confirmação da ausência do endotélio funcional como descrito no 

item 4.1.2, a solução de Tyrode (Tabela 1) das cubas foi substituída pela 

solução despolarizante de Tyrode com KCl (20 mM) (Tabela 2) e as 

preparações permaneceram nesta solução até o final do experimento. 

Decorridos 30 minutos da incubação da solução de KCl (20 mM), foi induzida 

uma nova contração tônica com FEN (1 µM) e, em seguida, uma curva 

concentração-resposta para OXDINH (10-10 - 10-4 M) foi obtida (Figura 7). 

Para confirmar a participação dos canais para K+ no efeito vasodilatador 

causado por OXDINH, utilizou-se a ferramenta farmacológica tetraetilamônio 

(TEA) 3 mM, pois, nesta concentração, o TEA atua como um bloqueador 

inespecífico de canais para K+ (WANG et al., 2008). Após 30 minutos na 

presença deste bloqueador, as preparações foram incubadas com FEN (1 µM) 

e uma nova contração tônica foi obtida. Em seguida, uma curva concentração-

resposta para OXDINH (10-10 - 10-4 M), na presença de TEA, foi observada 

(Figura 7). 
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Figura 7: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação da 
participação dos canais para K+ no efeito induzido por OXDINH em anéis de artéria 
mesentérica superior isolada de rato, na ausência de endotélio funcional, pré-contraídos 
com FEN (1 µM). 
 

 

4.1.6 Avaliação da participação de canais para K+sensíveis à voltagem-Kv 

na resposta vasorelaxante induzida por OXDINH  

 

Após a confirmação da ausência do endotélio funcional, os anéis foram 

incubados separadamente com 1 mM de 4-AP, um inibidor seletivo dos canais 

para K+ sensíveis à voltagem-Kv. (BERG, 2002). Após 30 minutos de 

incubação, foi induzida uma nova contração tônica com FEN (1µM) e, em 

seguida, foram adicionadas concentrações cumulativas de OXDINH (10-10 – 10-

4 M) (Figura 8). A potência e eficácia do efeito vasorelaxante do OXDINH foram 

avaliadas por comparação dos valores de pD2e Emáx, respectivamente, na 

presença e na ausência de 4-AP. 
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Figura 8: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação da 
participação do Kv no efeito induzido por OXDINH em anéis de artéria mesentérica 
superior isolada de rato na ausência de endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (1 
µM). 
 

 

4.1.7 Avaliação da participação de canais para K+ sensíveis ao ATP-KATP 

na resposta vasorelaxante induzida por OXDINH  

 

Após a confirmação da ausência do endotélio funcional, os anéis foram 

incubados separadamente com 10 µM de glibenclamida (GLIB), um bloqueador 

seletivo de canais para K+ sensíveis ao ATP (KATP) (OHRNBERGER, KHAN, 

MEISHERI, 1993). Após 30 minutos de incubação, foi induzida uma nova 

contração tônica com FEN (1µM) e, em seguida, foram adicionadas 

concentrações cumulativas de OXDINH (10-10 – 10-4 M) (Figura 9). A potência e 

eficácia do efeito vasorelaxante do OXDINH foram avaliadas por comparação 

dos valores de pD2e Emáx, respectivamente, na presença e na ausência de 

GLIB. 
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Figura 9: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação da 
participação do KATP no efeito induzido por OXDINH em anéis de artéria mesentérica 
superior isolada de rato na ausência de endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (1 
µM). 
 

 

4.1.8 Avaliação da participação de canais para K+retificadores de entrada-

KIR na resposta vasorelaxante induzida por OXDINH  

 

Após a confirmação da ausência do endotélio funcional, os anéis foram 

incubados separadamente com 30 µM de BaCl2, um inibidor seletivo dos canais 

KIR(CHROSSOBOLIS, 2000).Após 30 minutos de incubação, foi induzida uma 

nova contração tônica com FEN (1µM) e, em seguida, foram adicionadas 

concentrações cumulativas de OXDINH (10-10 – 10-4 M) (Figura 10). A potência 

e eficácia do efeito vasorelaxante do OXDINH foram avaliadas por comparação 

dos valores de pD2 e Emáx, respectivamente, na presença e na ausência de 

BaCl2. 
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Figura 10: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação da 
participação do KIR no efeito induzido por OXDINH em anéis de artéria mesentérica 
superior isolada de rato na ausência de endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (1 
µM). 

 

4.1.9 Avaliação da participação de canais para K+de grande condutância 

sensível ao cálcio – BKCana resposta vasorelaxante induzida por OXDINH  

 

Após a confirmação da ausência do endotélio funcional, os anéis foram 

incubados separadamente com 1 mM de TEA, pois, nesta concentração, o TEA 

inibe seletivamente os canais BKCa (WHITE, 2002).Após 30 minutos de 

incubação, foi induzida uma nova contração tônica com FEN (1µM) e, em 

seguida, foram adicionadas concentrações cumulativas de OXDINH (10-10 – 10-

4 M) (Figura 11). A potência e eficácia do efeito vasorelaxante do OXDINH 

foram avaliadas por comparação dos valores de pD2 e Emáx, respectivamente, 

na presença e na ausência de TEA (1 mM). 

T
en

são
 (g

)

Tempo (s)

T
en

são
 (g

)

Tempo (s)



51 

 

 

Figura 11: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação da 
participação do BKCa no efeito induzido por OXDINH em anéis de artéria mesentérica 
superior isolada de rato na ausência de endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (1 
µM). 

 

4.1.10 Avaliação do efeito de OXDINH em anéis pré-contraídos com 

solução despolarizante KCl 60 mM 

 

Para investigar a resposta vasorrelaxante de OXDINH sobre a 

contração induzida por uma via inespecífica, foi utilizado uma solução com KCl 

(60 mM)  (Tabela 4), que promove uma maior despolarização da membrana 

plasmática, levando, dentre outros efeitos, à ativação dos canais para Ca2+ 

dependentes de voltagem (CaV) e, consequentemente, à contração do MLV 

(CHEN; REMBOLD, 1995; KRAVTSOV et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2006). 

Após a confirmação da ausência do endotélio funcional (ver 4.1.2), e 

um período de estabilização de aproximadamente 30 minutos, a solução de 

Tyrode normal foi substituída por uma solução de Tyrode com KCl (60 mM). No 

componente tônico desta contração, foram adicionadas concentrações 

crescentes e cumulativas de OXDINH (10-10 – 10-4 M), para obtenção de uma 

curva concentração-resposta (Figura 12). A potência e eficácia do 

vasorrelaxamento de OXDINH foram avaliadas por meio dos valores de pD2e 

Emáx, respectivamente. 
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Figura 12: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação dos 
efeitos de OXDINH em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato sem 
endotélio funcional, pré-contraídos com solução despolarizante (KCl 60 mM). 

 

 

4.1.11 Avaliação do efeito do OXDINH sobre as contrações induzidas por 

CaCl2em meio nominalmente sem Ca2+ 

 

O efeito de OXDINH sobre as contrações induzidas por CaCl2 foi 

avaliado em anéis desprovidos do endotélio funcional. Para isso, após a 

confirmação da ausência do endotélio vascular, as preparações foram expostas 

a uma solução despolarizante de KCl (60 mM) (Tabela 4) (CUNHA, 2004). 

Logo após, as preparações foram lavadas com solução de Tyrode 

nominalmente sem Ca2+ (Tabela 2) e mantidas nesse meio por 15 minutos. 

Após esse período, o meio foi trocado por uma solução despolarizante de KCl 

(60 mM) nominalmente sem Ca2+ (Tabela 5), ou os anéis foram expostos à 

FEN (10 µM) na presença de Tyrode nominalmente sem Ca2+. A ausência de 

Ca2+ foi inferida pela falha da solução despolarizante ou da FEN (10 µM) em 

produzir vasoconstrição. Posteriormente, foi obtida uma curva concentração-

resposta do CaCl2 (10-6 – 3 x 10-2M) ou CaCl2 (10-4 – 3 x 10-2M) (curvas 

controles), respectivamente. 

O processo foi novamente repetido, sendo concentrações isoladas do 

OXDINH (10-5 e 10-4 M) incubada às preparações juntamente com a solução 

despolarizante de KCl (60 mM) nominalmente sem Ca2+, ou na presença de 

T
en

são
 (g

)

Tempo (s)

T
en

são
 (g

)

Tempo (s)



53 

 

FEN (10 µM) em Tyrode nominalmente sem Ca2+, e uma nova curva 

concentração resposta ao CaCl2  (10-6 – 3 x 10-2M) ou CaCl2 (10-4 – 3 x 10-2M), 

respectivamente foram obtidas. O efeito de OXDINH sobre as contrações 

induzidas por CaCl2 foi avaliado comparando-se as curvas de CaCl2 na 

ausência (controle) e na presença do composto (Figura 13). 

 

 

 

Figura 13: Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do 
efeito do OXDINH (10-5 e 10-4 M)sobre as contrações induzidas por concentrações 
cumulativas de CaCl2 (10-6 – 3 x 10-2M) em meio despolarizante (KCl 60 mM) 
nominalmente sem Ca2+ou de CaCl2 (10-4 – 3 x 10-2M) em Tyrode nominalmente sem Ca2+ 

na presença de FEN (10 µM). 
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4.2 Ensaios Farmacológicos in vivo 

 

4.2.1 Implantação dos cateteres vasculares 

 

Os animais foram anestesiados com cetamina (75 mg 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 vasculo nervoso (Figura 14). 

Em seguida, a artéria e veia femorais foram dissecadas e expostas, e então, 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 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 14: Representação esquemática dos vasos onde foram implantados os cateteres 
para o registro dos parâmetros cardiovasculares e administração de drogas. 
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4.2.2 Avaliação do efeito da administração aguda de OXDINH sobre a 

pressão arterial média (PAM) e a frequência cardíaca (FC) em ratos 

normotensos não-anestesiados 

 

Foi adotada para estes experimentos a técnica da medida direta da PA e 

FC em ratos normotensos não-anestesiados (BRAGA, 2010). Após 24 horas da 

implantação dos cateteres vasculares, os animais foram mantidos em 

aclimatação por um período de no mínimo 30 minutos para estabilização dos 

parâmetros cardiovasculares e, em seguida, doses aleatórias de OXDINH 

foram administradas e as alterações na PA e na FC foram avaliadas (Figura 

16).  

A PA e FC foram medidas 24 h após o procedimento cirúrgico pela 

conexão do cateter arterial a um transdutor de pressão acoplado a um sistema 

de aquisição (PowerLab, ADInstruments, Austrália) conectado a um 

computador instalado com o software LabChart 5,0 (AD Instruments, Austrália) 

(Figura 15). A freqüência escolhida para amostragem dos dados foi de 1000 

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

movimentação. 

 

 

Figura 15: Aparato utilizado para as medidas de PAM e FC em ratos. 
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Os valores de PAM e FC foram computados antes (valores da linha de 

base) e imediatamente após a administração de OXDINH (1 – 30 mg/kg) 

(Figura 16) e suas variações calculadas por meio da seguinte fórmula: 

 

 

 

 

- Onde: 

• ∆ = Variação dos valores de pressão arterial média (PAM) 

• PAM posterior = PAM após a administração do OXIDINH 

• PAM anterior = PAM antes da administração do OXDINH 

 

Os mesmos cálculos foram realizados para os valores de FC. 

 

 
Figura 16: Representação esquemática do protocolo experimental para a administração 
de doses crescentes de OXDINH (1, 5, 10, 30 mg/kg) em ratos normotensos não-
anestesiados (n = 5). 
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4.3 Análise estatística 
 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média 

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

quando o p < 0,05. O teste t de Student não pareado foi utilizado nas análises 

estatísticas entre duas variáveis. Para as análises de mais de duas variáveis foi 

utilizado o teste ANOVA “two-way”, seguida do pós-teste de Bonferroni.  

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

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

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

linear. Os dados foram analisados e plotados no programa estatístico 

GraphPadPrism 5.0® (EUA). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Ensaios farmacológicos in vitro 

 

5.1.1 Efeitos farmacológicos induzidos por OXDINH em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de ratos 

 

• Efeito vasorelaxante induzido por OXDINH em anéis mesentéricos 

 

A figura 17 mostra que a adição cumulativa de OXDINH (10-10 – 10-4 M) 

em anéis de artéria mesentérica isolada de ratos, com endotélio funcional 

íntegro e pré-contraídos com FEN (1µM),um agonista do receptor α1-

adrenérgico, induziu um relaxamento dependente de concentração, com efeito 

máximo (Emáx) = 117,03 ± 6,49% e pD2 (-LogCE50) = 5,33 ± 0,16. Após a 

remoção do endotélio vascular, o efeito vasorelaxante de OXDINH não foi 

alterado significativamente, com Emáx = 108,58 ± 6,03% e pD2 = 5,15 ± 0,09 

(Tabela 6).  
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Figura 17 - Efeito vasorrelaxante induzido por OXDINH. Curva concentração-resposta 
para o efeito vasorelaxante induzido por concentrações crescentes de OXDINH (10-10 à 
10-4 M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, com o endotélio intacto 
(●) ou endotélio funcional removido (▼), pré-contraídos com FEN (1 µµµµM). As alterações 
nas tensões induzidas pela administração do veículo cremofor (♦), foram mostradas 
juntamente com a curva concentração-resposta de OXDINH. Os valores estão expressos 
com média ± e.p.m. de 7 e 6 experimentos, respectivamente, para cada concentração. 
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Durante a triagem farmacológica, foi evidenciado que o tempo 

necessário para que fossem obtidas as respostas máximas nas preparações 

funcionais de artéria mesentérica superior isolada, para cada concentração de 

OXDINH, variou entre 5 a 7 min. No final dos experimentos, a reversão do 

relaxamento produzido por OXDINH foi conseguido após 20 minutos de sua 

retirada das cubas por meio da troca de solução de Tyrode e verificação da 

reposta do tecido a FEN (1 µM), a qual induziu contrações de magnitude similar 

às induzidas antes da adição do composto em estudo. A reversibilidade foi 

sistematicamente observada, para assegurar que o relaxamento não foi devido 

a danos na contractilidade e responsividade do tecido.  

Adicionalmente, nas mesmas condições experimentais, foi adicionado o 

veículo (cremofor 0,03%) nas mesmas proporções utilizadas para solubilizar o 

OXDINH, e não foi constatada atividade vascular estatisticamente significante 

deste veículo.   

 

 

• Efeito induzido por OXDINH sobre o tônus intrínseco vascular 

 

A adição cumulativa de OXDINH (10-10 – 10-4 M), nas preparações com 

anéis com endotélio funcional intacto ou em anéis desprovidos do endotélio 

funcional, não promoveu alteração sobre o tônus muscular espontâneo (Figura 

18).   
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Figura 18 - Efeito de OXDINH sobre o tônus intrínseco. Efeito de OXDINH (10-10 à 10-4 M) 
sobre o tônus basal em anéis da artéria de artéria mesentérica superior isolada de ratos 
com endotélio intacto (■) ou endotélio ausente (▼), (n= 5, para cada concentração). 
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• Influência dos canais para K+ na resposta vasorelaxante induzida 

por OXDINH  

 

Para avaliar a participação de canais para K+ na resposta vasorelaxante 

induzida por OXDINH, foram realizados experimentos em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de ratos, na ausência de endotélio funcional e 

pré-contraídos com 1 µM de FEN, na presença de uma solução de Tyrode com 

KCl (20 mM). A despolarização induzida pelo aumento da concentração de K+ 

extracelular [K+]e para 20 mM, induziu um deslocamento da curva 

concentração-resposta de OXDINH para a direita, com alteração significante 

nos valores de pD2 = 4,67 ± 0,08, p<0,01  e  Emáx =  57,71 ± 1,72%, p<0,001 

(Figura 19). 
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Figura 19 - Influência dos canais para K+ no relaxamento induzido por OXDINH. Curva 
concentração-resposta para OXDINH (10-10 – 10-4 M) em anéis da artéria mesentérica 
superior isolada de rato, sem endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (1 µM), em 
meio com [K+]e = 4 mM (▼)ou [K+]e = 20 mM (■).Na parte superior, gráfico de barras 
mostrando valores de pD2 para os resultados obtidos com endotélio removido na 
presença de [K+]e  =  4  mM  ou  [K+]e  =  20  mM. Os valores estão expressos como média 
± e.p.m. de 6 e 5 experimentos, respectivamente. ** p<0,01 ou *** p<0,0001 vs FEN (1µM). 
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• Influência de um bloqueador inespecífico dos canais para K+ na 

resposta vasorelaxante induzida por OXDINH  

 

Para reforçar a evidência funcional da participação dos canais para K+ 

no efeito vasorelaxante induzido por OXDINH, experimentos foram realizados 

na presença de 3 mM TEA, que nesta concentração bloqueia de maneira 

inespecífica os canais para K+ (WANG et al, 2007). Na presença do TEA, a 

curva concentração-resposta induzida por OXDINH em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato, na ausência do endotélio funcional, foi 

deslocada para a direita, com alterações significativas (p<0,0001) nos valores 

de Emáx = 44,26 ± 2,41%, quando comparados aos anéis sem endotélio 

funcional, na ausência do TEA e pré-contraídos com FEN (1 µM) (Emáx = 

108,58 ± 6,03%)(Figura 20). 
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Figura 20 - Influência de TEA (3mM), um bloqueador não-específico dos canais para K+ 
nos efeitos vasculares induzidos por OXDINH. Curva concentração-resposta para 
OXDINH (10-10 – 10-4 M) em anéis da artéria mesentérica superior isolada de rato, sem 
endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (1 µµµµM),na ausência (▼) e na presença de 
3mM de TEA (■). Os valores estão expressos como média ± e.p.m. de 6 e 5 experimentos, 
respectivamente, para cada concentração. *** p<0,0001 vs FEN (1µM). 
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• Avaliação da participação dos canais BKCa na resposta 

vasorelaxante induzida por OXDINH  

 

Para detalhar a evidência funcional da participação dos canais para K+ 

no efeito vasorelaxante induzido por OXDINH (10-10 a 10-4 M), experimentos 

foram realizados na presença de TEA 1mM, que nesta concentração é 

considerado um bloqueador seletivo dos BKCa (COX, 2001). Nestas condições, 

a curva concentração-resposta do OXDINH foi atenuada com alterações 

significativas (p<0,0001) nos valores de pD2 = 4,45 ± 0,02 e Emáx= 47,31 ± 

5,75%, quando comparados aos anéis sem endotélio funcional, na ausência de 

TEA e pré-contraídos com FEN (1 µM) (pD2 = 5,15 ± 0,09 e Emáx = 108,58 ± 

6,03%) (Figura 21). 
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Figura 21 - Influência dos BKCa no efeito vasodilatador induzido por OXDINH. Curva 
concentração-resposta para OXDINH (10-10 – 10-4 M) em anéis da artéria mesentérica 
superior isolada de rato, sem endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (1 µµµµM),na 
ausência (▼) e na presença de 1mMde TEA (■).Na parte superior, gráfico de barras 
mostra valores de pD2 para os resultados obtidos. Os valores estão expressos como 
média ± e.p.m. de 6 e 5 experimentos, respectivamente, para cada concentração. 
***p<0,0001 vs FEN (1µM). 
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• Influência dos canais KV na resposta vasorelaxante induzida por 

OXDINH  

Para investigar a participação dos canais KV nos efeitos vasculares 

induzidos por OXDINH (10-10 a 10-4 M), foram realizados experimentos na 

presença de 1 mM de 4-AP, bloqueador destes tipos de canais (GHISDAL; 

MOREL, 2001). Nestas condições, a curva concentração-resposta do OXDINH 

foi significativamente atenuada, com alterações significativas nos valores de 

pD2 e do efeito máximo (pD2= 4,7 ± 0,14, p<0,01; Emáx = 61,17± 5,55%, 

p<0,001), quando comparados aos anéis sem endotélio funcional, na ausência 

do 4-AP e pré-contraídos com FEN (1 µM) (pD2= 5,15 ± 0,09; Emáx= 108,58 

±6,03%) (Figura 22). 
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Figura 22 - Influência dos KV no efeito vasodilatador induzido por OXDINH. Curva 
concentração-resposta para OXDINH (10-10 – 10-4 M) em anéis da artéria mesentérica 
superior isolada de rato, sem endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (1 µµµµM), na 
ausência (▼) e na presença de 1 mM de 4-AP (■). Na parte superior, gráfico de barras 
mostra valores de pD2 para os resultados obtidos. Os valores estão expressos como 
média ± e.p.m. de 6 e 5 experimentos, respectivamente, para cada concentração. *p<0,1 
ou *** p<0,001 vs FEN (1µM). 
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• Influência dos canais KATP na resposta vasorelaxante induzida por 

OXDINH  

 

Para investigar a participação dos canais KATP nos efeitos vasculares 

induzidos por OXDINH (10-10 - 10-4 M), foram realizados experimentos na 

presença de 10 µM de GLIB, um bloqueador destes canais (WANG et al, 2007). 

Nestas condições, a curva concentração-resposta de OXDINH apresentou 

alterações significativas (p<0,001) para os valores de pD2 = 4,47 ± 0,03 e Emáx 

= 57,00 ± 4,07%), quando comparados aos anéis sem endotélio funcional, na 

ausência da GLIB e pré-contraídos com FEN (1 µM) (pD2 = 5,15 ± 0,09 e Emáx 

= 108,58 ± 6,03%) (Figura 23). 
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Figura 23 - Influência dos KATP no efeito vasodilatador induzido por OXDINH. Curva 
concentração-resposta para OXDINH (10-10 – 10-4 M) em anéis da artéria mesentérica 
superior isolada de rato, sem endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (1 µµµµM), na 
ausência (▼) e na presença de 10µµµµM de GLIB (■). Na parte superior, gráfico de barras 
mostra valores de pD2 para os resultados obtidos. Os valores estão expressos como 
média ± e.p.m. de 6 e 5 experimentos, respectivamente, para cada concentração. *** 
p<0,001 vs FEN (1µM). 
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• Influência dos canais KIR na resposta vasorelaxante induzida por 

OXDINH  

 
Para avaliar a participação dos canais KIR nos efeitos vasculares 

induzidos por OXDINH (10-10 - 10-4 M), foram realizados experimentos na 

presença de 30 µM BaCl2, um bloqueador destes tipos de canais (EDWARDS 

et al, 1998; KAWABATA et al., 2004). Nestas condições, a curva concentração-

resposta de OXDINH foi deslocada para direita com alterações significativas 

(p<0,001) nos valores de Emáx = 61,87 ± 7,52% , quando comparados aos anéis 

sem endotélio funcional, na ausência do BaCl2 e pré-contraídos com FEN (1 

µM) (Emáx= 108,58 ± 6,03%) (Figura 24). 
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Figura 24 - Influência dos KIR no efeito vasodilatador induzido por OXDINH. Curva 
concentração-resposta para OXDINH (10-10 – 10-4 M) em anéis da artéria mesentérica 
superior isolada de rato, sem endotélio funcional, pré-contraídos com FEN (1 µµµµM), na 
ausência (▼) e na presença de 30µµµµM BaCl2 (■).Na parte superior, gráfico de barras 
mostra valores de pD2 para os resultados obtidos. Os valores estão expressos como 
média ± e.p.m. de 6 e 5 experimentos, respectivamente, para cada concentração. 
***p<0,001 vs FEN (1µM). 
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Tabela 6: Valores de pD2 e Emáx para OXDINH em anéis de artéria mesentérica 
superior de rato em diferentes condições experimentais 

 

Os valores estão expressos como média ± e.p.m.  

*p < 0,05; **p<0,01; ***p < 0,001 vs endotélio removido; 

Os dados foram examinados usando test t de Student não-pareado. 
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• Efeito do OXDINH sobre anéis pré-contraídos com KCl (60 mM) 

 

A Figura 25 mostra que OXDINH (10-10 - 10-4 M) induziu um discreto 

vasorelaxamento em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, na 

ausência de endotélio funcional, pré-contraídos com solução despolarizante de 

KCl (60 mM) (Emáx = 42,08 ± 4,14%), com redução significativa (p<0,0001) do 

efeito máximo quando comparado ao efeito observado em anéis pré-contraídos 

com FEN (Emáx = 108,58 ± 6,03%). 
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Figura 25 – Efeito de OXDINH sobre anéis pré-contraídos com KCl (60 mM). Curva 
concentração-resposta para OXDINH (10-10 – 10-4 M) em anéis da artéria mesentérica 
superior isolada de rato, sem endotélio funcional, pré-contraídos com KCl (60 mM) (■) e 1 
µM de FEN (▼). Na parte superior, gráfico de barras mostra valores de pD2 para os 
resultados obtidos. Os valores estão expressos como média ± e.p.m. de 5 e 6 
experimentos, respectivamente, para cada concentração. *** p<0,0001 vs FEN (1 µM). 
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• Influência de OXDINH sobre o influxo de Ca2+, em meio 

despolarizante e nominalmente sem Ca2+ 

 

A Figura 26 mostra que a administração cumulativa de CaCl2 (10-6 – 

3x10-2 M) promoveu uma contração (Emáx = 100.0 ± 0.0%), dependente de 

concentração, em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, na 

ausência de endotélio funcional, incubados com solução despolarizante (KCl 60 

mM) e nominalmente sem Ca2+. Quando os anéis foram incubados 

previamente com OXDINH (10-5 e 10-4M), a curva concentração-resposta para 

CaCl2 não foi significativamente alterada (Emáx = 111,84 ± 4.96; 93,29 13.13 %, 

respectivamente).   
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Figura 26 - Influência de OXDINH sobre o influxo de Ca2+ de anéis mesentéricos de ratos. 
Curvas concentração-resposta para CaCl2 em solução despolarizante (KCl 60 mM) 
nominalmente sem Ca2+ em anéis da artéria mesentérica superior isolada de rato, sem 
endotélio funcional, na ausência (Controle) e na presença de concentrações isoladas de 
OXDINH (10-5 e 10-4 M). Na parte inferior, o gráfico de barras mostra valores de Emáx para 
a % de contração máxima obtida na ausência e na presença de OXDINH (10-5 e 10-4 M). Os 
valores estão expressos como média ± e.p.m. de 5 experimentos para cada 
concentração. 
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• Influência de OXDINH sobre o influxo de Ca2+ em anéis estimulados 

com agonista α1-adrenérgico, em meio nominalmente sem Ca2+ 

 

Na Figura 27 pode ser observado que a administração cumulativa de 

CaCl2 (10-4 – 3x10-2M) promoveu uma contração, dependente de concentração, 

em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, na ausência de 

endotélio funcional, incubados com FEN (10 µM), em solução de Tyrode 

nominalmente sem Ca2+. Quando os anéis foram incubados com 10-4M de 

OXDINH, a curva concentração-resposta para CaCl2 foi significativamente 

atenuada, em uma maneira dependente de concentração, como mostra as 

alterações nos valores de Emáx (100,00 ± 0.0; 22,69 ± 7.19 %, 

respectivamente). Enquanto que, na presença de 10-5M de OXDINH, não 

houve diferença significativa (Emáx= 84,16 ±13.12 %). 
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Figura 27 - Influência de OXDINH sobre o influxo de Ca2+ de anéis mesentéricos de ratos. 
Curvas concentração-resposta para CaCl2 em solução fisiológica de Tyrode, 
nominalmente sem Ca2+, em anéis da artéria mesentérica superior isolada de rato, sem 
endotélio funcional, na ausência (Controle) e na presença de concentrações isoladas de 
OXDINH(10-5 e 10-4 M). Na parte inferior, o gráfico de barras mostra valores de Emáx para a 
% de contração máxima obtida na ausência e na presença de OXDINH (10-5 e 10-4 M). Os 
valores estão expressos como média ± e.p.m. de 5 experimentos para cada 
concentração. ***p<0,001 vs Controle. 
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5.2Ensaios farmacológicos in vivo 

 

5.2.1 Efeito de OXDINH sobre a pressão arterial média (PAM, mmHg) e 

frequência cardíaca (FC, bpm) em ratos normotensos não-anestesiados 

 

Após um período de estabilização dos parâmetros cardiovasculares de 

ratos normotensos não-anestesiados, a administração intravenosa de OXDINH 

nas doses de 1,5 e 10 mg/kg (administradas randomicamente) promoveu 

hipotensão (-13 ± 3; -11 ± 2 e -12 ± 2 mmHg, respectivamente) e taquicardia 

(37 ± 8; 39 ± 7 e 41 ± 5 bpm) de maneira dose-dependente. Porém, na dose de 

30 mg/kg, o OXDINH causou elevação da PAM (18 ± 3 mmHg) e, também, 

aumento da FC (65 ± 10 bpm), conforme apresentado nas Figuras 28 e 29. 

 
 

 
Figura 28 - Traçado original de um animal representativo, mostrando o efeito da 
administração aguda (i.v.) de OXDINH sobre a PAM e FC em ratos normotensos não 
anestesiados. 
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(B)  

 
Figura 29 - Efeitos do OXDINH sobre: (A) a pressão arterial média (PAM, mmHg) e (B) 
frequência cardíaca (FC, bpm) em ratos normotensos não-anestesiados (n=5). Os valores 
foram expressos como média ±e.p.m. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O OXDINH, um composto obtido por meio de síntese orgânica e 

pertencente à classe dos 1,3,4-oxadiazóis, foi o objeto do presente estudo, com 

o intuito de investigar o mecanismo de ação pelo qual esse composto inédito 

induz uma resposta vasorrelaxante em anéis de artéria mesentérica superior 

isolada de rato(abordagem in vitro), bem como avaliar os efeitos de OXDINH 

sobre a PA e FC de ratos normotensos e não-anestesiados. As principais 

contribuições deste trabalho foram que o OXDINH produz um relaxamento 

independente dos fatores vasoativos derivados do endotélio vascular, 

provavelmente, por meio da ativação de canais para K+, provocando 

hiperpolarização da membrana e, consequentemente, fechamento dos Cav. 

Os isômeros 1,3,4-oxadiazóis são conhecidos por possuir diversas 

atividades biológicas. Todavia, na literatura existem poucos estudos 

farmacológicos que relatam atividades cardiovasculares induzidas por esses 

compostos. Em relação às ações vasculares induzidas por esta classe, apenas 

Bankar e colaboradores (2009) investigaram o efeito vasorrelaxante provocado 

por um derivado 1,3,4-oxadiazol, denominado de NOX-1, em anéis de artéria 

aorta isolada de ratos.  

Portanto, a ausência de relatos na literatura sobre o efeito de compostos 

1,3,4-oxadiazol em artéria mesentérica e o ineditismo do OXDINH, tornam 

interessante o estudo sobre as ações deste composto em anéis mesentéricos. 

Então, o efeito de OXDINH foi avaliado em preparações de anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de rato, pré-contraídos com FEN, e a curva 

concentração-resposta desse composto demonstrou uma ação vasodilatadora 

(pD2 = 5,15 ± 0,09; Emáx = 117,03 ± 6.49%), a qual foi dependente da 

concentração do composto, como pode ser observado nas Figuras 18A e 19.  

Sabe-se que o endotélio vascular libera diversos fatores vasorrelaxantes 

e vasoconstritores que regulam o tônus do músculo liso vascular e, 

consequentemente, o fluxo sanguíneo local e a PA, desempenhando um 

importante papel na manutenção da homeostasia vascular (BUSSE et al., 

2002; CAVALCANTE, 2009; REES; PALMER; MONCADA, 2000). Uma 

variedade de substâncias químicas (endógenas e exógenas) exerce atividade 
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vasorelaxante por meio da participação funcional do endotélio (FURCHGOTT; 

ZAWADZKI, 1980; COHEN; VANHOUTTE, 1995; CHAUHAN et al., 2002). 

Devido à importância desta camada de células endoteliais e sua 

influência na contratilidade vascular, o efeito de OXDINH foi investigado em 

anéis mesentéricos na ausência do endotélio funcional. Então, após a remoção 

mecânica da camada endotelial, a resposta vasodilatadora do OXDINH, em 

anéis pré-contraídos com FEN, não foi significativamente alterada, não 

havendo nenhuma alteração na potência ou eficácia (pD2 = 5,15 ± 0,09; Emáx = 

108,58 ± 6.03%, respectivamente) do composto (Figuras 18B e19). Estes 

dados sugerem que o efeito vasorrelaxante de OXDINH, em anéis de artéria 

mesentérica superior isolada de ratos, não parece ser mediado por fatores 

vasoativos liberados pelo endotélio vascular, mas provavelmente devido à ação 

direta do OXDINH sobre o músculo liso arterial. Por isso, todos os 

experimentos posteriores foram realizados em anéis na ausência de endotélio 

funcional.  

Uma via de sinalização celular que pode ser ativada para promover 

vasorelaxamento independente do endotélio vascular é a ativação de canais 

para K+ diretamente no MLV. Além disso, estes canais são proteínas efetoras 

que contribuem para a regulação do potencial de membrana no repouso em 

células eletricamente excitáveis, tais como as CMLVs. Esta regulação é um 

importante fator na manutenção do tônus arterial, tornando os canais para K+ 

determinantes importantes da pressão sanguínea (JACKSON, 2005; 

KARKANIS et al., 2003; LEDOUX et al., 2006).  

A ativação de canais para K+ no MLV resulta em abertura desses canais 

na membrana plasmática, provocando a difusão deste cátion para fora da 

célula, já que a concentração de K+ no meio intracelular é mais elevada em 

relação ao meio extracelular (KO et al., 2008; KO et al, 2010; KOROVKINA; 

ENGLAND, 2002; LAWSON, 2000). O efluxo desses íons induz uma mudança 

do potencial de membrana para valores mais negativos, provocando uma 

repolarização ou hiperpolarização da membrana, a qual bloqueia os Cav e, 

causa consequente vasodilatação (HADDY et al., 2006; GURNEY, 1994; 

NELSON; QUAYLE, 1995).  

Para verificar se o efeito de OXDINH poderia envolver a ativação de 

canais para K+, a concentração desse íon no meio extracelular foi alterada de 4 
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para 20 mM (Figura 8). Este procedimento desloca o potencial de equilíbrio do 

K+ para valores mais positivo e como a membrana biológica é mais permeável 

a este íon, esta estrutura também se torna despolarizada e consequentemente 

se sucede a ativação dos canais de K+ dependentes de voltagem (CLARK; 

FUCHS, 1997; CAMPBELL et al, 1996; EDWARDS et al., 2010; GURNEY, 

1994). 

Nestas condições experimentais, utilizando anéis pré-contraídos com 

FEN, na presença de KCl (20 mM) extracelular, a curva concentração-resposta 

para o OXDINH foi deslocada para a direita, atenuando o vasorrelaxamento 

dependente de concentração, com redução significativa da eficácia (Emáx = 

57,71 ± 1,72%,p<0,001) e da potência farmacológica do composto (pD2 = 4,67 

± 0,08, p<0,01) (Figura 20). Este resultado sugere que a abertura dos canais 

para K+ pode estar envolvida na resposta vasodilatadora deste composto.  

Para confirmar esta possibilidade, foram realizados protocolos 

experimentais onde as preparações foram pré-incubadas com TEA (3mM), 

ferramenta farmacológica utilizada nesta concentração para bloquear não 

seletivamente os canais para K+ (JIANG et al., 1998; WANG et al., 2008). E, na 

presença deste bloqueador, o efeito vasodilatador mediado por OXDINH foi 

significativamente modificado, com redução da sua eficácia e potência (Emáx = 

44,26 ± 2,41%), corroborando com o resultado com KCl (20 mM), que sugere 

que esse composto parece induzir abertura de canais para K+ em anéis  

mesentéricos de rato, pré-contraídos com FEN (Figura 21). 

No entanto, como estes protocolos não forneceram informações a cerca 

de qual o subtipo de canal estaria participando desta resposta, seguiu-se a 

investigação sobre quais tipos de canais para K+ estariam envolvidos. Dados 

relatados na literatura apontam a existência de diversos subtipos de canais 

para K+ expressos na membrana das CMLVs (KO et al., 2008). Foram 

identificados quatro subgrupos distintos desses canais no músculo arterial, e 

estes são classificados como: canais para K+ dependentes de voltagem (KV); 

canais para K+ sensíveis ao Ca2+ de grande condutância (BKCa); canais para K+ 

sensíveis ao ATP (KATP); e canais para K+ retificadores de entrada (KIR) (KO et 

al., 2008; (GOLDSTEIN et al., 2005; GUTMAN et al., 2005; KUBO et  al., 2005; 

STANDEN; QUAYLE, 1998; WEI, et al.,  2005).  



77 

 

O BKCa é um canal ativado por despolarização do potencial de 

membrana (FARACI; SOBEY, 1998), em resposta ao aumento da 

concentração citosólica de Ca2+, seja por influxo desse íon do meio extracelular 

ou por sua liberação do retículo sarcoplasmático (ZHANG et al., 2006). Sua 

ativação ocorre a fim de interromper, por feedback negativo, mecanismos de 

despolarização e contração muscular, desempenhando grande importância no 

controle do tônus vascular e da pressão sanguínea (ASANO, MASUZAWA-ITO; 

MATSUDA, 1993; CAI; GONG; PAN, 2007; JACKSON, 2000).   

Os canais Kv estão presentes em todas as células musculares lisas e 

também são ativados por despolarização de membrana plasmática, sendo 

muito importantes  na  fase  de  repolarização  do  potencial  de  ação  e  

regulação  do  potencial  de membrana em muitas células excitáveis (DORA; 

GARLAND, 2001; YU et al, 2004).   

Os KATP são canais regulados pelo ATP intracelular, que se fecham 

quando a concentração intracelular de ATP aumenta, mas, também, podem ser 

regulados por outras vias de transdução de sinal. Estes canais estão pouco 

abertos em condições normais, tendo uma pequena influência na manutenção 

do potencial de repouso, entretanto, em condições patológicas em que a 

concentração de ATP esteja reduzida ou quando ocorre aumento do AMPc 

intracelular, estes canais são ativados e produzem uma potente vasodilatação 

(JACKSON, 2000; LIU; GUTTERMAN, 2002). 

Os canais KIR são ativados por alterações nos potenciais de membrana e 

por concentrações de K+ extracelular (QUAYLE, 1993). Este subtipo de canal 

para K+ funciona conduzindo corrente de K+ para o meio intracelular em valores 

de potenciais de membrana mais negativos que o potencial de equilíbrio desse 

íon. Porém, também conduzem pequenas correntes para fora, em potenciais 

de membrana mais positivos que o potencial de equilíbrio do K+ (HADDY; 

VANHOUTTE; FELETOU, 2006).  Desta maneira, os KIR contribuem para a 

manutenção do potencial de repouso da membrana, sendo responsáveis pela 

hiperpolarização da membrana e vasodilatação provocadas por pequenos 

aumentos na concentração extracelular de K+(EDWARDS; WESTON, 2004; 

ORIE et al., 2006).  

Diante destes relatos e da necessidade de identificar quais desses 

quatro subtipos de canais para K+ expressos no MLV estariam envolvidos na 
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resposta vasorelaxante induzida por OXDINH, independente do endotélio 

funcional, foram realizados experimentos utilizando bloqueadores para cada 

subtipo desses canais. Antes da contração com FEN, as preparações foram 

pré-incubadas separadamente com: TEA (1 mM), que nesta concentração 

bloqueia mais seletivamente os BKCa (COX, 2002; FOZARD; MANLEY, 2001); 

4-AP (1 mM), um bloqueador seletivo dos KV (CÔRTES et al., 2001; GHISDAL; 

MOREL, 2001;OKABE; KITAMURA; KURIYAMA, 1987); GLIB (10 µM), um 

bloqueador seletivo dos KATP (FAROUQUE; MAR; MEREDITH, 2003; WANG et 

al., 2007);e BaCl2 (30 µM), um bloqueador seletivo para KIR (ADARAMOYE; 

MEDEIROS, 2009).   

Nestas condições experimentais, foram obtidas curvas concentração-

resposta para o OXDINH (Figuras 22-25), e observou-se que o 

vasorrelaxamento, promovido pela adição de concentrações cumulativas do 

composto, apresentou significativas alterações em sua resposta 

vasorrelaxante, tanto em relação à potência farmacológica como à eficácia do 

composto, como pode ser observado nos valores de pD2 e Emáx (descritos na 

Tabela 6). Estes dados sugerem que, provavelmente, todos os subtipos de 

canais para K+ (BKCa, KV, KATP e KIR) estão envolvidos no efeito vasodilatador 

mediado por OXDINH. 

Drogas ativadoras de canais para K+ são conhecidas por sua capacidade 

de abrir estes canais, aumentando a condutância da membrana ao íon K+, 

gerando uma hiperpolarização, com consequente fechamento dos canais 

iônicos dependentes de voltagem e redução de íons Ca2+ livre 

intracelularmente. Os ativadores de canais para K+ disponíveis desempenham 

uma alta afinidade por canais para K+ do MLV, provocando vasodilatação e 

uma redução da resistência vascular sistêmica. Dentre estes ativadores, 

podem ser citados cromakalim, nicorandil, pinacidil, SKP-450 e BRL34915 

(HAEUSLER; LUES, 1994; HONG et al., 1998; HOF et al, 1988; COLDWELL; 

HOWLETT, 1987; TANAKA et al., 2010). 

Seguindo com as investigações, avaliou-se o efeito de OXDINH em 

preparações pré-contraídas com solução despolarizante de KCl (60 mM), com 

a finalidade de observar a resposta de OXDINH frente às contrações geradas 

inespecificamente. A literatura relata que, em CMLVs, contrações induzidas por 

altas concentrações de K+ (tal como KCl 60 mM), são mediadas por uma maior 
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despolarização de membrana e consequente aumento do influxo de Ca2+ 

através dos Cav (GODFRAIND; KABA, 1969; LÓPEZ et al., 2004; SANTOS, 

2007). Além disso, Ratz e Berg (2006) demonstraram que essa contração 

sustentada gerada por alta concentração de K+ externo, também pode ser 

mediada por liberação de Ca2+ do retículo sarcoplasmático (KOBAYASHI; 

KANAIDE; NAKAMURA, 1985 e 1986), o que provoca a entrada de mais íon 

Ca2+ através de canais operados por estoque (SOC) e/ou canais potencial 

receptor transiente (TRP) (AY et al., 2004; FELLNER; ARENDSHORST, 2000; 

USACHEV; THAYER, 1999; WAYMAN; GIBSON; MCFADZEAN, 1998). 

A Figura 26 mostra que a eficácia farmacológica de OXDINH frente à 

contrações induzidas por KCl (60mM) foi reduzida, com atenuação da resposta 

máxima para 42,08 ± 4.14%, em relação ao máximo efeito vasorelaxante em 

anéis pré-contraídos com FEN (108,58 ± 6.03%). Estes resultados sugerem 

que OXDINH, além de induzir abertura de canais para K+, pode influenciar de 

forma menos importante em outra via de sinalização adicional para induzir 

relaxamento em anéis mesentéricos, já que na presença de 60 mM de K+ 

externo, ainda houve pequeno relaxamento vascular. 

É bem descrito que, drogas bloqueadoras dos canais para Ca2+ 

mostram-se capazes de inibir contrações induzidas por despolarização da 

membrana causadas por aumento extracelular de K+ (GALICIA et al., 2008). 

Para investigar a hipótese que OXDINH poderia diminuir o influxo de Ca2+ por 

canais Cav de forma independente da repolarização induzida pela abertura de 

canais para K+, foram realizados ensaios para investigar o efeito de OXDINH 

frente às contrações induzidas por CaCl2, em meio despolarizante 

nominalmente sem Ca2+. Este protocolo experimental fundamenta-se no fato de 

que as contrações induzidas por CaCl2 são geradas, quase que 

exclusivamente, pelo influxo de Ca2+, já que concentrações crescentes e 

cumulativas de CaCl2são adicionadas em meio despolarizante com 60 mM de 

KCl, ou seja, em condições onde concentrações elevadas de K+ extracelular 

induz a abertura dos Cav (RATZ; BERG, 2006). 

Contudo, na presença do OXDINH, a curva concentração-resposta para 

o CaCl2não foi significativamente alterada (Figura 27), sugerindo que 

provavelmente OXDINH não induz, pelo menos de forma direta, diminuição do 

influxo de Ca2+ por canais Cav. A partir disso, decidiu-se realizar experimentos 
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a fim de investigar se o influxo de Ca2+ estaria sendo reduzido por meio do 

fechamento dos canais para Cav, que ocorre durante a hiperpolarização da 

membrana da CMLV quando os canais para K+ estão ativados. Neste protocolo 

experimental, o efeito de OXDINH foi observado novamente frente às 

contrações induzidas por CaCl2, em meio nominalmente sem Ca2+. Porém, 

neste protocolo as preparações foram pré-incubadas com FEN, em um meio 

onde a concentração extracelular de K+ não foi alterada. 

A FEN é um agonista seletivo dos receptores α1-adrenérgicos, os quais 

estão acoplados à proteína Gq/11. Quando ativados, estes receptores 

promovem a ativação da fosfolipase C (PLC), enzima que catalisa a hidrólise 

do fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato (PIP2) em IP3 e DAG. Por sua vez, o IP3 

promove liberação de Ca2+ intracelular, enquanto que o DAG, juntamente com 

o Ca2+ ativa a proteína cinase dependente de Ca2+ (PKC). A PKC promove a 

fosforilação de enzimas envolvidas no processo de contração, provocando, 

assim, a contração muscular e sua manutenção (GUIMARÃES; MOURA, 2001; 

MCCARRON et al., 2003; LAPORTE, et al., 2004;THORNEOLE; NELSON, 

2005). 

Na presença da FEN e em concentrações fisiológicas de K+ extracelular, 

seria investigado se o OXDINH teria efeito sobre as contrações induzidas por 

CaCl2 por fechar os canais para Ca2+ indiretamente, mediante repolarização da 

membrana. Nestas condições, observou-se que o OXDINH foi capaz de 

antagonizar de maneira significativa as contrações induzidas por CaCl2 em 

meio nominalmente sem Ca2+ e com concentrações fisiológicas de K+, em 

anéis mesentéricos estimulados por FEN (Figura 28). Estes resultados 

sugerem que o composto em estudo pode impedir o influxo de Ca2+ 

indiretamente, por meio da hiperpolarização causada devido à ativação dos 

canais para K+. 

Diante dos resultados obtidos nos estudos in vitro com tecido vascular 

isolado, buscou-se avaliar o efeito de OXDINH, sobre os parâmetros 

cardiovasculares de ratos normotensos. Para isso, foram realizados ensaios 

farmacológicos in vivo, a fim de avaliar o efeito do OXDINH sobre parâmetros 

hemodinâmicos. Então, a PAM e a FC foram avaliadas em ratos normotensos, 

com livre movimentação e não-anestesiados. O uso da anestesia foi 

descartado devido a sua capacidade de modificar os níveis de PA e FC, bem 
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como o funcionamento dos principais sistemas envolvidos na regulação destes 

parâmetros, como o sistema renina-angiotensina e os mecanismos neurais de 

controle (DORWARD et al., 1985; FLUCKIGER et al., 1985; KORNER; 

LANGSFORD; STARR, 1968).   

Nos ensaios in vivo, a administração aguda de forma randômica (i.v.) de 

OXDINH em animais normotensos não-anestesiados causou hipotensão nas 

doses de 1 a 10 mg/kg, e efeito pressor na maior dose administrada (30 mg/kg) 

(Figuras 29 e 30A). A atividade vasorrelaxante do composto, mediada pela 

ativação de canais para K+ é responsável por reduzir a resistência vascular 

periférica, e pode estar contribuindo para sua ação hipotensora. Porém, são 

necessárias maiores investigações em busca do melhor esclarecimento do 

efeito hipertensivo desse composto provocado quando maiores doses são 

administradas.  

Em condições normais, quedas na PA ocasionam taquicardia reflexa, 

com o objetivo de reajustar os níveis de PA. Este efeito é verificado após a 

administração de diversas substâncias hipotensoras, como, por exemplo, os 

doadores de NO (NEEDLEMAN, 1967; TAKANO, 1998). A hipotensão 

provocada pela administração aguda (i.v.) de OXDINH foi seguida de elevação 

da FC. Porém, na maior dose administrada (30 mg/kg), a qual o composto 

provocou elevação da PAM, a taquicardia aumentou significativamente (Figuras 

29 e 30B). Esse aumento do efeito taquicárdico pode estar relacionado ao 

aumento da PA induzida por OXDINH nas maiores doses testadas, 

configurando uma provável ação cardíaca do composto. 

Por fim, esses resultados em conjunto sugerem que OXDINH induz 

efeito vasorrelaxante em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato 

normotenso, por ativação inespecífica dos canais de K+ na célula muscular lisa. 

Este evento induziria mudança no potencial de membrana, provocando 

hiperpolarização e, consequente, diminuição do influxo de Ca2+, devido ao 

fechamento dos Cav. Este efeito vasodilatador de OXDINH pode ser 

responsável, pelo menos em parte, pelo efeito hipotensor, em menores doses, 

observado nos experimentos in vivo. 
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7 CONCLUSÕES 
 

Em conclusão, por meio do uso de abordagens in vivo e in vitro, o 

presente estudo demonstrou que: 

 

1) OXDINH promove vasorelaxamento, em anéis de artéria mesentérica 

superior isolada de rato, de maneira independente do endotélio vascular; 

 

2)  Os efeitos biológicos induzidos por OXDINH sugerem o envolvimento 

dos canais para K+; 

 

3) O efeito relaxante vascular induzido por OXDINH parece ser mediado, 

provavelmente, pela repolarização ou hiperpolarização da membrana; 

 

4) OXDINH induz hipotensão e taquicardia em ratos normotensos não 

anestesiados; 

 
5) O composto causou efeito pressor e aumentou a resposta taquicárdica 

na maior dose utilizada. 
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8 PERSPECTIVAS 
 

• Investigar o mecanismo de ação envolvido nas respostas 

hemodinâmicas induzidas por OXDINH in vivo; 

 

• Avaliar as influências do tratamento com OXDINH sobre a pressão 

arterial e frequência cardíaca em animais espontaneamente hipertensos e seus 

controles normotensos; 

 
• Avaliar a reatividade vascular, em anéis de artéria mesentérica 

isolada de ratos tratados com OXDINH; 

 
• Estudar o efeito de OXDINH sobre as correntes de K+ e suas 

propriedades, utilizando a técnica de patch-clamp na configuração wholecell. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Referências 
 
 



87 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
AALKJAER, C.; FRISCHE, S.; LEIPZIGER, J. et al. Sodium coupled 
bicarbonate transporters the Kidney, an update.  Acta Physiol Scand, v.181, 
n.4, p.505 –512, 2004. 
 
ADAMOVA, Z; OZKAN, S; KHALIL, R. A. Vascular and Cellular Calcium in 
Normal and Hypertensive Pregnancy. Curr Clin Pharmacol, v. 4, n. 3, p. 172–
190, 2009. 
 
ADARAMOYE, A.O; MEDEIROS, I.A. Endothelium-independent vasodilatation 
induced by kolaviron, a biflavonoid complex from Garcinia kola seeds, in rat 
superior mesenteric arteries. Journal of Smooth Muscle Research, v.45, 
p.39–53, 2009. 
 
ALTURA, B. M.; ALTURA, B. T. Differencial effects of substrate depletion on 
drug-induced contrations of rabbit aorta. American Journal of Physiology, 
v. 219, p. 1698-1705, 1970. 
 
ASANO, M.; MASUZAWA-ITO, K.; MATSUDA, T. Charybdotoxin-sensitive K+ 
channels regulate  the  myogenic  tone  in  the  resting  state  of  arteries  from  
spontaneously hypertensive rats. Br J Pharmacol, v.108, p.214–222, 1993. 
 
AY, B., PRAKASH, Y.S., PABELICK, C.M., SIECK, G.C., Store-operated Ca2+ 
entry in porcine airway smooth muscle. Lung Molecular cell Biology, v. 286, 
p. 909–917, 2004. 
 
AZIZI, M.; MENARD, J.; BISSERY, A. et al. Pharmacologic demonstration of 
the synergistic effects of a combination of  the renin inhibitor aliskiren and the 
AT1 receptor antagonist valsartan on the angiotensin II-renin feedback 
interruption. J Am Soc Nephrol, ano15, n.12, p. 3126 -3133, 2004. 
 
BANKAR, G. R; NANDAKUMAR, K; NAYAK, P. G; THAKUR, A; 
CHAMALLAMUDI, M. R; NAMPURATH, G. K. Vasorelaxant effect in rat aortic 
rings through calcium channel blockage: A preliminary in vitro assessment of a 
1,3,4-oxadiazole derivative. Chemico-Biological Interactions, v. 181, p. 377–
382, 2009. 
 
BANKAR, G. R; NAMPURATH, G. K; NAYAK, P. G; BHATTACHARYA, S. A 
possible correlation between the correction of endothelial dysfunction and 
normalization of high blood pressure levels by 1,3,4-oxadiazole derivative, an 
L-type Ca2+channel blocker in deoxycorticosterone acetate and NG-nitro-l-
arginine hypertensive rats. Chemico-Biological Interactions, v. 183, p. 327–
331, 2010. 
 
BATLOUNI, M, Endotélio e hipertensão arterial. Revista Brasileira de  
Hipertensão, v.8, n.3, p. 328-38, 2001. 
 
 



88 

 

BARBOSA-FILHO, J. M; MARTINS, V. K. M; RABELO, L. A. Natural products  
inhibitors of the angiotensin converting enzyme (ACE). A review between 1980 -
2000. Brazilian Journal of Pharmacognosy, v.16(3), p. 421 – 446, 2006. 
 
BARREIRO, E. J. FRAGA, C. A. M. Química Medicinal. Artmed, Porto Alegre,  
2001. 
 
BERG, T. Analysis of the pressor response to the K+ channel inhibitior 4-
aminopyridine. European Jornal  Pharmacology, v.452, p.325-337, 2002. 
 
BHAT, K. I; SUFEERA, K; CHAITANYA, S. K. P. Synthesis, Characterization and 
Biological Activity Studies of 1,3,4-Oxadiazole Analogs. J Young Pharm, v. 3, n. 4, 
oct-dec, 2011. 
 
BOSTRÖM, J; HOGNER, A; LLINÀS, A; WELLNER, E; PLOWRIGHT, A. T. 
Oxadiazoles in Medicinal Chemistry. J Med Chem, 19, dec, 2011. 
 
BRAGA, V. A. Dietary salt enhances angiotensin-II-induced superoxide 
formation in the rostral ventrolateral medulla. Autonomic Neuroscience, v. 12, 
v. 7, 2010. 
 
BRUNNER, H. R.; NUSSBERGER, J.; WAEBER, B. A ngiotensin II blockade  
compared with other pharmacological methods of inhibiti ng the renin-
angiotensin system.  J Hypertens Suppl, v.11, n.3, p.S53 - S58, 1993. 
 
BUSSE, R; EDWARDS, G; FELETOU, M; FLEMING, I; VANHOUTTE, P. M; 
WESTON, A. H. EDHF: bringing the concepts together. Trends Pharmacology 
of Sciences, v. 23, p. 374 – 380, 2002. 
 
BÜSCHER R, H. V.; RING, K. M.; KAILASAM, M. T.; O’CONNOR, D. T.; 
PARMER, R. J.; INSEL, P. A. Variability in phenylephrine response and 
essential hypertension: a search for human α1B-adrenergic receptor 
polymorphisms.  The Journal of Pharmacology and Experimental 
Therapeutics, v. 291, n. 2, p. 793-798, 1999. 
 
BYLUND, D. B. Subtypes of alpha 1- and alpha 2-adrenergic receptors. The 
FASEB Journal, v. 6, p. 832-839, 1992. 
 
CAI, B.; GONG, D.; PAN, Z. Large-conductance  Ca2+-activated K+ currents 
blocked and impaired by homocysteine in human and rat mesenteric artery 
smooth muscle cells. Life Sci, v.80, p.2060 - 2066, 2007. 
 
CAMPAGNOLE-SANTOS, M. J; HAIBARA, A. S. Reflexos cardiovasculares e 
hipertensão arterial. Revista Brasileira de Hipertensão, v. 8, p. 30-40, 2001. 
 
CAMPBELL, W. B.; GEBREMEDHIN, D.; PRAIT, P. F.; HERDER, D. R. 
Identification of epoxyeicosatrienoic acids as endothelium-derived 
hyperpolarizing factors. Circulation Research, v. 78, p. 415-423, 1996. 
 
 



89 

 

CAVALCANTE, K. V.; CORREIA, N. A.; DIAS, K. L.; SILVA, D. F.; SILVA-
FILHO, J. C.; ARAÚJO, I. G.; LIRA, B. F.; ATHAYDE-FILHO, P. F.; 
MEDEIROS, I. A. Endothelium-derived nitric oxide contributes to the 
vasorelaxant response induced by mesoionic 2-(4-chlorophenyl)-3-methyl-4-(4-
methoxyphenyl)-1;3-thiazolium-5-thyolate (cmmtt) in rats. Journal of 
Pharmacological Sciences, v. 110, p. 29-35, 2009. 
 
CHAUHAN, S.; RAHMAN, A.; NILSSON, H.; CLAPP, L.; MACALLISTER, R.; 
AHLUWALIA, A. NO contributes to EDHF-like responses in rat small arteries: a 
role for NO stores. Cardiovascular Research, v. 57, p. 207-216, 2002. 
 
CHEN, X. L.; REMBOLD, C. M. Phenylephrine contracts rat tail artery by one 
electromechanical and three pharmacomechanical mechanisms. American 
Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology, v. 268, n. 1, p. 
74-81, 1995. 
 
CHRISSOBOLIS, S.; ZIOGAS, J.;CHU, Y.; FARACI, F. M; SOBEY, C.G. Role 
of inwardly rectifying K1 channels in K1-induced cerebral vasodilatation in vivo. 
American Journal of Physiology, v. 279, p. 2704–2712, 2000. 
 
CHRYSIHA, E.D; KOSMOPOULOU, M.N; TIRAIDIS, C; KARDAKARIS, R; 
BISCHLER, N; LEÔNIDAS, D. D; HADADY, Z; SOMSAK, L; DOCSA, T; 
GERGELY, P; OIKONOMAKOS, N.G. Kinetic and crystallographic studies on 2-
-d-glucopyranosyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole-benzthiazole and -benzimidazole, 
inhibitors of muscle glycogen phosphorylase. B. Evidence for a new binding 
site, Protein Sci. v. 14, p. 873–878, 2005. 
 
CLARK, S. G.; FUCHS, L. C. Role of nitric oxide and Ca2+-dependent K+ 
channels in mediating heterogeneous microvascular responses to acetylcholine 
in different vascular beds. The Journal of Pharmacology and Experimental 
Therapeutics, v. 282, n. 3, p.1473-1479. 1997. 
 
COHEN, R. A.; VANHOUTTE, P. M. Endothelium-Dependent Hyperpolarization: 
Beyond Nitric Oxide andd Cyclic GMP. Circulation, v.92, p.3337 – 3349, 1995. 
 
COGOLLUDO, A.; VIZCAÍNO-PÉREZ, F.; TAMARGO, J. New insights in the  
pharmacological therapy of arterial hypertension. Current Opinion in 
Nephrology and Hypertension, v. 14, p. 423 – 427, 2005. 
 
COLDWELL, M. C; HOWLETT, D. R. Specificity of action of the novel 
antihypertensive agent, BRL 34915, as a potassium channel activator: 
comparison with nicorandil. Biochemical Pharmacology, v. 36, n. 21, p. 3663-
3669, 1987.  
 
CÔRTES, S. F.;  Ação espasmolítica de  warifteína Um alcalóide 
bisbenzilisoquinolínico isolado de  Cissampelos sympodialis Eichl . 108f. 
Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB, 
1992. 
 



90 

 

COX, R. H.; HAAS, K. S.; MOISEY, D. M.; TULENKO, T. N. Effects of 
endothelium regeneration on canine coronary artery function. American 
Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology, v. 257, p. 1681-
1692, 1989. 
 
COX, R. H. Changes in the expression and function of arterial potassium 
channels during hypertension. Vascul Pharmacol, v.38, p.13 - 23, 2002. 
 
CRIBBS, L. L. T-type Ca2+ channels in vascular smooth muscle: Multiple 
functions. Cell Calcium, v.40, n.20, p. 221-230, 2006. 
 
CUNHA, R. M. Efeitos do oleo essencial de ocatea duckei vattimo (Lauraceae) 
sobre parâmetros cardiovasculares de ratos. João Pessoa, 106p.Tese  
(Doutorado). UFPB, 2004. 
 
DORA, K. A; GARLAND, C. J; Properties of smooth muscle hyperpolarization 
and relaxation to K+ in the rat isolated mesenteric artery. American Journal of  
Physiology, Heart and Circulatory Physiology, v. 280, p. H2424 – H2429, 
2001. 
 
DORWARD, P. K; RIEDEL, W; BURKE, S. L. The renal sympathetic baroreflex 
in the rabbit. Arterial and cardiac baroreceptor influences, resetting, and effects 
of anesthesia. Circ Res, v. 57, p.618 - 633, 1985. 
 
EDWARDS, G.; DORA, K. A; GARDENER, M. J. K+ is an endothelium-derived 
hyperpolarizing factor in rat arteries. Nature, v.396, p.269 - 72, 1998. 
 
EDWARDS, G; WESTON, A. H. Potassium clouds in endothelium-dependent 
hyperpolarizations. Pharmacological Research, v. 49, p. 535–541, 2004. 
 
EDWARDS, G; FÉLÉTOU, M; WESTON, A. H. Endothelium-derived 
hyperpolarising factors and associated pathways: a synopsis. Eur J Physiol, v. 
459, p. 863–879, 2010. 
 
EL-EMAM, A. A; AL-DEEB, O. A; AL-OMAR, M; LEHMANN. Synthesis, antimi-
crobial and anti-HIV activity of certain 5-(1-adamantyl)-2-substituted thio-1,3,4-
oxadiazoles and 5-(1-adamantyl)-3-substitutedaminomethyl-1,3,4-oxadiazolin-2-
thiones. Bioorg Med Chem, v. 12, p. 5107–5113, 2004. 
 
ELLIOTT, W. J. Systemic Hypertension. Curr Probl Cardiol, v.32, p.201-259, 
2007. 
 
FARACI, F. M.; SOBEY, C. G. Role of potassium channels in regulation of 
cerebral vascular tone. J Cereb Blood Flow Metab, v.18, p.1047-63, 1998. 
 
FAROUQUE, H. M; OMAR, A. N. D; MEREDITH, T. I; Relative contribution of 
vasodilator prostanoids, NO, and KATP channels to human forearm metabolic 
vasodilation. American Journal of Physiology, Heart and Circulatory 
Physiology. v. 284, p. H2405–H2411, 2003. 
 



91 

 

FÉLÉTOU, M. Calcium-activated potassium channels and endothelial 
dysfunction: therapeutic options? British Journal of Pharmacology, v. 156, p. 
545-562, 2009. 
 
FÉLÉTOU, M; KÖHLER, R; VANHOUTTE, P. M. Nitric oxide: Orchestrator of 
endothelium-dependent responses. Ann. Med, v. 7, 2011. 
 
FELLNER, S. K.; ARENDSHORST, W. J. Ryanodine receptor and capacitative  
Ca2+ entry in fresh preglomerular vascular smooth muscle cells. Kidney 
International, v. 58, p. 1686–1694. 2000. 
 
FERREIRA, M; BARREIRO, E, COSTA, P. R. R. Química Nova, v. 20, p. 647, 
1997. 
 
FLUCKIGER, J. P.; SONNAY, M.; BOILLAT, N. et. al. Attenuation of 
baroreceptor reflex by general anesthetic agent in the normotensive rat. Eur J 
Pharmacol, v.109, p.105-109, 1985. 
 
FOZARD, J. R; MANLEY, P. W; Potassium Channel Openers. Prog. Respir. 
Res. Basel. Karger. v. 31, p. 77-80, 2001. 
 
FURCHGOTT, R. F.; ZAWADZKI, J. V. The obligatory role of endothelial cells in 
the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine. Nature, v. 288, p. 
373-376, 1980. 
 
FREIS, E. D. How diuretics lower blood pressure. Am Heart J, n.106, p.185 - 
187, 1983. 
 
GALICIA,V.J.; ORTIZ-ANDRADE,R.; CASTILLO-ESPANA,P.; IBARRA-
BARAJAS, M.; GALLARDO-ORTIZ, I; VILLALOBOS-MOLINA, R; ESTRADA-
SOTO, S. Antihypertensive and vasorelaxant activities of Laelia autumnalis are  
mainly through calcium channel blockade. Vascular Pharmacology, v. 49, p.  
26-31, 2008. 
 
GAZIANO, T. A. Cardiovascular disease in the developing wr old and its cost-
effective management. Circulation, v.112, n.23, p. 3547 - 53, 2006. 
 
GHISDAL, P.; MOREL N. Cellular target of voltage and calcium-dependent K+ 
channel blockers involved in EDHF-mediated responses in rat superior 
mesenteric  artery. Br J Pharmacol, v.134, 1021 - 1028, 2001. 
 
GODFRAIND, T.; KABA, A. Blockade or reversal of the contraction induced by 
calcium and adrenaline in depolarized arterial smooth muscle. Br J Pharmacol,  
v.36, p.549-560, 1969. 
 
GOLDSTEIN, S.A.N.; BAYLISS, D.A.; KIM, D, et al. Nomenclature  and 
Molecular Relationships of Two-P Potassium Channels. Pharmacol Rev, v. 57, 
p. 527-540, 2005. 
 



92 

 

GUIMARÃES, S.; MOURA, D. Vascular Adrenoceptors: An Update. 
Pharmacological Reviews, v.63, p. 319-358, 2001. 
 
GUTMAN, G.A.; CHANDY, K.G.; STEPHAN-GRISSMER, S.; et al. 
Nomenclature and Molecular Relationships of Voltage-Gated Potassium 
Channels. Pharmacol Rev, v. 57, p. 473-508, 2005. 
 
GURNEY, A. M. Mechanisms of Drug-induced Vasodilation. Journal of 
Pharmacy and Pharmacology, v.46, p. 242-251, 1994. 
 
HADDY, F. J.; VANHOUTTE, P. M.; FELETOU, M. Role of potassium in 
regulating blood flow and blood pressure. Am J Physiol Regul Integr Comp 
Physiol, v.290, p.546-552, 2006. 
 
HAEUSLER, G; LUES, I. Therapeutic potential of potassium channel activators 
in coronary heart disease. Eur Heart J, v. 15, p. 82-8, 1994. 
 
HOF, R. P; QUAST, U; COOK, N. S; BLARER, S. Mechanism of Action and 
Systemic and Regional Hemodynamics of the Potassium Channel Activator 
BRL34915 and Its Enantiomers. Circulation Research. v. 62, p. 679-686, 
1988. 
 
HONG, K. W; SHIN, H. S; KIM, C. D; SHIN, Y. W; YOO, S. Pharmacological 
profiles of skp-450 and its family, a K+ channel opener, in comparison with 
levcromakalim. Pharmacological Research, v. 38, n. 3, 1998. 
 
HUSAIN, A; AJMAL, M. Synthesis of novel 1,3,4-oxadiazole derivatives and 
their biological properties. Acta Pharm, v. 59, n. 2, jun, p. 223-33, 2009. 
 
INSEL, P. A. Adrenergic receptors – evolving concepts and clinical implications. 
N Engl J Méd, n.334, p.580 - 585, 1996 
 
INOUE, R.; JENSEN, L. J.; SHI, J.; MORITA, H.; NISHIDA, M.; HONDA, A.; 
ITO, Y. Transient Receptor Potential Channels in Cardiovascular Function and 
Disease. Circulation Research, v. 99, p.119-131, 2006. 
 
ISHITANII, L. H; FRANCO, G. C; PERPÉTUO, I. H. O; FRANÇA E. 
Desigualdade social e mortalidade precoce por doenças cardiovasculares no 
Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 40(4), p. 684 - 91, 2006. 
 
JACKSON, W. F. Ion channel and vascular tone. Hypertension. v.35 (parte 2), 
p.173 -178, 2000.  
 
JACKSON, W. F. Potassium channels in the peripheral microcirculation. 
Microcirculation, v.12, n.1, p.113-27, 2005. 
 
JIANG, F; LI, C. G; RAND, M. J. Role of potassium channels in the nitrergic 
nerve stimulation-induced vasodilatation in the guinea-pig isolated basilar 
artery. British Journal of Pharmacology, v.123, p. 106-112, 1998. 
 



93 

 

 
JOHNSON, J. D.; SNYDER, C. H. Calcium regulation of smooth muscle 
contractile proteins.  Advances in Second Messenger and Phosphoprotein 
Research, v. 30, p. 153-174, 1995.  
 
JULIUS, S. Blood pressure Lowering only or more? Has the jury reached its  
verdict? The  American Journal of Cardiology, v. 100, p. 32J – 37J, 2007. 
 
KAWABATA, A.; KUBOA, S.; NAKAYAA, Y. Distinct roles for protease-activated 
receptors 1 and 2 in vasomotor modulation in rat superior mesenteric artery. 
Cardiovasc Res, v.61, 683 - 692, 2004. 
 
KARKANIS, T; LI, S; PICKERING J. G; SIMS, S. M. Plasticity of KIR channels 
in human smooth muscle cells from internal thoracic artery. Am J Physiol 
Heart Circ Physiol, v. 284, p. H2325-H2334, 2003. 
 
KARLBERG, B. E. Cough and inhibition of  the renin-angiotensin system. J  
Hypertens.  n.11 (suppl 3),  p. 49 - 52, 1993. 
 
KHAN, M.S.Y; KHAN, R.M; DRABU, S. Anticonvulsant and antibacterial activity 
of some new 1,3,4-oxadiazole derivatives. Indian J. Heterocycl. Chem, v. 11, 
p. 119–122, 2001. 
 
KEVIN, S. T.; NELSON, M. T. Ion channels in smooth muscle: regulators of  
intracellular calcium and contractility.  Can J Pharmacol, n.83, p.215 - 242, 
2005. 
 
KORNER, P. I; LANGSFORD, G; STARR, D. The effects of chloralose-urethane  
and sodium pentobarbitone anesthesia on the local and autonomic components  
of  the circulatory response to arterial hypoxia. J Physiol, v.199, p. 283 - 302, 
1968. 
 
KRAVTSOV, G. M.; BRUCE, I. C.; WONG, T. M.; KWAN, C. A new view of  
K+-induced contraction in rat aorta: the role of Ca2+ binding. Pflügers Archiv  
European Journal of Physiology, v. 446, v. 5, p. 529-540, 2003. 
 
KUBO, Y.; ADELMAN, J.P.; CLAPHAM, D.E.; et al. Nomenclature and 
Molecular Relationships of Inwardly Rectifying Potassium Channels.  
Pharmacol Rev, v. 57, p. 509-526, 2005. 
 
KÜÇÜKGÜZEL, S.G; ORUÇ, E. E; ROLLAS, S; SAHIN, F; OZBEK, A. 
Synthesis, characterization and biological activity of novel 4-thiazolidinones 
1,3,4-oxadiazoles and some related compounds. Eur. J. Med. Chem. v. 37, p. 
197–206, 2002. 
 
KUMAR, R.; SINGH, V. P.; BAKER, K. M. Kinases inhibitors for vascular  
diseases. Journal of Molecular and Celular Cardiology, v. 42, p. 1-11, 2007. 
 



94 

 

KUMAR, S; SRIVASTAVA, D. P. Efficient Electrochemical Synthesis, 
Antimicrobial and Antiinflammatory Activity of 2–amino-5-substituted- 1,3,4-
oxadiazole Derivatives. Indian J Pharm Sci. v. 72, n. 4, jul-aug, 2010. 
 
KO, E. A; HAN, J; JUNG I. D; PARK W. S. Physiological roles of K+ channels in 
vascular smooth muscle cells. Journal of Smooth Muscle Research, v. 44, p. 
65-81, 2008. 
 
KO, E.A; PARK W.S; FIRTH, A.L; KIM, N; YUAN, J. X. J; HAN J. 
Pathophysiology of voltage-gated K+ channels in vascular smooth muscle cells: 
Modulation by protein kinases. Progress in Biophysics and Molecular 
Biology, v. 103, p. 95–101, 2010. 
 
KOBAYASHI, S., KANAIDE, H., NAKAMURA, M. K+-depolarization induces a  
direct release of Ca2+ from intracellular storage sites in cultured vascular 
smooth muscle cells from rat aorta. Biochemical and Biophysical Research 
Communications, v. 129, p. 877–884, 1985. 
 
KOBAYASHI, S., KANAIDE, H., NAKAMURA, M. Complete overlap of caffeine 
and K+ depolarization-sensitive intracellular calcium storage site in cultured rat 
arterial smooth muscle cells. The Journal of Biological Chemistry, v. 261, p. 
15709–15713, 1986. 
 
KUROEDOV, A.; COSENTINO, F.; LUSCHER, T.  F. Pharmacological 
mechanisms of clinically favorable properties of a selective beta-1 adrenoceptor 
antagonist, nebivolol. Cardiovascular drug Ver,  v.22, n.3, p.155 - 68, 2004. 
 
KOROVKINA, V. P.; ENGLAND, S. K. Molecular diversity of vascular potassium 
channel isoforms. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 
v. 29, p. 317-323, 2002. 
 
LANFRANCHI P.A; SOMERS V.K. Arterial baroreflex function and 
cardiovascular variability: interactions and implications. American Journal of 
Physiology Regulatory Integrative and Comparative Physiology, v. 283, p. 
815 - 826, 2002. 
 
LAPORTE, R; HUI, A; LAHER, I. Pharmacological Modulation of Sarcoplasmic  
Reticulum Function in Smooth Muscle. Pharmacological Reviews. v. 56, p. 
439-513, 2004. 
 
LAWSON, K. Potassium channel openers as potential therapeutic weapons in 
ion channel disease. Kidney International, v. 57, p. 838–845, 2000. 
 
LEDOUX, J.; WERNER, M. E.; BRAYDEN, J. E.; NELSON, M. T. Calcium-
activated potassium channels and the regulation of vascular tone. Physiology, 
v. 21, p. 69-78, 2006. 
 
LERMAN, L. O.; CHADE, A. R.; SICA, V.; NAPOLI, C. Animal models of  
hypertension: an overview. Journal of Laboratory and Clinical Medicine, v. 
146, p. 160-173, 2005. 



95 

 

LIMA, M. S. Síntese, caracterização e estudo termoanalítico de novos 2,4-
imidazolidina diona e 2- thioxo4-ona. 2005. 98f. Dissertação de mestrado. 
Centro de Ciências Exatas e da Natureza, UFPB, João Pessoa, 2005. 
 
LUND-JOHANSES, P.; OMVIK, P. Card iac effects of ACE inhibition. J 
Cardiovasc Pharmacol,  n.22 (suppl. 1), p.S36 - S40, 1993. 
 
MACMAHON, S.; PETO, R.; CUTLER J., et al. Blood pressure, stroke, and 
coronary heart disease. Prolonged differences in blood pressure. Lancet, 
v.335, p.765 - 74, 1990. 
 
MACCARRON, J. G.; BRADLEY, K. N.; MACMILLAN, D.; MUIR, T. C. 
Sarcolemma agonist-induced interactions between InsP3 and ryanodine 
receptors in Ca2+ oscillations and waves in smooth muscle. Biochemical 
Society Transactions, v. 31, p. 920-924, 2003. 
 
MANJUNATHA, K; POOJARY, B; LOBO, P. L; FERNANDES, J; KUMARI, N. S; 
Synthesis and biological evaluation of some 1,3,4-oxadiazole derivatives. Eur J 
Med Chem, v. 45, n. 11, p. 5225-33, 2010. 
 
MASLAT, A. O; ABUSSAUD, M; TASHTOUSH, H; AL-TALIB, M. Synthesis, 
antibacterial, anti-fungal activity and genotoxic activity of bis-1,3,4-oxadiazole 
derivatives, Pol. J. Pharmacol. v. 54, p. 55–59, 2002. 
 
MCNEILL, J. R.; JURGENS, T. M. A systematic review of mechanisms by which 
natural products of plant origin evoke vasodilatation. Can J Physiol 
Pharmacol, n.84, p.803 - 821, 2006. 
 
MEERA, P.; WALLNER, M.; TORO, L. Molecular biology of high conductance 
Ca2+-activated potassium channels. In: Archer S, Rush N (eds). Potassium 
Channels in Cardiovascular Biology. New York, Kluwer Academic/Plenium  
Publishers. 2001. p. 49-70. 
 
MROCZEK, W. J.; BURRIS, J. F.; ALLENBY, K. S. Effect of amlodipine on 24-
hour ambulatory blood pressure in hypertensive patients. J Cardiovasc 
Pharmacol, n.17 (suppl. 1), p.S13 - S15, 1991. 
 
NEEDLEMAN, P. Organic Nitrate Metabolism. Annual Review of 
Pharmacology and Toxicology, v. 16, p. 81–81, 1976. 
 
NELSON, M.T.; QUAYLE, J. M. Physiological roles and properties of potassium 
channels in arterial smooth muscle. American Journal of Physiology, v.268, 
p.799–822, 1995. 
 
NEWMAN, D. J; CRAGG, G. M; SNADER, K.M.J. The influence of natural 
products upon drug discovery. Natural Product Reports Articles, n.17, p. 215-
234, 2000. 
 
 



96 

 

OATES, J.A. Antihypertensive agents and the drug therapy of hypertension. In: 
HARDMAN, J. G.; GILMAN, A. G.; LIMBRIND, L. E. GOODMAN & GILMAN’S. 
The Pharmacolgogical Basis of Therapeutics. 9ed. USA: McGraw-Hill, v. 33, 
p. 781,1996.  
 
OHRNBERGER, C. E.; KHAN, S. A.; MEISHERI, K.D. Synergistic effects 
glyburide and U-37883A, two structurally different vascular ATP-sensitive 
potassium channel antagonists. The Journal of Pharmacology and 
Experimental Therapeutics, v.267, p.25–30, 1993. 
 
OKABE, K.; KITAMURA, K; KURIYAMA, H. Features of 4-aminopyridine 
sensitive outward current observed in single smooth muscle cells from the 
rabbit pulmonary artery. Pflügers Archiev European Journal of Physiology,  
v. 409, p. 561-568, 1987.  
 
OLIVEIRA, A. P.; FURTADO, F. F.; SILVA, M. S.; TAVARES, J. F.; MAFRA, R. 
A.; ARAÚJO, D. A.; CRUZ, J. S.; MEDEIROS, I. A. Calcium channel blockade 
as a target for the cardiovascular effects induced by the 8 (17), 12E, 14-
labdatrien-18-oic acid (labdane-302). Vascular Pharmacology, v. 44, p. 338-
344, 2006. 
 
OLIVEIRA, S. M.; SILVA, J. P. B.; HERNANDES, M. Z.; LIMA, M. C. A; 
GALDINO, S. L.; PITTA, I. R. Estrutura, reatividade e propriedades biológicas 
das hidantoínas. Química Nova, v. 31, n. 3, p. 614-622, 2008. 
 
ORIE, N. N.; FRY, C. H.; CLAPP, L. H. Evidence that inward rectifier K+ 
channels mediate relaxation by  the PGI2 receptor agonist cicaprost via a cyclic  
AMP-independent mechanism. Cardiovascular Research, v. 69, p. 107–115, 
2006. 
 
PEREZ-REYES, E. Molecular Physiology of low-voltage-activated t-type  
calcium channels. Physiological Reviews, v. 83, n.1, p. 117 - 161, 2003. 
 
RATZ, P. H; BERG, K. M. 2-Aminoethoxydiphenyl borate inhibits KCl-induced  
vascular smooth muscle contraction. European Journal of pharmacology, v.  
141, n. 3, p. 177–183, 2006. 
 
REES, D. D.; HIGGS, E. A.; MONCADA, S. Nitric oxide and the vessel wall. 
In: Hemostasis and Thrombosis, eds. Colman, R.W., Hirsch, J., Marder, V.J., 
Clowes, A. W. & George, N. J. Lippincott Williams & Wilkins: Philadelphia. p. 
673-682, 1989   
 
SANTOS, M. R. V.; CARVALHO, A. A.; MEDEIROS , I. A; ALVES, P. B; 
MARCHIORO, M.; ANTONIOLLI, A. R. Cardiovascular effects of Hyptis 
fruticosa essential oil in rats. Fitoterapia, v. 78, p. 186–191, 2007. 
 
SOMLYO, A. P.; SOMLYO, A. V. Signal transduction and regulation in smooth  
muscle. Nature, v. 372, p. 231-236, 1994. 
 



97 

 

SCHIFFRIN, E. L.; DENG, L. Y.; LAROCHELLE, P. Prospective Study of the 
Effects of an Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor and a Beta Blockader on 
the Structure and Function of Resistant Arte ries in Mild Essential Hypertension.  
Arch Mal Coeur Vaiss, n.87, p.979 – 981, 1994. 
 
SHARMA, S; SHARMA, P. K; KUMAR, N; DUDHE, R. A Review: Oxadiazole  
Their Chemistry and Pharmacological Potentials. Der Pharma Chemica, v. 2, 
n. 4, p. 253-263, 2010. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. VI Diretrizes Brasileiras de  
Hipertensão Arterial. Revista Brasileira de Hipertensão, v. 13 n. 1, p. 8-11, 
2010. 
 
SOMANI, R. R; SHIRODKAR, P. Y. Oxadiazole: A biologically important 
heterocycle. Der Pharma Chemica, v. 1, n. 1, p. 130-140, 2009. 
 
STANDEN, N. B; QUAYLE J. M. K+ channel modulation in arterial smooth 
muscle. Acta Physiologica, v. 164, p. 549-557, 1998. 
 
THORNEOLE, K. S.; NELSON, M. T. Ion channels in smooth muscle: 
regulators of intracellular calcium and contractility. Canadian Journal of 
Physiology and Pharmacology, v.83, p. 215-242, 2005. 
 
 
TAHVANAINEN, A.; TAURIO, J.; MÄKI-JOUPPI, J.; KÖÖBI, P.; MUSTONEN, 
J.; KÄHÖNEN,M.; SAND, J.; NORDBACK,I.; PÖRSTI,I. Increased wall tension 
in response to vasoconstrictors in isolated mesenteric arterial rings from 
patients with high blood pressure. Basic & Clinical Pharmacology & 
Toxicology, v. 99, p. 440-449, 2006. 
 
TAKANO, H; TANG, X. L; QIU, Y; GUO, Y; FRENCH, B. A; BOLLI, R. Nitric 
Oxide Donors Induce Late Preconditioning Against Myocardial Stunning and 
Infarction in Conscious Rabbits via an Antioxidant-Sensitive Mechanism. 
Circulation Research, v. 83, p. 73 – 84, 1998. 
 
TAKESHITA, A; MARK, A. L. Decreased Venous Distensibility in Boderline  
Hypertension. Hypertension, v.1, p.202-206, 1979. THORNELOE, K. S; 
NELSON, M. T. Ion channels in smooth muscle: regulators of intracellular 
calcium and contractility. Canadian Journal of Physiology and 
Pharmacology, v. 83, n. 3, p. 215-242, 2005. 
 
TANAKA, Y; MOCHIZUKI, Y; TANAKA, H; SHIGENOBU, K. Significant role of 
neuronal non-N-type calcium channels in the sympatic neurogenic contration of 
rat mesenteric. British Journal of Pharmacology, v. 128, p. 1602-1608, 1999. 
 
TANAKA, K; KATO, K; TAKANO, T; et al. Acute effects of intravenous 
nicorandil on hemodynamics in patients hospitalized with acute decompensated 
heart failure. Journal of Cardiology, v. 56, p. 291—299, 2010. 
 



98 

 

TEIXEIRA, C. E.; PRIVIERO, F. B. M.; WEBB, D. Molecular mechanisms 
underlying rat mesenteric artery vasorelaxation induced by the nitric oxide-
independent soluble guanylyl cyclase stimulators bay 41-2272 [5- cyclopropyl-2-
[1-(2-fluorobenzyl)-1h-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-4-ylamine] and yc-
1[3-(5’-hydroxymethyl-2’-furyl)-1-benzyl indazole]. The Journal of 
Pharmacology and Experimental Therapeutics, v. 317, n. 1, p. 258-266, 
2005. 
 
TOLVANEN, J. P; SALLINEN, K; WU, X; KÄHÖNEN, M; ARVOLA, P; PÖRSTI, 
I. Variations of arterial responses in vitro in different sections of rat 
main superior mesenteric artery. Pharmacology & Toxicology, v. 83, n. 2, p. 
75-82, 1998. 
 
TOMHS, H. Treatment of mild hypertension.  Arch Intern Med, p.151, 1991. 
 
UREÑA, J; VALLE-RODRIGUEZ, A; LÓPEZ-BARNEO, J. Metabotropic Ca2+ 
channel-induced calcium release in vascular smooth muscle. Cell Calcium, v. 
42, n. 4, oct-nov, p 513-20, 2007. 
USACHEV, Y.M., THAYER, S.A. Ca2+ influx in resting rat sensory neurons that  
regulates and is regulated by ryanodine-sensitive Ca2+ stores. Journal of 
Physiology, v. 519, p. 115–130, 1999. 
 
WANG, L; HENRICH, M; BUCKLER, K; MCMENAMIN, M; MEE, C. J; 
SATTELLE, D. B; PATERSON, D. J. Neuronal nitric oxide synthase gene 
transfer decreases [Ca2+] in cardiac sympathetic neurons. Journal Mol cel 
Cardiol, v. 43, p. 717 – 725, 2007. 
 
WANG, SP.; ZANG, WJ.; KONG, SS.; YU, XJ.; SUN, L.; ZHAO, XF.; WANG, 
SX.; ZHENG, XH. Vasorelaxant effect of isopropyl 3-(3, 4-dihydroxyphenyl)-2- 
hydroxypropanoate, a novel metabolite from Salvia miltiorrhiza, on isolated rat  
mesenteric artery. European Journal of Pharmacology, v. 579, p. 283-288, 
2008. 
 
WAYMAN, C.P., GIBSON, A., MCFADZEAN, I. Depletion of either ryanodine or  
IP3-sensitive calcium stores activates capacitative calcium entry in mouse 
anococcygeus smooth muscle cells. Pflugers Archiv, v. 435, p. 231–239, 
1998. 
 
WEI, A. D.; GUTMAN, G. A.; ALDRICH, R.; et al. International Union of 
Pharmacology. LII. Nomenclature and Molecular Relationships of Calcium-
Activated Potassium Channels. Pharmacol Rev, v.57, p.463 - 472, 2005 
 
WELSH, L.; FERRO, A. Drug treatment of essential hypertension: The case for 
initial combintion therapy. Int J Clin pract, v.58, n.10, p. 956 - 63, 2004. 
 
WHITE, R. E.; HANA, G.; MAUNZ, M.; DIMITROPOULOU, C.; EL-MOWAFY, 
M. A.; BARLOW, R. S.; CATRAVAS, J. D.; SNEAD, C.; CARRIER, G.O.; ZHU, 
S.; YU, X. Endothelium-independent effect of estrogen on Ca -activated K 
channels in human coronary artery smooth muscle cells.  Cardiovascular 
Research, v.53, p. 650–661, 2002. 



99 

 

 
WYNNE, M. B; CHIAO, M. S; WEBB, R. C. Vascular Smooth Muscle Cell 
Signaling Mechanisms for Contraction to Angiotensin II and Endothelin-1. J Am 
Soc Hypertens, v. 3, n. 2, p. 84–95, 2009. 
 
YU, F. H; CATTERALL, W. A; The VGL-Chanome: A Protein Superfamily 
Specialized for Electrical Signaling and Ionic Homeostasis. Science Signaling:  
Signal Transduction Knowledge Environment, v. 15, 2004. 
 
YU, F. H; CATTERALL, W. A; The VGL-Chanome: A Protein Superfamily  
Specialized for Electrical Signaling and Ionic Homeostasis. Science Signaling: 
Signal Transduction Knowledge Environment, v. 15, 2004. 
ZHANG, A. Y.; LI, P. Vascular Physiology of a Ca2+ mobilizing second 
messenger – cyclic ADP – ribose. J Cell Mol Med, v.10, n.2, p. 407-422, 2006. 
 
ZHANG, X M; QIU, M; SUN, J; ZHANG, Y. B; YANG, Y. S; WANG, X. L; TANG, 
J. F; ZHU, H. L. Synthesis, biological evaluation, and molecular docking studies 
of 1,3,4-oxadiazole derivatives possessing 1,4-benzodioxan moiety as potential 
anticancer agentes. Bioorg Med Chem, v. 19, n. 21, p. 6518-24, 2011. 
 
ZOUMPOULAKIS, P; CAMOUTSIS, C; PAIRA, G; SOKOVIĆ, M; 
GLAMOČLIJA, J; POTAMITIS, C; PITSAS, A. Synthesis of novel sulfonamide-
1,2,4-triazoles, 1,3,4-thiadiazoles and 1,3,4-oxadiazoles, as potential 
antibacterial and antifungal agents. Biological evaluation and conformational 
analysis studies. Bioorg Med Chem, 30, dec, 2011. 
 
 
 

 


