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RESUMO 
 

Efeitos cardiovasculares de um novo doador de óxido nítrico, o 12–nitrato–cis–
9–octadecanoato de etila (NCOE), em ratos 

MACHADO, N.T.  
Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, 

Dissertação de Mestrado,CCS/UFPB (2013) 
 

Os nitratos orgânicos são classificados como drogas doadoras de óxido nítrico (NO), 
utilizadas no tratamento de doenças cardiovasculares, mimetizando as ações do NO 
endógeno. Um nitrato orgânico inédito, o 12-nitrato-cis-9-octadecanoato de etila 
(NCOE), sintetizado a partir do ácido ricinoléico do óleo da mamona, foi estudado 
com o objetivo de avaliar seus efeitos cardiovasculares, utilizando abordagens in 
vivo e in vitro. Em ratos normotensos, o NCOE (10; 20; 30; 40 e 60 mg/kg, i.v.) 
promoveu hipotensão (- 2,5 ± 0,9; -3,9 ± 0,7; -31,0 ± 6,6; -40,6 ± 3,9 e -50,4 ± 3,5%) 
e bradicardia (-5,6 ± 0,9; -8,9 ± 1,0; -57,2 ± 8,9; -70,9 ± 5,3 e -77,9 ± 2,7%) 
transientes, ambas dependente de dose. Em anéis de artéria mesentérica superior 
isolada de rato, pré-contraídos com fenilefrina (FEN) (1 μM), o NCOE (10-10 - 10-3 M) 
induziu vasorrelaxamento, dependente de concentração, na presença (Emáx = 107,3 
± 4,43%; pD2 = 5,59 ± 0,06) e ausência (Emáx = 118,0 ± 3,53%; pD2 = 5,90 ± 0,05) do 
endotélio, sugerindo que o efeito do NCOE parece ser independente dos fatores 
liberados pelo endotélio. Todos os experimentos subsequentes foram realizados na 
ausência do endotélio. O efeito do NCOE foi atenuado após contração induzida por 
solução despolarizante de 60 mM de KCl (Emáx = 92,0 ± 4,1%), quando comparado 
com o efeito do NCOE frente à FEN. A pré-incubação com PTIO (300 μM), 
sequestrador do NO na forma radicalar (NO●), atenuou a potência do 
vasorrelaxamento do NCOE (pD2 = 5,10 ± 0,05), sugerindo a participação do NO● no 
efeito deste nitrato. Entretanto, na presença de L-cisteína (3 mM), um sequestrador 
do NO na forma reduzida (NO-), o vasorrelaxamento do NCOE foi potencializado 
(pD2 = 6,34 ± 0,03). Efeito semelhante foi observado na presença da N-acetilcisteína 
(NAC) (3 mM), um sequestrador de radicais livres intracelulares (pD2= 6,56 ± 0,05). 
O efeito do NCOE não foi alterado na presença do proadifeno (10 μM), um inibidor 
do citocromo P450 (pD2 = 5,99 ± 0,07%). No entanto, o efeito vasorrelaxante foi 
reduzido na presença da cianamida (1 mM), inibidor da aldeído desidrogenase 
mitocondrial (mtALDH) (Emàx = 94,3 ± 6,26%); e do ODQ 10 μM, inibidor da ciclase 
de guanilil solúvel (sGC) (Emáx = 55,2± 3,60%), sugerindo o envolvimento destas 
enzimas no efeito do NCOE. Após pré-incubação com TEA (3 mM), concentração 
que bloqueia de forma não seletivo os canais para K+, o vasorrelaxamento do nitrato 
foi atenuado (Emáx = 107,1 ± 7,09%), demonstrando o envolvimento destes canais 
neste efeito. Ao utilizar a iberiotoxina (100 nM) e a glibenclamida (10 μM), 
bloqueadores seletivos dos BKCa e KATP, respectivamente, o efeito vasodilatador foi 
diminuído (Emàx = 106,2 ± 1,49%; pD2 = 5,61 ± 0,04, respectivamente); entretanto, o 
efeito não foi modificado na presença de 4-aminopiridina (1 mM), bloqueador dos KV 

(pD2 = 5,70 ± 0,04%). Além disso, NCOE aumentou os níveis de NO em células 
musculares lisas de aorta, detectado pela fluorescência emitida por DAF-2T. Estes 
resultados, em conjunto, sugerem que NCOE induz hipotensão e bradicardia 
transientes, e promove vasorrelaxamento, devido a liberação de NO●, por meio da 
metabolização do composto via mtALDH, e consequente ativação da sGC e dos 
canais KATP e KBCa.  
Palavras-chave: Nitrato orgânico. Óxido nítrico. Artéria mesentérica. 
Vasorrelaxamento.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract



 
 

ABSTRACT 
 

Cardiovascular effects of a new nitric oxide donor, 12-nitrate-cis-9-
octadecanoate acetate (NCOE), in rats 

MACHADO, N.T. 
Graduate and Synthetic Bioactive Natural Products, 

Master-Thesis, CCS / UFPB (2013) 
 
The organic nitrates are classified as drugs donors of nitric oxide (NO) that might 
potentially be useful in the treatment of cardiovascular diseases, principally to mimick 
endogenous NO. A new-found organic nitrate, the nitrate-12- cis- 9- ethyl 
octadecanoate (NCOE), synthesized from ricinoleic acid from castor oil, was studied 
in order to evaluate its cardiovascular effects, using in vivo and in vitro approaches. 
In normotensive rats, NCOE (10, 20, 30, 40 and 60 mg /kg, iv) induced hypotension 
(2.5 ± 0.9, -3.9 ± 0.7, -31.0 ± 6.6, -40.6 ± 3.9 and -50.4 ± 3.5%) and bradycardia (-5.6 
± 0.9, -8.9 ± 1.0, -57.2 ± 8.9; -70.9 ± 5.3 and -77.9 ± 2.7%) transients, both dose-
dependent effects. In isolated rat superior mesenteric artery rings pre-contracted with 
phenylephrine (Phe) (1 mM), NCOE (10-10-10-3 M) induced a concentration-
dependent vasorelaxation in presence (MR = 107.3 ± 4.43%; pD2 = 5.59 ± 0.06) or 
absence (MR = 118.0 ± 3.5%; pD2 = 5.90 ± 0.05) of endothelium, suggesting a 
NCOE effect independent of endothelium-derived factor. All subsequent experiments 
were performed in the absence of endothelium. The NCOE effect was attenuated 
after a contraction induced by depolarizing solution with high K+ (MR = 92.0 ± 4.1%) 
compared to the nitrate effect on Phe-contractions. The pre-incubation with PTIO 
(300 mM), a free radical form of NO (NO●) scavenger, attenuated the NCOE 
vasorelaxation potency (pD2 = 5.10 ± 0.05), suggesting NO● involvement in the 
nitrate effect. However, in the presence of L-cysteine (3 mM), a reduced form of NO 
(NO-) scavenger, NCOE response was potentiated (pD2 = 6.34 ± 0.03). Similar effect 
was observed in the presence of N-acetylcysteine (NAC) (3 mM), a free radicals 
intracellular scavenger (pD2 = 6.56 ± 0.05). The NCOE effect was not altered in the 
presence of proadifeno (10 mM), an inhibitor of cytochrome P450 (pD2 = 5,99 ± 
0,07%). However, the vasodilation was reduced in the presence of cyanamide (1 
mM), inhibitor of mitochondrial aldehyde dehydrogenase (mtALDH) (MR = 94.3 ± 
6.26%), and of ODQ (10 µM), inhibitor of soluble guanylyl cyclase (sGC) (MR = 55.2 
± 3.60%), suggesting these enzymes involvement in NCOE response. After 
preincubation with TEA (3 mM), a K+ channels non-selective blocker, the nitrate 
vasorelaxation was reduced (MR = 107.1 ± 7.09), demonstrating the participation of 
these channels in nitrate effect. When using iberiotoxin (100 nM) and glibenclamide 
(10 µM), KATP and BKCa selective blockers, respectively, the vasodilatory effect was 
reduced (MR = 106.2 ± 1.49%; pD2 = 5.61 ± 0.04, respectively), although the effect 
was not modified in the presence of 4-aminopyridine (1 mM), KV blocker (pD2 = 5,70 ± 
0,04%). Furthermore, NCOE increased NO levels in rat aorta smooth muscle cells, 
detected by NO-sensitive dye DAF-2T. These results together suggest that NCOE 
induces hypotension and bradycardia transients, and promotes vasorelaxation due 
NO● release through the compound metabolism via mtALDH and consequent sGC, 
KATP and KBCa activation. 
Keywords: Organic nitrate. Nitric oxide. Mesenteric artery. Vasorelaxation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 

O sistema cardiovascular é constituído basicamente por uma bomba 

(coração), conectado a uma série de tubos (vasos sanguíneos), preenchidos 

com plasma e células (sangue). A força gerada pelo coração propele o sangue 

continuamente para os diversos tecidos do organismo, levando oxigênio e 

nutrientes para as células e, simultaneamente, removendo resíduos celulares 

para serem excretados (PUGSLEY; TABRIZCHI, 2000; DEVIHA; ENGARAJAN; 

HUSSAIN, 2013). Além de fornecer o fluxo de sangue para os tecidos, o 

sistema cardiovascular é o principal responsável pela regulação, controle e 

manutenção da pressão arterial (PA), uma das funções fisiológicas mais 

complexas do sistema biológico (CAMPAGNOLE-SANTOS; HAIBARA, 2001). 

A PA pode ser definida como a pressão que o sangue exerce contra as 

paredes dos vasos arteriais. O maior valor de pressão mensurado durante um 

ciclo cardíaco é a pressão arterial sistólica (PAS), que corresponde à pressão 

nas artérias durante sístole ventricular esquerda. Já o menor valor de pressão 

arterial é a pressão arterial diastólica (PAD), que equivale à pressão nas 

artérias durante a diástole ventricular esquerda. A diferença entre a PAS e PAD 

é definida como pressão de pulso (PP), que reflete o volume de sangue ejetado 

pelo ventrículo esquerdo durante cada batimento cardíaco (PORTH, 2010). 

Como a PA é pulsátil, ela é representada matematicamente por um único valor, 

a pressão arterial média (PAM), que é estimada somando a PAD mais um terço 

da PP (DARNE et al., 1999). 

A PAM é determinada pelo produto do débito cardíaco (DC) pela 

resistência vascular periférica total (RVPT), expressa pela equação: PAM = DC 

x RVPT (HALL, 1999). Alterações homeostáticas no DC são resultantes de 

variações na frequência cardíaca (FC), no volume de ejeção sistólica (VES) ou 

em ambos. A interação dessas variáveis é fornecida pela seguinte equação DC 

= VES x FC. (COWLEY, 2006). Já a resistência vascular periférica é controlada 

pelo tônus vascular das pequenas artérias e arteríolas. (JACKSON, 2000). 
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Além do sistema cardiovascular, outros sistemas também estão 

envolvidos na regulação da PA, tais como: o renal, neural e endócrino (PAGE, 

1987; SANJULIANI, 2002). Estes sistemas regulam e ajustam a PA por meio de 

sistemas de retroalimentação que operam a curto e longo-prazo (PINTÉROVÁ; 

KUNEŠ; ZICHA, 2011). O principal mecanismo de controle em curto prazo é 

desempenhado pelos reflexos que são originados nos barorreceptores, 

quimiorreceptores e receptores cardiopulmonares, e são caracterizados por 

promoverem ajustes rápidos de PA (DAMPNEY, 2002; GUYENET, 2006). Já o 

controle em longo prazo é em grande parte atribuído aos rins, por meio da ação 

do sistema renina-angiotensina-aldosterona (HALL, 1999). 

O endotélio vascular também desempenha um papel importante no 

controle da PA, por estar envolvido na produção de potentes mediadores 

vasoativos (FRÜHBECK, 1999). O endotélio é considerado uma monocamada 

de células estáticas, que atua como uma barreira semipermeável entre o 

sangue e a parede dos vasos sanguíneos (SAINANI, 2012). Uma das principais 

funções das células endoteliais é regular o tônus vascular, que é determinado 

pelo balanço preciso entre contração e relaxamento dos vasos sanguíneos. 

Este balanço acontece devido à produção e liberação de fatores 

vasoconstritores e vasodilatadores pelo endotélio vascular (FURCHGOTT; 

ZAWADZKI, 1980; FURCHGOTT; VANHOUTTE, 1989; KIM et al., 2011). 

Os fatores vasoconstritores promovem seus efeitos por elevarem a 

concentração de Ca2+ intracelular ([Ca2+]i), e também por aumentarem 

sensibilidade dos elementos contráteis ao Ca2+ (LEDOUX et al., 2006; 

MORGADO et al., 2012). Como exemplos de fatores contracturantes liberados 

pelo endotélio destacam-se: o tromboxano A2 (TxA2); as espécies reativas de 

oxigênio (ROS); a endotelina-1 (ET-1); e a angiotensina II (Ang II) 

(VANHOUTTE; FÉLÈTOU; TADDEI, 2005; FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 2009; 

FÉLÉTOU; KÖHLER; VANHOUTTE, 2010). 

Já os fatores vasodilatadores exercem seus efeitos por diminuírem a 

[Ca2+]i nas células musculares lisas vasculares (LEDOUX et al., 2006). Os três 

principais fatores relaxantes derivados do endotélio vascular são o óxido nítrico 
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(NO), a prostaciclina (PGI2) e o fator hiperpolarizante derivado do endotélio 

(EDHF) (FURCHGOTT; VANHOUTTE, 1989; JIN et al., 2011). 

 

1.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE ÓXIDO NÍTRICO 

 

Dentre os fatores relaxantes, o NO é uma importante molécula 

sinalizadora implicada em diversos processos fisiológicos e patológicos 

(SCATENA et al., 2010), destacando-se suas ações nos sistemas imunológico, 

nervoso e cardiovascular. O NO constitui uma das menores e mais simples 

moléculas biossintetizadas. Trata-se de um radical livre, inorgânico, incolor, 

gasoso, altamente reativo e com uma meia vida relativamente curta 

(MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991). 

O NO endógeno é sintetizado pela ação catalítica de três diferentes 

isoformas da enzima NO sintase (NOS), que convertem L-arginina e uma 

molécula de oxigênio em NO e L-citrulina (IGNARRO, 1999; FRANCIS; 

BUSCH; CORBIN, 2010). As três isoformas da NOS incluem: NOS induzível 

(iNOS ou NOS2), NOS neuronal (nNOS ou NOS1) e NOS endotelial (eNOS ou 

NOS3) (FÖRSTERMANN et al., 1994; FÖRSTERMANN; KLEINERT, 1995).  A 

iNOS é expressa em vários tipos de células, em resposta a estímulos pró-

inflamatórios e citocinas, e pode produzir grande quantidade de NO. Já a nNOS 

e a eNOS apresentam expressão constitutiva e produzem baixa quantidade de 

NO. A nNOS, além de ser expressa em neurônios, pode estar presente em 

outros tipos de células, como os cardiomiócitos. A eNOS é expressa em células 

endoteliais, mas também tem sido detectada em cardiomiócitos, plaquetas e 

certos neurônios do cérebro (GARCIA; INCERP, 2008; FÖRSTERMANN; 

SESSA, 2012).  

As células endoteliais liberam NO em condições basais, como também 

em reposta a estímulos mecânicos ou químicos, que podem agir por 

mobilização do Ca2+ ou pela ação da proteína cinase B (Akt). Uma vez 

produzido, o NO difunde-se da célula endotelial, passando facilmente através 

das membranas das células vizinhas, regulando uma série de efeitos no 
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sistema cardiovascular (MILLER; MEGSON, 2007; FÖRSTERMANN; SESSA, 

2012). 

O NO age, nas células do músculo liso vascular, ativando a enzima ciclase de 

guanilil solúvel (sGC) (MILLER; MEGSON, 2007). A sGC é um heterodímero 

constituído por duas subunidades (α e β) e um grupamento heme, localizado 

entre as duas subunidades (HAMMOND; BALLIGAND, 2012). Quando o NO se 

liga ao ferro do grupamento heme desencadea uma alteração conformacional 

no domínio catalítico das subunidades α e β, e acelera a taxa basal de 

conversão do trifosfato de guanosina (GTP) em monofosfato de guanosina 

cíclico (cGMP) (TSAI; KASS, 2009). Dados mostram que o heterodímero α1β1 

da sGC é a principal isoforma responsável pela síntese de cGMP induzida pelo 

NO (HAMMOND; BALLIGAND, 2012).  

Uma vez produzido, o cGMP atua em diversos alvos, tais como: 

fosfodiesterases (PDEs), canais catiônicos operados por cGMP e proteínas 

cinases dependentes de cGMP (PKG) (FRANCIS; BUSCH; CORBIN, 2010). 

Após ser ativada, a PKG atua fosforilando proteínas-alvo no músculo liso, 

medeiando o relaxamento vascular (KLEMENSKA; BERĘSEWICZ, 2009).  

A vasodilatação promovida pela PKG incluem os seguintes mecanismos: 

(a) inativação da cinase da cadeia leve da miosina (MLCK); (b) ativação da 

bomba de Ca2+ do retículo sarcoplasmático (SERCA), acelerando a recaptação 

de Ca2+ para os estoques intracelulares (CORNWELL et al, 1991); (c) ativação 

da bomba de Ca2+ da membrana plasmática (PMCA), favorecendo o efluxo 

deste íon; (d) ativação do trocador Na+/Ca2+, que troca o Ca2+ intracelular pelo 

Na+ extracelular; e (e) abertura dos canais para K+ da membrana plasmática, 

levando à hiperpolarização nas células musculares lisas com fechamento dos 

canais para Ca2+ sensíveis à voltagem (ARCHER et al., 1994; MURPHY; 

BRAYDEN, 1995; CARVAJAL et al., 2000; IRVINE; FAVALORO; KEMP-

HARPER, 2003; JACKSON, 2005). Todos esses mecanismos resultam na 

diminuição da [Ca2+]i e vasorrelaxamento (LINCOLN; DEY; SELLAK, 2001) 

(Figura 1). 
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Figura 1 – Representação esquemática do mecanismo de relaxamento da célula muscular lisa 

vascular via produção de NO 
Fonte: MACHADO, N.T. 

 

Nas células do músculo liso, os canais para K+ que podem estar 

envolvidos no efeito vasorrelaxante dependente de cGMP são: canais para 

potássio sensíveis a voltagem (Kv), canais para potássio sensíveis ao ATP 

(KATP), canais para potássio sensíveis ao cálcio de grande condutância (BKCa) 

(JACKSON, 2005). 

Os KV abrem-se para permitir o efluxo de K+, em resposta à 

despolarização celular, apresentando importante papel na regulação do 

potencial de membrana e do tônus muscular (JACKSON, 2000; KO et al., 

2008). Os KATP fecham-se em resposta ao aumento da concentração 

intracelular de ATP. Entretanto, estes canais também são regulados por outras 

vias de transdução de sinal (JACKSON, 2000). Já os BKCa são os canais para 

potássio sensíveis ao cálcio (KCa) mais expressos nas células musculares lisas 

(JACKSON, 2005). Estes canais são ativados por despolarização da 

membrana e alterações na concentração de Ca2+ intracelular (KO et al., 2008). 
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Estudos prévios indicam que os BKCa podem ser ativados diretamente pelo NO, 

de maneira independente do cGMP (BOLOTINA, et al., 1994; MISTRY; 

GARLAND, 1998; FÉLÉTOU, 2009).  

Até recentemente, a maior parte dos efeitos biológicos do NO tinha sido 

atribuída ao seu estado não carregado, a forma radicalar livre (NO●). No 

entanto, foi sugerido que a forma  reduzida do NO, o ánion nitroxil (NO-), 

também tem importância fisiológica. Foi demonstrado que o NO- pode ser 

sintetizado endogenamente, podendo mediar o vasorrelaxamento por meio da 

estimulação da sGC e aumento dos níveis de cGMP (IRVINE; FAVALORO; 

KEMP-HARPER, 2003; ANDREWS et al., 2009). 

Além do NO exercer um papel central na regulação do tônus vascular, 

ele também atua modulando a contractilidade cardíaca, inibindo: a agregação 

plaquetária, a adesão neutrófilos na superfície endotelial e a proliferação das 

células musculares lisas vasculares (NASEEM, 2005; MONCADA; HIGGS, 

2009). Dessa forma, a diminuição da síntese e/ou biodisponibilidade do NO 

está associada a várias doenças cardiovasculares, incluindo a hipertensão 

arterial, aterosclerose, doenças arteriais coronarianas e angina (NASEEM, 

2005; BARRETO; CORREIA, 2005; FRANCIS; BUSCH; CORBIN, 2010). 

Nesse contexto, drogas doadoras de NO que mimetizam o papel desta 

molécula no organismo, apresentam efeitos benéficos frente às desordens 

cardiovasculares (MILLER; MEGSON, 2007). 

 

1.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DOADORES DE NO 

 

Os doadores de NO são uma classe de substâncias quimicamente 

heterogênea,  com um mecanismo de ação molecular comum: a capacidade de 

liberar o NO quando aplicada aos sistemas biológicos. Essa classse de 

substância tem sido comumente utilizadas na terapia de doenças 

cardiovasculares há mais de 150 anos (BELLISARII et al., 2012).  

Muitos doadores de NO estão sendo usados em diferentes estudos 

experimentais. Isto ocorre pelo fato de que essas drogas são ferramentas 

farmacológicas mais apropriadas para avaliar o papel do NO na fisiologia e 
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patologia do sistema cardiovascular (BURGAUD; ONGINI; SOLDATO, 2002). 

Os efeitos induzidos por essa classe de substâncias dependem: da quantidade 

de NO liberado, do local de liberação e dos mecanismos envolvidos neste 

processo (SEABRA; DURÁN, 2010). As vias que levam à liberação de NO 

diferem significativamente entre classes de doadores NO, bem como sua 

reatividade química (FEELISCH, 1998). Vários compostos liberam NO de forma 

não enzimática, enquanto outros necessitam de catálise enzimática para liberá-

lo (FEELISCH, 1998; FLORYSZAK-WIECZOREK, et al., 2006).  

Um doador de NO comumente usado na clínica é o nitroprussiato de 

sódio (SNP), um composto nitroso inorgânico. Este doador de NO é usado em 

hospitais por via intravenosa para induzir uma rápida redução da PA em crises 

hipertensivas (NAPOLI; IGNARRO, 2003; SERAFIM et al., 2012). O SNP não 

requer uma biotransformação enzimática para liberar o NO (BELLISARII et al., 

2012). A disponibilização do NO, a partir do SNP, necessita apenas de 

irradiação com luz ou redução de um elétron (FEELISCH, 1998). A principal 

limitação clínica do SNP é a liberação do cianeto (CN-) incorporado em sua 

estrutura, que pode causar toxicidade celular pronunciada (BATES et al., 1991; 

NAPOLI; IGNARRO, 2003; MILLER; MEGSON, 2007).    

Atualmente, os doadores de NO mais utilizados na medicia 

cardiovascular são os nitratos orgânicos, como: trinitrato de glicerina (GTN), 

dinitrato de isossorbida (ISDN) e mononitrato de isossorbida (ISMN) (Figura 2) 

(BELLISARII et al., 2012). O GTN, conhecido como nitroglicerina, é o protótipo 

da classe e o nitrato orgânico mais extensamente estudado até a atualidade 

(SERAFIM et al., 2012). 

 
Figura 2 – Estrutura química de nitratos orgânicos clássicos 

Fonte: BELLISARII et al., 2012 
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A característica comum dos nitratos orgânicos é a sua estrutura química 

(CSONT; FERDINANDY, 2005). A maioria dos nitratos orgânicos são 

sintetizados a partir de uma reação entre ácido nítrico e o grupo álcool (R-OH + 

HNO3 = RONO2). Esta reação resulta na formação de ésteres de ácido nítrico 

de alcoóis mono- e poli- hídricos (R-O-NO2), onde R representa qualquer 

resíduo orgânico (CSONT; FERDINANDY, 2005; OMAR; ARTIME; WEBB, 

2012). 

A liberação de NO pelos nitratos orgânicos pode envolver tanto 

mecanismos enzimáticos quanto não enzimáticos. O mecanismo não 

enzimático inclui reações com tióis, que são compostos que apresentam em 

suas estruturas um grupo sulfidril (SH). Já a bioativação enzimática envolve um 

número crescente de enzimas, dentre elas estão: a glutationa–S-transferase; 

xantina oxidoredutase; citocromo P450; e aldeído desidrogenase (ALDH) 

(FEELISCH, 1998; CSONT; FERDINANDY, 2005). A isoforma mitocondrial da 

ALDH (ALDH-2 ou mtALDH) é a principal enzima responsável pela bioativação 

de GTN em 1,2-dinitrato de glicerol (GDN)  e NO2 (CHEN; ZHANG; STAMLER 

2002; KLEMENSKA; BERĘSEWICZ, 2009). 

Os nitratos orgânicos são comumente utilizados para o tratamento de 

doenças cardiovasculares, tais como: angina, doenças coronarianas, infarto do 

miocárdio e insuficiência cardíaca (DAIBER et al., 2012). A eficácia terapêutica 

na clínica está relacionada com a capacidade destes agentes de promoverem 

vasodilatação arterial e venosa periférica, resultando na redução da pré-carga, 

pós-carga cardíaca e do trabalho cardíaco. Estes efeitos culminam na redução 

da necessidade de oxigênio pelo miocárdio. Adicionalmente, os nitratos 

induzem dilatação da artéria coronária, levando ao aumento do fornecimento 

de oxigênio para miocárdio. Dessa forma, os nitratos orgânicos são 

notavelmente eficazes em restaurar o equilíbrio da oferta/demanda de oxigênio 

(KLEMENSKA; BERĘSEWICZ, 2009; OMAR; ARTIME; WEBB, 2012; 

BELLISARII et al., 2012). 

No entanto, o uso crônico de drogas doadoras de NO é limitado devido 

ao desenvolvimento de tolerância, sendo este um fenômeno multifatorial, 

caracterizado pela redução do seu efeito vasodilatador, redução do seu efeito 
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hipotensor e atenuação do efeito anti-isquêmico (KLEMENSKA; 

BERĘSEWICZ, 2009; DAIBER et al., 2012).  

Duas hipóteses principais têm sido propostas para o desenvolvimento da 

tolerância aos nitratos orgânicos: tolerância induzida por mecanismos 

vasculares e/ou por mecanismos neuro-hormonais. Os mecanismos vasculares 

estão relacionados com a incapacidade das células musculares lisas a 

responder adequadamente aos nitratos, vários mecanismos estão envolvidos 

nessa resposta,dentre eles estão: (a) atenuação da bioativação dos nitratos; (b) 

disfunção endotelial; (c) aumento da atividade da fosfodiesterase (PDE), com a 

subsequente redução dos níveis intracelulares do cGMP; (d) diminuição da 

capacidade de resposta da sCG ao NO. Já os mecanismos neuro-hormonais 

envolvem o aumento dos níveis de catecolaminas, ativação do sistema renina - 

angiotensina e aumento do volume intravascular (THATCHER et al., 2004). 

A descoberta e a síntese de novos nitratos orgânicos incapazes de 

induzir tolerância, e com melhor propriedades farmacológicas tornam-se 

bastante relevante para o tratamento das doenças do sistema cardiovascular 

(BONAVENTURA et al., 2011). 

A síntese orgânica é uma ciência em constante evolução e a sua 

associação com a biologia, a medicina e as ciências ambientais conferiu-a um 

caráter ainda mais dinâmico e interdisciplinar (CORREIA; OLIVEIRA; 2011). 

Substâncias de origem sintética têm sido uma importante fonte de obtenção de 

novos fármacos, por permitir o acesso a substâncias terapeuticamente úteis e 

com níveis de complexidade variáveis (BARREIRO, 2002). 

Estudos de grande importância, com nitratos orgânicos obtidos a partir 

de rotas sintéticas, vêm sendo realizados há alguns anos no Laboratório de 

Farmacologia Cardiovascular do Programa de Pós-graduação em Produtos 

Naturais e Sintéticos Bioativos. Dentre eles estão os nitratos orgânicos: nitrato 

tetra-hidrofurfurílico (NTHF), obtido do bagaço da cana-de-açúcar (ALUSTAU, 

2010), e o 2-nitrato-1,3-dibutoxipropano, obtido a partir da glicerina (FRANÇA-

SILVA, 2010). 

Um inédito nitrato orgânico, o 12-nitrato-cis-9-octadecanoato de etila 

(NCOE), foi obtido a partir do ácido ricinoléico, o principal componente do óleo 
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de mamona, representando cerca de 90% do total deste óleo. A reação para 

obtenção do NCOE ocorre em duas etapas: uma reação esterificação do ácido 

ricinoléico, seguida por uma nitração do 12-hidroxi-cis-octadecanoato de etila 

(Figura 3). 

 

Figura 3 – Reações para obtenção do NCOE 
Fonte: SUPPES et al. 2003 

 

Como não existem relatos na literatura sobre a atividade biológica deste 

nitrato orgânico, o presente estudo teve como finalidade investigar as ações 

farmacológicas desse composto sobre o sistema cardiovascular de ratos 

normotensos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos



Efeitos cardiovasculares de um novo doador de NO, o NCOE, em ratos                                                                                           38 

 
 
 

 

 
Natália Tabosa Machado 

 

2 OBJETIVO  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Esse trabalho teve como objetivo investigar os efeitos cardiovasculares 

induzidos pelo nitrato orgânico, 12-nitrato-cis-9-octadecanoato de etila (NCOE), 

em ratos normotensos, tentado elucidar os mecanismos de ação envolvidos, 

por meio de abordagens combinadas: in vivo e in vitro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1 Testes in vivo 

 

Verificar os efeitos da administração aguda do NCOE sobre a PA e FC 

em ratos normotensos não anestesiados; 

 

2.2.2 Testes in vitro 

 

 Caracterizar o efeito do NCOE em anéis de artéria mesentérica superior 

isolada de rato, avaliando os seguintes parâmetros: 

 

a) Envolvimento dos fatores vasoativos liberados pelo endotélio; 

b) Participação do NO na forma radicalar (NO●) e reduzida (NO-); 

c) Participação das enzimas citocromo P450, mtALDH e sGC; 

d) Envolvimento dos canais para K+. 

 

 Avaliar a liberação de NO pelo NCOE em cultura de células musculares 

lisas de aorta de rato por citometria de fluxo. 
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3 MATERIAL  

 

3.1 ANIMAIS  

 

Foram utilizados em todos os experimentos ratos Wistar (Rattus novergicus), 

pesando entre 250 – 300 g, os quais foram provenientes do Biotério Professor 

George Thomas do Centro de Biotecnologia (CBiotec), da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB). Estes animais foram mantidos sob condições controle de 

temperatura (21 ± 1 ºC), em um ciclo claro-escuro de 12 horas (6 – 18 horas) e com 

livre acesso à água e alimentação (ração Purina®). Todos os experimentos foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Uso Animal da UFPB, com certidão nº 

03042012.  

  

3.2 OBTENÇÃO E PREPARAÇÃO DO NITRATO TESTE 

 

O nitrato orgânico 12-nitrato-cis-9-octadecanoato de etila (NCOE) foi 

sintetizado e disponibilizado pelo professor Dr. Petrônio Filgueiras de Athayde Filho 

do Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) do Centro de Ciências Exatas 

e da Natureza (CCEN) da UFPB.  

 

Figura 4 – Estrutura química do12-nitrato-cis-9-octadecanoato de etila (NCOE) 

 

Para a realização dos ensaios farmacológicos in vitro, o NCOE foi 

solubilizado em cremofor e diluído em água destilada ou solução HANK (Quadro 3), 

nos experimentos com artéria mesentérica e com células musculares lisas de aorta 

de rato, respectivamente. Para a obtenção das concentrações desejadas para a 

realização dos protocolos experimentais, concentração de cremofor não ultrapassou 

0,03% v/v. Já para os protocolos in vivo, o NCOE foi solubilizado em cremofor e 
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diluído em solução salina. O veículo não promoveu efeito sobre os parâmetros 

avaliados (dados obtidos em experimentos anteriores em nosso laboratório).  

 

3.3 SUBSTÂNCIAS E MEIOS UTILIZADOS 

Durante a realização dos experimentos, foram utilizadas as seguintes 

substâncias: sal sódico de heparina, nitroprussiato de sódio (SNP), cloridrato de L (-) 

fenilefrina (FEN), cloridrato de acetilcolina (ACh), 2-(4-fenil)-4,4,5,5-

tetrametilimidazolina-1-oxi-3-óxido sal de potássio (PTIO), L-cisteína, N-acetilcisteína 

(NAC), proadifeno, cianamida, 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ona (ODQ), 

brometo de tetraetilamônio (TEA), glibenclamida (GLIB), 4-aminopiridina (4-AP), 

iberiotoxina, 7-aminoactinomicina D (7-AAD) , solução penicilina/estreptomicina e 

anfotericina, diacetato 3,4-diaminofluoresceína (DAF- DA) e solução de 

tripsina/EDTA, todos foram obtidos da Sigma-Aldrich Brasil Ltda (São Paulo-SP, 

Brasil). Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) (HIMEDIA®), soro fetal bovino 

(SFB) (INVITROGEN) e tiopental sódico (Cristália, São Paulo, SP, Brazil). 

Todas as substâncias foram dissolvidas em água destilada, exceto o PTIO 

que foi dissolvido em etanol absoluto, e a GLIB e o ODQ que foram dissolvidos em 

dimetilsulfóxido (DMSO) e diluídos em água destilada, de modo a serem obtidas as 

concentrações desejadas. A concentração destes solventes orgânicos na cuba foi de 

até 0,3% e foram desprovidas de efeitos farmacológicos. As soluções foram 

mantidas de 0 a 4 °C e somente retiradas no momento do experimento.  

 

3.4 SOLUÇÕES FISIOLÓGICAS 

 

Para a preparação das soluções nutritivas foram utilizadas as seguintes 

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

(CaCl2), cloreto de magnésio (MgCl2), glicose (C6H12O6), bicarbonato de sódio 

(NaHCO3) e fosfato de sódio (NaH2PO4). Todos estes sais foram obtidos da VETEC. 

 

 

 

 



Efeitos cardiovasculares de um novo doador de NO, o NCOE, em ratos                                                                                                          42 

     
 
 

 

 
Natália Tabosa Machado 

 

Sais Concentração (mM) 

NaCl 158,3 

KCl 4,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 

Quadro 1 – Composição da solução de Tyrode para artéria mesentérica superior 
Fonte: TANAKA et al., 1999 

 

Na solução de Tyrode com 60 mM de KCl, será realizada uma substituição 

equimolar do Na+ pelo K+, ajustando isosmoticamente a solução, conforme os 

quadros abaixo: 

 

Sais Concentração (mM) 

NaCl 102,3 

KCl 60,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

Glicose 5,6 

Quadro 2 – Composição da solução de Tyrode com 60 mM de KCl. 
Fonte: adaptada de TANAKA et al., 1999 
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Sais Concentração (mM) 

NaCl 136,9 

KCl 5,4 

CaCl2 1,3 

MgCl2 1.0 

NaHCO3 4,2 

NaH2PO4 0,3 

Glicose 5,0 

KH2PO4 0,4 

MgSO4 0,8 

Quadro 3 – Composição da solução de HANK  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos



Efeitos cardiovasculares de um novo doador de NO, o NCOE, em ratos                                                                                                          45 

     
 

 

 

 
Natália Tabosa Machado 

 

 

4 MÉTODOS 

 

4.1 ENSAIOS FARMACOLÓGICOS IN VIVO 

 

4.1.1 Medida direta da PAM e FC em ratos não anestesiados 

 

Os animais foram anestesiados com tiopental sódico (45 mg/kg, i.p.) e, em 

seguida, foram colocados em decúbito dorsal em uma prancha cirúrgica. Uma 

pequena incisão na região inguinal dos animais foi realizada, separando a 

musculatura para localização do feixe vasculonervoso, seguido da dissecação e 

exposição da artéria e veia femorais (Figura 5). Cateteres de polietileno (PE), um 

segmento de PE-10 (diâmetro interno e externo de 0,28 e 0,61 mm, 

respectivamente), soldado a um seguimento de PE-50 (diâmetro interno e externo 

de 0,58 e 0,96 mm, respectivamente), foram implantados na aorta abdominal e veia 

cava inferior via artéria e veia femural esquerdas, respectivamente. Após a inserção 

e fixação, os cateteres foram tunelizados subcutaneamente e exteriorizados através 

de uma incisão na região cervical posterior do animal. 

 

 
Figura 5 - Representação esquemática dos vasos onde foram implantados os cateteres para o 
registro dos parâmetros cardiovasculares e administração das drogas. Fonte: QUEIROZ, 2011 
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Após um período de 24 h, a PAM e FC foram aferidas pela conexão do 

cateter arterial a um transdutor de pressão pré-calibrado (BRPL2, World Precision 

Instruments, Sarasota, FL, EUA), acoplado a um sistema de aquisição de dados 

(PowerLab, ADinstruments, Unit 13, 22 Lexington Drive, BELLA VISTA, NSW, 

AUSTRALIA) (Figura 6). O software de aquisição e análise de dados foi LabChart 

versão 5.0. Para cada ciclo cardíaco, o computador calculou a PP, PAM e FC. O 

cateter venoso foi utilizado para a administração das drogas. Todos os experimentos 

foram realizados em ratos não anestesiados. 

 

   
Figura 6 – Sistema de aquisição de dados para medida de PA e FC em ratos não anestesiados 

Fonte: QUEIROZ, 2011 

 

4.1.2 Efeito induzido pelo NCOE sobre a PAM e FC de ratos normotensos não 

anestesiados 

 

Para obtenção de uma curva dose-resposta controle, os animais foram 

mantidos em aclimatação por um período de, no mínimo, 30 minutos, para 

estabilização dos parâmetros cardiovasculares. Em seguida, foi administrado SNP 

(10 g/kg, i.v.), um doador clássico de NO, para verificar a correta implantação do 

cateter venoso. 



Efeitos cardiovasculares de um novo doador de NO, o NCOE, em ratos                                                                                                          47 

     
 

 

 

 
Natália Tabosa Machado 

 

 

Após o retorno dos parâmetros hemodinâmicos, doses de NCOE (10, 20, 30, 

40 e 60 mg/kg i.v.) foram administradas de forma randômica. Cada dose só foi 

administrada após o retorno da FC e PAM aos valores basais. Os valores de PAM, 

FC foram computados antes (valores da linha de base) e após a administração do 

NCOE (Figura 7). As variações foram expressas em porcentagem para cada dose, 

calculadas por meio da seguinte fórmula: 

 

Resposta PAM (%) = (PAM depois – PAM antes) x 100 

PAM antes 

Valores de FC (%) = (FC depois – FC antes) x 100 

                     FC antes 

 
Figura 7 – Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito de NCOE 

sobre PAM e FC em ratos normotensos não anestesiados 

 

4.2 ENSAIOS FARMACOLÓGICOS IN VITRO 

 

4.2.1 Ensaios farmacológicos utilizando anéis de artéria mesentérica superior 

isolada de rato 

 

Os animais foram eutanasiados e, por meio de uma incisão no abdômen, a 

artéria mesentérica superior foi identificada e removida. Após a remoção, a artéria foi 

imediatamente posta em solução de Tyrode (Quadro 1), para dissecação e secção 

dos vasos em anéis (1-2 mm de comprimento). A remoção do endotélio foi realizada 

por atrito mecânico entre as paredes internas do vaso e uma haste de metal (COX et 

al., 1989). Os anéis livres de tecido conjuntivo e adiposo foram colocados em um 

sistema de banho para órgãos isolados, em cubas contendo 10 mL de solução de 
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Tyrode (TANAKA et al., 1999), a 37 ºC e gaseificadas com uma mistura carbogênica 

(95% de O2 e 5% de CO2), para prover um pH relativamente constante entre 7,2 - 

7,4 (TEIXEIRA; PRIVIERO; WEBB, 2005). Os anéis foram suspensos por linhas de 

algodão, fixadas a um transdutor de força (MLT020, ADInstruments, Austrália) 

(Figura 8). 

 

Figura 8 – Representação esquemática da cuba para órgãos isolados 
Fonte: MACHADO; ASSIS; FURTADO, 2013 

 

O transdutor, por sua vez, foi acoplado a um sistema de aquisição (ML870/P 

com LabChart versão 7.0, ADInstruments, Austrália), para o registro das tensões 

isométricas (Figura 9). 
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Figura 9 – Sistema de cubas e aquisição de dados de tensão isométrica para órgão isolado 

Fonte: QUEIROZ, 2011 

 

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 Tyrode) 

foi trocado a cada 15 minutos para prevenir a produção de metabólitos indesejáveis 

(ALTURA; ALTURA, 1970). 

 

4.2.1.1 Protocolos experimentais para as preparações com anéis de artéria 

mesentérica superior de rato 

 

Para a realização de todos os protocolos experimentais, após o período de 

estabilização de 60 minutos, foi obtida uma contração com FEN (10 μM), um 

agonista dos receptores α1-adrenérgicos (BYLUND, 1992; BÜSCHER et al., 1999), 

encontrados no músculo liso vascular, com a finalidade de verificar a viabilidade do 

tecido. No componente tônico desta contração, a ACh (10 μM), um agonista dos 

receptores muscarínicos, expressos no endotélio vascular, foi adicionada à cuba 

com o intuito de avaliar a integridade destas células (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 

1980). 
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Os anéis que apresentaram relaxamento superior a 90% sobre a 

pré-contração com FEN, foram considerados anéis com endotélio funcional 

(Figura 10A), já os anéis com relaxamentos inferiores a 10% foram considerados 

anéis sem endotélio vascular (Figura 10B) (TOLVANEN et al., 1998). 

 

A)                                                          B)  

Figura 10 – Representação da verificação da viabilidade do órgão e da integridade do endotélio 
vascular. A) Presença do endotélio e B) Ausência do endotélio funcional 

 

 

4.2.1.2 Avaliação do efeito vasorrelaxante do NCOE em anéis de artéria mesentérica 

pré-contraídos com FEN 

 

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

endotélio (item 4.2.1.1) as preparações foram submetidas a trocas do meio nutritivo 

até que a tensão do órgão retornasse aos valores de base (0,75 g). O tempo gasto 

para este processo era de aproximadamente 30 minutos. Logo após este período, foi 

induzida uma segunda contração com concentração submáxima de (1 μM) FEN. No 

componente tônico desta segunda contração, concentrações crescentes do NCOE 

(10-10–10-3 M) foram adicionadas à preparação, de maneira cumulativa, para a 

obtenção de uma curva concentração-resposta. O efeito vasorrelaxante do 

composto foi avaliado em anéis com o endotélio intacto e anéis desprovidos de 

endotélio funcional (Figura 11).  
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A)  

 

B)  

 

Figura 11 – Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito do 

NCOE (10
-10

 – 10
-3 

M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, pré-contraídos com 
FEN (1 μM). A) Anéis com endotélio intacto; B) Anéis sem endotélio 

 

A porcentagem de relaxamento induzida pelo NCOE foi calculada pela 

comparação da resposta antes e após a adição do composto, considerando-se que: 

a tensão desenvolvida por FEN (1 μM) equivale a 0% de relaxamento; e a tensão de 

repouso equivale a 100% de relaxamento. A resposta foi expressa como 

porcentagem de relaxamento em relação à contração produzida pela FEN (1 μM). A 

eficácia e a potência do vasorrelaxamento induzido pelo composto foi avaliada por 

meio dos valores de efeito máximo (Emáx) e de logaritmo negativo da concentração 

responsável por 50% do Emáx (pD2), respectivamente. 
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4.2.1.3 Investigação do efeito do NCOE em anéis de artéria mesentérica sobre o 

tônus vascular intrínseco  

 

Após a verificação da presença ou ausência do endotélio vascular como 

descrito no item 4.2.1.1, as preparações foram lavadas com solução Tyrode até 

atingirem o tônus basal. A partir deste ponto, concentrações crescentes de NCOE 

(10-10–10-3 M) foram adicionadas às preparações tanto na ausência como na 

presença do endotélio, ambos no tônus basal, com a finalidade de avaliar o efeito de 

NCOE sobre o tônus muscular espontâneo (Figura 12). 

 
A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito de 
NCOE (10

-10
 – 10

-3 
M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato, sobre o tônus 

intrínseco vascular. A) Anéis com endotélio intacto; B) Anéis sem endotélio 

 

4.2.1.4 Investigação do efeito vasorrelaxante do NCOE em anéis de artéria 

mesentérica pré-contraídos com solução despolarizante de 60 mM de KCl 

 

Para investigar a resposta vasorrelaxante do NCOE sobre a contração 

induzida por um agente despolarizante, foi utilizado uma solução com 60 mM de KCl 
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(Quadro 2). O Tyrode, modificado com 60 mM de KCl, promove uma despolarização 

da membrana plasmática, levando à ativação dos canais para Ca2+ dependentes de 

voltagem (CaV) e, consequentemente, à contração do músculo liso vascular (CHEN; 

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

Após a verificação da remoção do endotélio funcional (item 4.2.1.1), e um 

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

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

componente tônico da contração promovida por este agente, foram adicionadas 

concentrações crescentes do NCOE (10-10–10-3 M), de maneira cumulativa, para 

obtenção de uma curva concentração-resposta (Figura 13). A potência e eficácia do 

vasorrelaxamento do NCOE foram avaliadas por meio dos valores de pD2 e Emáx, 

respectivamente. 

 

 

Figura 13 – Representação esquemática do protocolo experimental para avaliação do efeito do 
NCOE (10

-10
 – 10

-3 
M)  em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato na ausência do 

endotélio, pré-contraídos com solução despolarizante de KCl 60 mM 

 

4.2.1.5 Investigação da liberação do NO na resposta vasorrelaxante induzido pelo 

NCOE em anéis de artéria mesentérica 

 

Com o objetivo de investigar se a resposta vasorrelaxante do NCOE envolve 

a liberação do NO, foram utilizados diferentes ferramentas farmacológicas, como: 

PTIO (300 μM), um sequestrador de NO na forma radicalar (NO●) (CHAUHAN et al., 

2002; CHALUPSKY et al., 2004); L-cisteína (3 mM),  um tiol que atua como um 

sequestrador seletivo do NO-, a forma reduzida do NO (IRVINE; FAVALORO; KEMP-

HARPER, 2003; IRVINE et al., 2007; ANDREWS et al., 2009); NAC (3 mM), um tiol 
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que atua como um sequestrador de radicais livres intracelulares (ZAFARULLAH et 

al., 2003; PECHÁNOVÁ et al., 2006; AWAD et al, 2010); cianamida (1 mM), um 

inibidor da enzima mtALDH (CHEN et al., 2007; CHEN; ZHANG; STAMLER, 2002) e 

proadifeno (10 μM), um inibidor da enzima citocromo P450 (VETROVSKY et al., 

2002; BERANOVA et al., 2005).   

Após o período de estabilização e verificação da remoção do endotélio 

funcional (item 4.2.1.1), as ferramentas farmacológicas foram adicionadas, 

individualmente, aos anéis e incubadas durante 30 minutos, exceto o NAC, que foi 

incubado por 120 minutos. Em seguida, foi induzida uma nova contração de FEN 

(1 μM) e após 60 minutos, foram adicionadas concentrações crescentes do NCOE 

(10-10–10-3 M), de maneira cumulativa, para obtenção de uma curva concentração-

resposta (Figura 14). A resposta foi expressa como porcentagem de relaxamento em 

relação à contração produzida pela FEN. A potência e eficácia do vasorrelaxamento 

do NCOE foram avaliadas por meio dos valores de pD2 e Emáx, respectivamente. 

  

 

Figura 14 – Representação esquemática do protocolo para investigar o efeito vasorrelaxante de 
concentrações crescentes do NCOE (10

-10
 – 10

-3 
M), em anéis com endotélio funcional removido e 

pré-contraídos com FEN (1 μM), na presença de diferentes ferramentas farmacológicas, incubados 
individualmente 

 

4.2.1.6 Avaliação da participação da mtALDH no vasorrelaxamento induzido pelo 

SNP  

 

Com o objetivo de avaliar a participação da enzima mtALDH, no efeito 

vasorrelaxante do SNP, as preparações foram incubadas na presença e na ausência 
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do inibidor desta enzima, cianamida (1 mM), durante 30 minutos, após o período de 

estabilização e verificação da remoção do endotélio funcional (item 4.2.1.1). 

Decorridos 30 minutos, as preparações foram submetidas a uma segunda contração 

com FEN (1 μM) e no componente tônico desta contração adicionou SNP (10-12– 

10-7 M),  cumulativamente (Figura 15). A potência e a eficácia do vasorrelaxante do 

NCOE foram avaliadas por meio de comparação dos valores de pD2 e Emáx, 

respectivamente, na presença e na ausência da cianamida. 

 

A) 

 

B) 
 

 
Figura 15 – Representação esquemática do protocolo para investigar o efeito vasorrelaxante de 

concentrações crescentes do SNP (10
-12

 – 10
-7 

M), em anéis de artéria mesentérica superior isolada 
de rato sem endotélio vascular, pré-contraídos com FEN (1 μM), A) na ausência e B) na presença do 

cianamida (1 mM) 
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4.2.1.7 Investigação do envolvimento da via NO-sGC no efeito vasorrelaxante do 

NCOE 

 

Com a finalidade de investigar a participação da via NO-sGC na resposta 

vasorrelaxante promovida pelo NCOE, foi utilizado o ODQ (10 μM), um potente 

inibidor da sGC (GARTHWAITE et al., 1995; PACHER; BECKMAN; LIAUDET, 2007; 

FAVALORO; KEMP-HARPER, 2009). 

Após o período de estabilização e verificação da remoção do endotélio 

funcional (item 4.2.1.1), o ODQ foi adicionado aos anéis. Após 30 minutos de 

incubação, foi induzida uma nova contração de FEN (1 μM), com duração de 60 

minutos, seguida da adição de concentrações crescentes do NCOE (10-10–10-3 M), 

de maneira cumulativa, para obtenção de uma curva concentração-resposta (Figura 

16). A resposta foi expressa como porcentagem de relaxamento em relação à 

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

foram avaliadas por meio dos valores de pD2 e Emáx, respectivamente. 

 

 

 

Esquema 16 – Representação esquemática do protocolo para investigar o efeito vasorrelaxante de 
concentrações crescentes do NCOE (10

-10
 – 10

-3 
M), em anéis de artéria mesentérica superior isolada 

de rato sem endotélio vascular, pré-contraídos com FEN (1 μM), na presença do ODQ (10 μM) 

 

4.2.1.8 Avaliação da participação de canais para potássio (K+) na resposta 

vasorrelaxante induzida por NCOE em anéis de artéria mesentérica 

 

Para investigar a participação dos canais para K+ no efeito vasorrelaxante 

induzido pelo NCOE utilizou-se o TEA (3 mM), que nesta concentração atua como 
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um bloqueador inespecífico de canais para K+ (WANG et al., 2008; SILVA et al., 

2011). Também foi avaliada a participação dos subtipos de canais para K+ na 

resposta vasorrelaxante do NCOE, para isso foram utilizados os seguintes 

bloqueadores: iberiotoxina (100 nM), um bloqueador seletivo dos canais para K+ 

sensíveis ao Ca2+ de grande condutância (BKCa) (BYCHKOV et al., 1998);  4-AP (1 

mM), bloqueador dos canais para K+ sensíveis a voltagem (Kv) (OKABE et al., 1987); 

e GLIB (10 µM), um bloqueador dos canais para K+ sensíveis ao ATP (KATP) (XU; 

LEE, 1994; FAROUQUE; OMAR; MEREDITH, 2003). 

Após o período de estabilização e verificação da remoção do endotélio 

funcional (item 4.2.1.1), foram adicionados os bloqueadores: TEA (3 mM), 

iberiotoxina (100 nM), 4-AP (1 mM), GLIB (10 µM). Após 30 minutos, foi induzida 

uma nova contração com FEN (1 μM). Em seguida, foram adicionadas 

concentrações crescentes do NCOE (10-10–10-3 M), de maneira cumulativa, para 

obtenção de uma curva concentração-resposta (Figura 17). A potência e eficácia do 

efeito vasorrelaxante do NCOE foram avaliadas por meio dos valores de pD2 e Emáx, 

respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 17 – Representação esquemática do protocolo para investigar o efeito vasodilatador de 
concentrações crescentes do NCOE (10

-10
 – 10

-3 
M), em anéis de artéria mesentérica superior isolada 

de rato sem endotélio vascular, pré-contraídos com FEN (1 μM), na presença do TEA (3 mM), 
iberiotoxina (100 nM); 4-AP (1 mM); e GLIB (10 µM) 
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4.2.2 Dosagem de NO por citometria de fluxo 

 

4.2.2.1 Cultura de células musculares lisas vasculares de aorta de rato 

 

A extração das células musculares lisas vasculares foi realizada a partir da 

técnica de explantes (KIRSCHENLOHR; METCALFE; GRAINGER, 1996). 

Inicialmente, os animais foram eutanasiados por dose letal (500 mg/kg de xilasina) 

de anestésico, em seguida, foi realizada toracotomia e a aorta foi localizada e 

isolada. Um segmento de aproximadamente 3 cm da aorta torácica foi coletado e 

transferido para um tubo de 15 mL contendo solução de HANK estéril com 

antibióticos (penicilina/estreptomicina) e  antifúngico (anfotericina B). Todos os 

passos seguintes foram realizados na câmara de fluxo laminar sob condições 

assépticas.  

Com auxílio de um bisturi a camada adventícia foi removida e o vaso foi 

seccionado em sentido longitudinal. Em seguida, o endotélio foi removido por 

raspagem. Após a remoção do endotélio, a aorta foi seccionada em fragmentos de 

aproximadamente 1 mm2 (explantes). Os fragmentos foram posicionados com a 

parte interna voltada para baixo, no assoalho de poços de placa para cultura de 

células, pré-tratadas com inibidor do crescimento de fibroblasto. Sobre cada 

fragmento foi depositado 50 μL do meio DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s 

médium) suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e antibióticos (penicilina 

e estreptomicina). As células foram mantidas em estufa com 5% de CO2 e 37ºC e 

umidade de 90%. O meio DMEN mais SFB (20%) foi renovado a cada 48 horas.  

A migração das células musculares lisas vasculares ocorreu entre o sétimo e 

décimo dia de cultura. Após 30% de ocupação da placa com miócitos, os explantes 

foram retirados. Quando atingido a confluência de 90%, as células foram dispersas 

por tratamento com solução tripisina (0,5%)/ EDTA (0,02%), durante 4 minutos em 

estufa de CO2. A suspensão obtida foi coletada e centrifugada por 5 minutos a 2000 

rpm. O sobrenadante foi desprezado e adicionou-se DMEM suplementado com SFB 

(20%) mais antibióticos ao “pellet”. Em seguida, as células foram distribuídas em 

novas placas de cultura celular (primeira passagem) (KIRSCHENLOHR; 

METCALFE; GRAINGER, 1996), sendo utilizadas células até a sexta passagem. 
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4.2.2.2 Viabilidade Celular 

 

Os miócitos em confluência (80%) foram soltos por tripsinização e suspensos 

em DMEM suplementado com SFB (20%), o qual foi centrifugado a 2000 rpm por 5 

minutos. Em seguida, o sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspenso em 

solução de HANK-BSA. Uma alíquota foi destinada ao teste de viabilidade celular 

com 7-aminoactinomicina D (7-AAD) por citometria de fluxo. 

As células foram incubadas com 7-AAD (5 L para cada 106 células) durante 

10 minutos a 37ºC e no abrigo da luz. Logo após, as análises citofluorográficas 

foram realizadas em um FACS Canto II da Becton–Dickinson (San Jose, CA, USA) 

equipado com laser de argônio emitindo feixe de 488 nm. A fluorescência do 7-AAD 

foi obtida no canal de Per-CP (intervalo de comprimento de onda emitida detectável 

é de 670 a 735 nm) do equipamento. A média da intensidade de fluorescência 

emitida foi medida pelo software DIVA versão 4.0 (Becton-Dickson, San Jose, CA, 

USA). As células também foram analisadas na presença do NCOE, que foi incubado 

por 20 minutos a 37ºC após a adição do 7-AAD (SCHMID et al., 1992).  

 

4.2.2.3 Dosagem de NO em miócitos de artéria aorta  

 

As análises citofluorográficas foram realizadas em um FACS Canto II da 

Becton–Dickinson (San Jose, CA, USA) equipado com laser de argônio emitindo 

feixe de 488 nm. Inicialmente, 106 células/mL foram analisadas no citômetro na 

ausência de sondas fluorescentes e drogas (células não marcadas), com o intuito de 

observar os parâmetros citométricos e autofluorescência celular. Em seguida, as 

células foram incubadas com a sonda específica para NO, DAF-DA (diacetato 3,4-

diaminofluoresceína, 10 M) durante 30 minutos e logo depois analisadas. Em 

outras alíquotas, o veículo, SNP (10 M) ou NCOE (100 M) foram adicionados às 

células carregadas com DAF-DA (106 células/mL). Após o tratamento de 30 minutos, 

as amostras foram analisadas isoladamente.  

A aquisição para cada amostra foi de 10000 células em fluxo hidrodinâmico e 

a média da intensidade de fluorescência emitida (obtida em canal FITC, cujo 

intervalo de comprimento de onda é de 515 a 545 nm) foi medida pelo software 
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DIVA versão 4.0 (Becton-Dickson, San Jose, CA, USA). Os dados foram expressos 

na forma de Δ de porcentagem de fluorescência, normalizados pela fluorescência 

emitida pelo DAF na presença do veículo. Para tanto, a fluorescência obtida na 

presença de DAF mais veículo foi denominada controle e aquela obtida na presença 

de DAF mais droga (NCOE ou SNP) foi denominada tratada, de acordo com a 

seguinte equação: 

 

 Δ% Fluorescência =  (TRATADA – CONTROLE) x 100 

           CONTROLE 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

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

As comparações estatísticas entre duas variáveis foram realizadas por meio da 

utilização do teste t de Student não pareado. Para as análises de mais de duas 

variáveis foi utilizado o teste ANOVA one way, seguida do pós-teste de Bonferroni. 

As diferenças entre as médias foram consideradas significantes quando o p < 0,05. 

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

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

responsável por 50% do Emáx) foram obtidas por regressão não linear. Os dados 

foram analisados e plotados no programa estatístico GraphPad Prism 5.0®. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ESTUDOS FARMACOLÓGICOS IN VIVO 

 

5.1.1 Efeito induzido pelo NCOE sobre a PAM e FC em ratos normotensos não 

anestesiados 

 

Após o período de estabilização dos parâmetros cardiovasculares, a 

administração in bolus e de maneira randômica do NCOE (10; 20; 30; 40 e 

60 mg/kg) promoveu hipotensão (-2,49 ± 0,86; -3,88 ± 0,71; -31,09 ± 6,59; -40,58 ± 

3,97 e ; -50,39 ± 3,54%, respectivamente) e bradicardia transientes (-5,56 ± 0,93; -

8,95 ± 1,04; -57,2 ± 8,87; -70,95 ± 5,27 e -77,90 ± 2,66%, respectivamente). Este 

efeito, apresentado pelo nitrato, foi de maneira dependente de dose em ratos 

normotensos não anestesiados. O veículo (cremofor + salina) foi administrado e não 

promoveu alterações sobre PAM e FC (Figura 18; Gráfico 1). 

 

 

Figura 18 – Registro original representativo ilustrando o efeito do veículo ou de doses crescentes de 
NCOE (10; 20; 30; 40 e 60 mg/kg) sobre: A) pressão de pulso (PP) B) pressão arterial média (PAM) e 

C) frequência cardíaca (FC) em ratos normotensos não anestesiados 
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 Gráfico 1 – Efeitos de NCOE (10, 20, 30, 40 e 60 mg/kg i.v.) sobre: A) PAM (%), B) FC (%)  em ratos 

normotensos não anestesiados (n = 10). Os valores foram expressos como média ± e.p.m. 

 

5.2 ESTUDOS FARMACOLÓGICOS IN VITRO 

 

5.2.1 Influência do endotélio sobre o efeito vasorrelaxante induzido pelo NCOE 

 

Após o período de estabilização (60 minutos) da contração de FEN (1 μM) foi 

adicionado concentrações crescentes do NCOE, de maneira cumulativa (10-10 - 10-3 

M). Este nitrato promoveu um vasorrelaxamento, em anéis com endotélio intacto 

(Emáx = 107,1 ± 4,43%; pD2 = 5,95 ± 0,06; e n = 8), de maneira dependente de 

concentração. A remoção mecânica do endotélio não alterou a resposta relaxante 

induzida pelo nitrato, como demonstrado pelos valores de Emáx e pD2 (118,0 ± 3,5%; 

5,90 ± 0,05, respectivamente; n= 9) (Figura 19; Gráfico 2). 

 

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

DE50: 29,58  1,33%

Log (NCOE) mg/kg i.v.

P
A

M
 (

%
)

0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

-100

-80

-60

-40

-20

0

DE50: 27,5  1,0%

Log (NCOE) mg/kg i.v.

F
C

 (
%

)

A) B)



Efeitos cardiovasculares de um novo doador de NO, o NCOE, em ratos                                                                                                          64 

 
 

 

 
Natália Tabosa Machado 

 

Figura 19 – Registros originais representativos das respostas do NCOE (10
-10 

– 10
-3  

M) em anéis 
pré-contraídos com FEN (1 μM), na presença (A) ou ausência (B) do endotélio 

 

  

Gráfico 2 – Curvas concentração-resposta para o efeito relaxante induzido pelo NCOE  
(10

-10
 – 10

-3
 M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos, na presença (●) ou 

ausência (○) do endotélio, pré-contraídos com FEN (1 μM)  
(n = 8 e 9, respectivamente). Os valores foram expressos como média ± e.p.m. 

 

O tempo necessário para que fossem obtidas as respostas máximas nas 

primeiras concentrações (10-10 – 10-7 M) foi de 4 minutos. O intervalo necessário 
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para adição das outras concentrações (3x10-7 – 10-3 M) foi de 6 minutos. O tempo 

total de relaxamento máximo foi de aproximadamente 76 minutos (Figura 19). Após 

a aplicação da última concentração, foram realizadas lavagens sucessivas durante 

40 minutos. Em seguida, os anéis responderam a uma nova adição de FEN (1 μM), 

com magnitude semelhante à observada na investigação da viabilidade do endotélio 

vascular. 

 

5.2.2 Efeito do NCOE em anéis de artéria mesentérica isolada de rato sobre o 

tônus intrínseco vascular 

 

A administração cumulativa do NCOE (10-10 – 10-3 M), nas preparações de 

anéis com endotélio  intacto ou em anéis com endotélio ausente, não promoveu 

alteração sobre o tônus muscular espontâneo (Gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3 – Efeito de NCOE (10

-10
 - 10

-3 
M) sobre o tônus basal em anéis de artéria mesentérica 

superior isolada de ratos com endotélio intacto (■) ou endotélio ausente (□), (n= 6). Os valores foram 
expressos como média ± e.p.m. 

 

Para investigar o mecanismo de ação envolvido no efeito vasorrelaxante do 

NCOE, em todos os experimentos subsequentes foram utilizados anéis na ausência 

do endotélio vascular. 
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5.2.3 Efeito do NCOE em anéis de artéria mesentérica pré-contraídos com 

solução despolarizante de 60 mM de KCl 

 

Em anéis mesentéricos, na ausência do endotélio vascular, pré-contraídos 

com uma solução despolarizante de 60 mM de KCl, a resposta vasorrelaxante 

produzida pela adição cumulativa do NCOE foi atenuada significativamente 

(Emáx = 92,1 ± 4,1%, n = 7, p < 0,05), quando comparada ao efeito deste nitrato 

sobre anéis pré-contraídos com FEN (Emáx = 118,0 ± 3,5%; n = 9) (Gráfico 4).   

 

 

Gráfico 4 – Curvas concentração-resposta para o efeito relaxante induzido pelo NCOE (10
-10

 - 10
-3 

M) 
em anéis da artéria mesentérica superior isolada de ratos sem endotélio, pré-contraídos com FEN (1 

μM) (○) ou pré-contraídos com KCl 60 mM (◊) (n = 9 e 7, respectivamente). Os valores foram 
expressos como média ± e.p.m. *p < 0,05 
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5.2.4.1 Participação do NO na forma radicalar (NO●) no efeito vasorrelaxante 

induzido pelo NCOE  

 

O tratamento prévio dos anéis mesentéricos com um sequestrador 

intracelular de NO na forma radicalar, o PTIO (300 M) (CHAUHAN et al., 2002; 
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CHALUPSKY et al., 2004), atenuou a resposta vasorrelaxante do NCOE, com 

redução da potência (pD2 = 5,10 ± 0,05, p < 0,05) e sem alteração do efeito máximo 

(Emáx = 113 ± 3,35%, n = 6), quando comparadas com o controle 

(Emáx = 118 ± 3,53%; pD2 = 5,90 ± 0,05, n = 9) (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 – Curvas concentração-resposta para o efeito vasorrelaxante induzido pelo NCOE  
(10

-10
 – 10

-3
 M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos, sem endotélio, pré-

contraídos com FEN (1 μM), na ausência (○) e na presença de PTIO 300 μM (□),  
(n = 9 e 6, respectivamente). Os valores foram expressos como média ± e.p.m. *p < 0,05 

 

5.2.4.2 Avaliação da participação do NO na forma reduzida (NO-) na resposta 

vasorrelaxante induzida pelo NCOE  

 

Quando os anéis foram incubados com L-cisteína (3 mM), um sequestrador 

seletivo do NO- (IRVINE; FAVALORO; KEMP-HARPER, 2003; IRVINE et al., 2007; 

ANDREWS et al., 2009), não houve diferença no efeito máximo do NCOE 

(Emáx = 120,6 ± 4,18%; n = 9). Entretanto, a resposta vasodilatadora deste nitrato 

orgânico foi potencializada de maneira significativa (pD2 = 6,34 ± 0,03; p < 0,05), 

quando comparado ao controle (pD2 = 5,90 ± 0,05) (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Curvas concentração-resposta para o efeito relaxante induzido pelo NCOE (10
-10

 - 10
-3 

M) 
em anéis da artéria mesentérica superior isolada de ratos sem endotélio, pré-contraídos com FEN (1 
μM), na ausência (○) e na presença de L-cisteína 3 mM (▲), (n = 9 e 9, respectivamente). Os valores 

foram expressos como média ± e.p.m. *p < 0,05 

 

5.2.4.3 Participação dos radicais livres intracelulares no vasorrelaxante induzido pelo 

NCOE 

 

Na presença de 3 mM do NAC, um sequestrador de radicais livres 

intracelulares (ZAFARULLAH et al., 2003; PECHÁNOVÁ et al., 2006; AWAD et al, 

2010), o efeito relaxante induzido por concentrações crescentes do NCOE (10-10 - 

10-3 M), foi potencializado, com o deslocamento da curva para esquerda  (pD2 = 6,56 

± 0,05, p < 0,05) e sem alteração do efeito máximo (Emáx = 124,5 ± 2,9%), quando 

comparada com o controle (Emáx = 118,0 ± 3,53 % e pD2 = 5,90 ± 0,05; n = 7) 

(Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Curvas concentração-resposta para o efeito relaxante induzido pelo NCOE  

(10
-10

 - 10
-3 

M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos sem endotélio, pré-

contraídos com FEN (1 μM), na ausência (○) e na presença do NAC 3 mM (◊), (n = 9 e 7, 
respectivamente). Os valores foram expressos como média ± e.p.m. *p < 0,05 

 

5.2.4.4 Avaliação da participação do citocromo P450 no vasorrelaxamento induzido 

pelo NCOE  

 

Quando os anéis de artéria mesentérica foram incubados com um inibidor do 

citrocromo P450, proadifeno (10 μM) (VETROVSKY et al., 2002; BERANOVA et al., 

2005), não houve alteração da resposta vasorrelaxante induzida pela adição 

cumulativa do NCOE (Emáx = 119,0 ± 7,64%; e pD2 = 5,99 ± 0,07, n = 5), quando 

comparado com o controle (Emáx = 118,0 ± 3,53%; pD2 = 5,90 ± 0,05 , n = 9) (Gráfico 

8). 
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Gráfico 8 – Curvas concentração-resposta para o efeito vasorrelaxante induzido pelo NCOE  

(10
-10

 – 10
-3

 M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos, com endotélio ausente, 
pré-contraídos com FEN (1 μM), na ausência (○) e na presença de proadifeno 10 μM (♦), (n = 9 e 6, 

respectivamente). Os valores foram expressos como média ± e.p.m. 

 

5.2.4.5 Avaliação da participação da mtALDH no vasorrelaxamento induzido pelo 

NCOE  

 

Na presença de 1 mM de cianamida, um inibidor da mtADLH (CHEN et al., 

2007; CHEN; ZHANG; STAMLER, 2002), o vasorrelaxamento induzido pelo NCOE 

(10-10 - 10-3  M), em anéis da artéria mesentérica superior isolada de rato, foi 

atenuado, havendo o deslocamento da curva para direita e significante redução do 

efeito máximo (Emàx = 94,3 ± 6,26%;  n = 7; p< 0,05), quando comparada com o 

controle (Emáx = 118,0 ± 3,53%; pD2 = 5,90 ± 0,05 , n = 9) (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 – Curvas concentração-resposta para o efeito relaxante induzido pelo NCOE (10
-10

 - 10
-3 

M) 
em anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos sem endotélio, pré-contraídos com FEN (1 
μM), na ausência (○) e na presença de cianamida 1 mM (▼), (n = 9 e 7, respectivamente). Os valores 

foram expressos como média ± e.p.m. *p < 0,05 

 

5.2.5 Avaliação da participação da mtALDH no vasorrelaxamento induzido pelo 

SNP 

 

O tratamento prévio dos anéis de artéria mesentérica com um inibidor da 

mtALDH, cianamida (1 mM), não alterou a curva concentração-resposta do efeito 

vasorrelaxante induzido pelo SNP, um doador de NO que não requer a 

metabolização enzimática para a liberação deste gás (BELLISARII et al., 2012) (pD2 

= 9,48 ± 0,05; Emáx = 112,9 ± 3,84%; n = 7), quando comparada com a curva na 

ausência do inibidor (pD2 = 9,57 ± 0,07; Emáx = 113,3 ± 4,31%; n = 6) (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 – Curvas concentração-resposta para o efeito vasorrelaxante induzido pelo SNP 
(10

-12
 - 10

-7 
M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos sem endotélio, pré-

contraídos com FEN (1 μM) na ausência (Δ) e na presença de cianamida 1 mM (▲),  

(n = 6 e 7, respectivamente). Os valores foram expressos como média ± e.p.m. 

 

5.2.6 Participação da sGC na resposta vasorrelaxante induzida pelo NCOE 

 

A resposta vasorrelaxante induzida pelo NCOE foi fortemente inibida, 

quando os anéis de artéria mesentérica foram incubados com o ODQ (10 µM), um 

inibidor da sGC (GARTHWAITE et al., 1995; PACHER; BECKMAN; LIAUDET, 2007; 

FAVALORO; KEMP-HARPER, 2009), com deslocamento da curva para direita e 

redução do efeito máximo (Emáx = 55,2± 3,60%; n = 8, p < 0,05), quando comparado 

ao controle (Emáx = 118,0 ± 3,53%; n = 9) (Gráfico 11). 
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Gráfico 11 – Curvas concentração-resposta para o efeito vasorrelaxante induzido pelo NCOE  
(10

-10
 – 10

-3
 M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos, com endotélio ausente, 

pré-contraídos com FEN (1 μM) na ausência (○) e na presença de ODQ 10 μM (■), (n = 9 e 8, 
respectivamente). Os valores foram expressos como média ± e.p.m. *p < 0,05 

 

5.2.7 Participação dos canais para K+ na resposta vasorrelaxante induzida pelo 

NCOE  

 

O tratamento prévio dos anéis de artéria mesentérica com TEA (3 mM), que 

nesta concentração atua como um bloqueador não  seletivo de canais para K+ 

(WANG et al., 2008; SILVA et al., 2011), ou 100 nM de iberiotoxina, um bloqueador 

seletivo de canais BKCa  (BYCHKOV et al., 1998), atenuou o efeito máximo do 

vasorrelaxamento produzido pelo NCOE (Emáx = 107,1 ± 7,09% e 106,2 ± 1,49%; 

p < 0,05; n = 6 e 7, respectivamente), quando comparado ao controle 

(Emáx = 118,0 ± 3,53%; n = 9) (Gráfico 12A e 12B). 

Na presença de glibenclamida (10 μM), um bloqueador seletivo dos canais 

KATP (XU; LEE, 1994; FAROUQUE; OMAR; MEREDITH, 2003), a curva de 

vasorrelaxamento do NCOE foi deslocada para direita (pD2 = 5,61 ± 0,04 p < 0,05), 

sem alteração no efeito máximo  (Emáx = 109,7 ± 2,59%; n = 6;), quando comparada 

ao controle (Emáx = 118,0 ± 3,53%; pD2 = 5,90 ± 0,05, n = 9) (Gráfico 12C). 
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anéis mesentéricos foram incubados com o 4-AP (1 mM), um bloqueador seletivo de 

canais KV (OKABE et al., 1987), quando comparado com o controle 

(Emáx = 116,5 ± 4,63% e 118,0 ± 3,53%; pD2 = 5,70 ± 0,04 e 5,90 ± 0,05; n = 8 e 9, 

respectivamente) (Gráfico 12D). 

 

 
Gráfico 12 – Curvas concentração-resposta para o efeito relaxante induzido pelo NCOE 

(10
-10

 - 10
-3 

M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos sem endotélio, pré-
contraídos com FEN (1 μM), na ausência (○) e na presença de A) TEA 3 mM (∆), B) iberiotoxina 

100 nM (□), C) GLIB 10 μM (◊) ou  D) 4-AP 1 mM (▽), (n = 9, 6, 7, 6 e 8,  respectivamente). Os 

valores foram expressos como média ± e.p.m. *p < 0,05 

 

5.2.8 Liberação de NO pelo NCOE em cultura de células musculares lisas de 

aorta de rato  

 

As células musculares lisas de aorta, na presença do 7-AAD, apresentaram 

viabilidade celular superior a 90% após incubação com NCOE. 
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Após incubação com o DAF-DA (10 M), tanto o NCOE (100 M) quanto o 

SNP (10 M) aumentaram a fluorescência em 139,6 ± 28,3% e 80,6 ± 2,3% 

respectivamente, quando comparados com a condição controle (DAF-DA (10 M) + 

veículo). Adicionalmente, não houve diferença estatística entre a fluorescência do 

NCOE e do SNP (Gráfico 13). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 13 - Efeito do NCOE (100 M), SNP (10 M) e veículo sobre os níveis de NO, expressos em 
Δ de fluorescência de DAF (%), em células musculares lisas de aorta de rato ( ~10

6
/mL).  Os valores 

foram expressos como média ± e.p.m. *p < 0,05 vs veículo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com a finalidade de avaliar os efeitos do 

nitrato orgânico, NCOE, sobre o sistema cardiovascular de ratos normotensos, 

tentando elucidar os possíveis mecanismos de ação envolvidos em suas respostas. 

Como principais resultados, foi constatado que a administração aguda do NCOE 

promoveu hipotensão e bradicardia transientes, em ratos normotensos não 

anestesiados. O efeito hipotensor induzido pelo NCOE pode estar relacionado com a 

diminuição da RVPT, como observado no vasorrelaxamento promovido por este 

nitrato em artéria mesentérica superior de rato. O mecanismo de ação responsável 

pela vasodilatação promovida pelo NCOE envolve a liberação de NO, ativação da 

sGC e consequente ativação dos canais para K+. 

Atualmente, há um grande interesse em uma classe de moléculas chamadas 

de doadores de NO, os quais são capazes de transportar este gás para diferentes 

áreas do organismo (SERAFIM  et al, 2012). O NO é uma importante molécula de 

sinalização, com uma ampla variedade de funções no sistema cardiovascular, 

incluindo a regulação da PA sistêmica, do fluxo sanguíneo  e do tônus vascular 

(ALZAWAHRA et al., 2008). Como o NO está envolvido em diversas vias 

biorregulatórias, tem despertado o interesse terapêutico por nitratos orgânicos e 

outros doadores de NO, como também intensificado o uso destes compostos em 

estudos farmacológicos (FEELISCH, 1998). 

Com o intuito de avaliar o efeito de NCOE sobre a PAM e FC, utilizou-se a 

metodologia de aferição dos parâmetros cardiovasculares em animais não 

anestesiados e com livre movimentação, uma vez que a anestesia modifica os níveis 

de PA e FC. Adicionalmente, também pode ocorrer a alteração dos principais 

sistemas envolvidos na regulação destes parâmetros, como o sistema renina-

angiotensina, o sistema nervoso simpático e o barorreflexo, além de causar 

depressão das sinapses do sistema nervoso central e modificação de respostas 

autonômicas (KORNER; LANGSFORD; STARR, 1968; ZIMPFER et al., 1982; 

DORWARD et al., 1985; FLUCKIGER et al., 1985). 

Em animais normotensos, não anestesiados, a administração aguda (i.v – in 

bolus) e randômica do NCOE induziu uma resposta transiente de maneira 

dependente de dose, caracterizada por uma hipotensão associada a uma 
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bradicardia.  O efeito bradicárdico do NCOE diferencia dos efeitos induzidos pela 

administração de nitratos orgânicos clássicos, como GTN e 3-morfolino-sidnonimina 

(SIN-1), que causam taquicardia.  Essa taquicardia pode ser um resultado da 

ativação reflexa do sistema nervoso simpático, com a finalidade de reajustar os 

níveis de PA (NURMINEN; VAPAATALO, 1996). O efeito bradicárdico induzido pelo 

NCOE pode está relacionado com uma ação sobre o coração.  

Frente às evidências de que o nitrato em estudo possivelmente esteja 

exercendo seus efeitos por liberar NO, convém relatar a influência do NO sobre a 

contratilidade cardíaca. Relatos demonstram que o NO, em altas concentrações, 

promove efeito inotrópico negativo via PKG (COTTON; KEARNEY; SHAH, 2002; 

RASTALDO et al., 2007). Além disso, o NO, de maneira dependente de cGMP, pode 

modular a FC por atuar em terminações nervosas vagais cardíacas, estimulando a 

liberação de ACh e, por outro lado, reduzindo a liberação de noradrenalina a partir 

das terminações simpáticas (PATON, KASPAROV; PATERSON, 2002; HERRING; 

PATERSON, 2001; WANG et al., 2007). Desse modo, a liberação do NO pelo NCOE 

pode ser o mecanismo responsável por sua ação bradicárdica observada. No 

entanto, estudos adicionais são necessários para investigar melhor este efeito. 

Com base no fato de que alterações do tônus da musculatura lisa vascular 

desempenham um importante papel na manutenção da PA (FOLKOW, 1987; 

MULVANY; AALKJAER, 1990), foi investigada a atividade do NCOE utilizando uma 

abordagem in vitro. Para este fim, foram utilizados anéis de artéria mesentérica 

superior isolada de rato, com o objetivo de melhor compreender a natureza do efeito 

hipotensor, observado nos experimentos in vivo. Nos estudos in vitro, foi evidenciado 

que o NCOE induziu vasodilatação dependente de concentração em anéis 

mesentéricos pré-contraídos com FEN (1 μM). 

 A ação farmacológica de compostos vasodilatadores é principalmente 

mediada por um efeito direto, sobre o músculo liso vascular, ou um efeito indireto, 

via liberação de fatores relaxantes derivados do endotélio vascular (GURNEY et al. 

1994). O endotélio vascular apresenta papel importante no controle do tônus 

vascular e da PA por meio da liberação de substâncias vasoativas, que agem nas 

células do músculo liso vascular, causando contração ou relaxamento. As células 

endoteliais, em resposta a uma variedade de estímulos fisiológicos, tais como: a 

bradicinina; acetilcolina; histamina; substância P; estresse de cisalhamento, entre 
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outros, liberam substâncias vasodilatadoras, incluindo: a PGI2, o NO e o EDHF 

(VANHEEL; VAN DE VOORDE, 2000; SERBAN et al. 2010).  

A partir dessas considerações sobre o endotélio vascular, passou-se a avaliar 

a influência do mesmo na resposta vasorrelaxante induzida pelo NCOE. Para tanto, 

foram realizados experimentos, nos quais o endotélio foi mecanicamente removido. 

Em seguida, a resposta obtida foi comparada à resposta relaxante deste nitrato 

orgânico na presença do endotélio vascular. O efeito vasorrelaxante do NCOE 

mostrou-se equipotente, com relação aos valores de eficácia e potência, nos anéis 

mesentéricos na presença e na ausência do endotélio funcional. Este efeito 

evidencia que a vasodilatação promovida pelo NCOE ocorre de maneira 

independente dos fatores relaxantes derivados do endotélio. Adicionalmente, 

sugere-se que o nitrato orgânico em estudo pode exercer o seu efeito diretamente 

no músculo liso vascular.  

Diante desse contexto, avaliou-se também o efeito induzido pelo NCOE sobre 

o tônus vascular basal, tanto na presença quanto na ausência do endotélio vascular. 

A adição de concentrações crescentes do NCOE ao tônus basal não alterou o tônus 

basal. Esta resposta sugere que para o NCOE induzir um efeito vasorrelaxante é 

necessário que a artéria mesentérica esteja pré-contraída. 

A partir desses resultados preliminares, os experimentos subsequentes foram 

realizados com anéis de artéria mesentérica sem endotélio vascular e submetidos a 

uma pré-contração. 

A contração do músculo liso ocorre após a elevação da [Ca2+]i, em virtude da 

abertura de canais para Ca2+ presentes na membrana plasmática, e devido a 

liberação deste íon do retículo sarcoplasmático. No meio intracelular, o Ca2+ se liga à 

calmodulina, ativando a MLCK, que fosforila a cadeia leve de miosina (MLC), e esta 

interage com os filamentos de actina para promover contração do músculo liso. A 

[Ca2+]i pode ser influenciada pela ação de agonistas, como a FEN, como também 

por estímulos eletroquímicos (KARAKI et al., 1997; WEBB, 2003; PEREZ-ZOGHBI et 

al., 2009). 

A FEN induz contração das células do músculo liso por meio da ativação dos 

receptores α1-adrenérgicos. Estes receptores são acoplados à proteína Gq/11 e, ao 

serem ativados, levam à ativação da fosfolipase C-β (PLCβ). Esta enzima catalisa a 

hidrólise do fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) em 1,4,5-trifosfato de inositol (IP3) e 
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diacilglicerol (DAG). O IP3 ativa os receptores para IP3 (IP3R), localizados no retículo 

sarcoplasmático, promovendo a liberação para o citosol do Ca2+ contido neste 

compartimento intracelular. O DAG, juntamente com a elevação da [Ca2+], promove 

ativação da proteína cinase C (PKC). Esta proteína cinase fosforila vários alvos, 

como os canais de Ca2+ sensíveis à voltagem tipo L (CaV1.2), presentes na 

membrana plamática. A abertura dos CaV1.2 permite a passagem do Ca2+ do meio 

extracelular para o interior da célula, um evento que resulta na contração das células 

musculares lisas (MCCARRON et al., 2003; WEBB, 2003; THORNELOE; NELSON, 

2005). 

O aumento na [Ca2+]i induzido por estímulos eletroquímicos, como a elevação 

da [K+] extracelular, permite a abertura direta dos canais de cálcio, sem a 

participação de receptores farmacológicos membranares. Este aumento extracelular 

impede o influxo desse íon, levando à despolarização da membrana plasmática. Por 

sua vez, a despolarização gerada permite a abertura dos CaV1.2,  levando ao 

aumento do influxo do Ca2+ e, consequentemente, à contração muscular (KARAKI et 

al., 1997; INTERRAMINESE et al., 2007; WANG et al., 2007).  

Estudos relatam que contrações induzidas por alterações do potencial 

membranar, bem como aquelas mediadas por GPCR envolvem a ativação da via 

RhoA/Rho cinase. Esta serina/treonina cinase, que fosforila a fosfatase da cadeia 

leve da miosina (MLCP) e leva a sua inibição. Isto resulta na inibição da atividade da 

MLCP de remover o fosfato da cadeia leve da miosina (MLC), fazendo com que esta 

proteína permaneça no estado fosforilado, um fator que contribui para manutenção 

da contração (SAKAMOTO et al., 2003; WANG et al., 2006). 

Diante destas duas condições contráteis, NCOE induziu um efeito relaxante 

maior em anéis pré-contraídos com FEN (1μM) do que em anéis pré-contraídos com 

solução despolarizante, KCl 60 mM. Este resultado assemelha-se com outros 

estudos com nitratos orgânicos, nos quais demonstram que o efeito relaxante é bem 

mais potente em pré-contrações induzidas por agonistas GPCR do que contrações 

induzidas por soluções despolarizantes (ALUSTAU, 2010; FRANÇA-SILVA, 2010). 

Drogas que atuam bloqueando diretamente canais de cálcio apresentam efeito 

inverso a este demonstrado acima, tal como o nifedipino e seus análogos (DAMIANI; 

ROSSONI; VASSALO, 2003; QUEIROZ et al., 2011). 
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Os nitratos orgânicos, como o NCOE, possuem um grupo nitroso funcional em 

sua molécula, o qual pode liberar NO por influência enzimática ou não enzimática 

(BONAVENTURA et al., 2007). Assim, buscou-se avaliar o envolvimento do NO na 

resposta relaxante induzida pelo nitrato em estudo. 

Dependendo da origem, o NO pode ser gerado em diferentes estados redox: 

na forma radicalar (NO•); na forma reduzida, como íon NO-; e na forma oxidada 

como cátion nitrosonium (NO+) (BONAVENTURA et al., 2006; IRVINE et al., 2007). 

Dierks e Burstyn (1996) demonstraram que somente o NO● é capaz de ativar a sGC 

e promover vasorrelaxamento. No entanto, outros estudos mostraram que o NO- 

também pode ativar a sGC e os canais para potássio gerando relaxamento em 

artéria mesentérica de resistência (IRVINE; KEMP-HARPER; FAVALORO, 2003). 

Foi também demonstrado que o NO+ não apresenta relevância fisiológica, devido ao 

fato de ter um tempo de meia vida muito curta, aproximadamente de nanosegundos 

(BONNER; STEDEMAN, 1996 apud PEREIRA, 2011). Devido o envolvimento tanto 

NO● e do NO- no relaxante da musculatura lisa vascular (IRVINE et al., 2007; 

FAVALORO; KEMP-HARPER, 2009), avaliou-se a participação destas duas formas 

no vasorrelaxamento induzido pelo NCOE. 

No intuito de investigar a participação do NO●, utilizou-se o PTIO, um 

sequestrador intracelular seletivo para esta forma do NO. O PTIO oxida o NO●, 

gerando o dióxido de nitrogênio (NO2) e o 2-fenill-4,4,5,5-tetrametilimidazolina-1-oxil 

(PTI) (MAEDA et al., 1994). Na presença deste sequestrador, o efeito vasorrelaxante 

induzido pelo NCOE foi atenuado de forma significativa. Esta resposta sugere que a 

vasodilatação promovida pelo NCOE envolve a liberação de NO●. Outros estudos 

relatam que nitratos orgânicos, caracterizados por exercerem seus efeitos 

vasorrelaxantes a partir da liberação de NO●, na presença do PTIO, apresentam 

atenuação da potência, sem alteração do efeito máximo (IRVINE et al., 2007), 

corroborando com os resultados obtidos com o NCOE.  

Para avaliar o envolvimento do NO- no vasorrelaxamento produzido pelo 

NCOE, foi utilizado L-cisteína (3 mM), um sequestrador seletivo desta forma de NO. 

Na presença da L-cisteína, o efeito foi potencializado, porém sem alterar o Emáx. Este 

resultado corrobora com dados da literatura, que mostram que concentrações 

milimolares de L-cisteína aumentam ou prolongam respostas do NO● e excluem a 
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participação do NO-, em preparações vasculares ou em outros tecidos (ELLIS; LI; 

RAND, 2000).  

A potencialização do efeito do NCOE pode ser explicada a partir das 

características da L-cisteína. Esta substância é considerada um tiol (R-SH), por 

apresentar em sua estrutura um grupo sulfidril (SH). Tem sido sugerido, que tióis 

podem reagir diretamente o NO● para formar S-nitrosotióis (R-SNO). Estes 

compostos atuam como moléculas transportadoras e estabilizadoras da atividade do 

NO, devido ao fato de possuírem um tempo de meia-vida maior que este gás e por 

serem mais resistentes à degradação pelo superóxido (O2
-) do que o NO (ELLIS; LI; 

RAND, 2000). Adicionalmente, os tióis podem reagir diretamente com nitratos 

orgânicos levando à liberação de NO (ABRAMS, 1991; WANG; CAI; TANIGUCHI, 

2005). Portanto, o vasorrelaxamento produzido pelo NCOE, na presença da 

L-cisteína, é mais um indício de que o NO● está envolvido no efeito deste nitrato. 

Neste contexto, foi desenvolvido um protocolo experimental utilizando outro 

tiol, o NAC (3 mM), um sequestrador de ROS, considerado um potente agente 

antioxidante (ANDREWS;  PRASAD; QUYYUMI, 2001; ZAFARULLAH et al., 

2003; PECHÁNOVÁ et al., 2006). Este tiol, quando aplicado em sistemas biológicos, 

pode ser convertido em metabólitos que estimulam a síntese de glutationa reduzida 

(AWAD et al, 2010). Após pré-incubação do NAC, o efeito vasorrelaxante do NCOE 

também foi potencializado, corroborando com estudos que mostraram que este 

sequestrador de ROS potencializa os efeitos de doadores de NO (WINNIFORD et 

al., 1986). Este efeito pode estar relacionado com a formação S-nitrosotióis, que 

protege o NO da degradação de radicais livres. Adicionalmente, o NAC melhora a 

biodisponibilidade do NO por sequestrar ROS (ANDREWS; PRASAD; QUYYUMI, 

2001; PECHÁNOVÁ et al., 2006). 

Para que ocorra a liberação de NO a partir de nitratos orgânicos é necessário 

a biotransformação dos mesmos, que pode ocorrer tanto por via não enzimática 

(reações com tióis) quanto enzimática (BARRETO; CORREIA; MUSCARÁ, 2005).  

De fato, tem sido sugerido que nitratos orgânicos de alta potência, tais como o 

pentaeritritil tetranitrato (PETN) e o GTN, podem ser bioativados tanto pela mtALDH 

quanto pelo citocromo P450. Já os nitratos de baixa potência, como mononitrato de 

isossorbida (ISMN), podem ser bioativados pelo citocromo P450 no retículo 

endoplasmático (DAIBER et al., 2008; MÜNZEL; DAIBER; GORI, 2011). Com o 
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intuito de investigar se o NCOE necessita de bioativação enzimática para promover 

a liberação de NO, foi realizado protocolos experimentais na presença de inibidores 

do citocromo P450 e da mtALDH. 

Na presença do proadifeno, um inibidor do citocromo P450 (VETROVSKY et 

al., 2002; BERANOVA et al., 2005),  o efeito vasorrelaxante induzido pelo NCOE não 

foi alterado, sugerindo que o citocromo P450 não está envolvido no mecanismo de 

bioativação do NCOE. Para investigar o envolvimento da mtALDH, foi utilizado a 

cianamida (1 mM), um inibidor desta enzima (CHEN;  ZHANG; STAMLER, 2002). 

Nestas condições, a resposta vasorrelaxante induzida pelo NCOE foi atenuada, com 

redução da sua eficácia, sugerindo que, pelo menos em parte, o NCOE necessita 

ser bioativado pela mtALDH para liberar NO e induzir seu efeito vasorrelaxante.  

Em contraste, o efeito vasorrelaxante do SNP não foi alterado na presença da 

cianamida, um doador de NO que não requer uma biotransformação enzimática para 

disponibilizar NO (BONAVENTURA et al., 2008; BELLISARII et al., 2012). Estes 

resultados corroboram com dados da literatura, que mostram que o efeito 

vasorrelaxante do SNP, em aorta de coelho, não foi alterado na presença da 

cianamida. Com este protocolo, demonstrou-se a viabilidade dos experimentos que 

avaliam o envolvimento da mtALDH, utilizando a cianamida. 

Os resultados apresentados até aqui, em conjunto, reforçam a hipótese de 

que o NCOE deve exercer o seu efeito vasorrelaxante por meio da liberação de NO● 

no músculo liso vascular, e esta liberação parece envolver a participação de 

mtALDH. 

Uma vez liberado no músculo liso, o NO liga-se ao ferro do grupamento heme 

da sCG, ativando esta enzima, que é responsável por catalisar a conversão de GTP 

em cGMP. O aumento dos níveis de cGMP resulta na  ativação a PKG, que atua 

como mediador da vasodilatação das células do músculo liso. A PKG atua por meio 

da fosforilação de várias proteínas, que levam à abertura de canais de K+ na 

membrana plasmática, inativação da MLCK e diminuição dos níveis de Ca2+ 

intracelular (TAKAHASHI et al., 2008). 

Para avaliar a participação da via de sinalização NO-sGC, realizou-se 

experimentos na presença do ODQ (10 μM), um inibidor seletivo da sGC (ZHAO et 

al., 2000; IRVINE et al., 2007; ANDREWS et al., 2009). O efeito inibitório do ODQ 

ocorre devido à oxidação do ferro do grupamento heme da sGC, diminuindo 
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consideravelmente a ação do NO, sem afetar a atividade catalítica da enzima 

(SCHRAMMEL et al., 1996; ZHAO et al., 2000; BONAVENTURA et al., 2007). Na 

presença deste inibidor, o vasorrelaxamento induzido pelo NCOE foi 

significativamente atenuado, com redução do efeito máximo, sugerindo que o efeito 

vasorrelaxante do NCOE é mediado pela ativação da sGC. 

É bem estabelecido que tanto o cGMP quanto a PKG podem mediar o 

relaxamento vascular por afetar a funcionalidade dos canais para K+ (ARCHER et 

al., 1994). Admite-se, também, que o NO possa ativar diretamente estes canais, de 

maneira independente do cGMP (BOLOTINA et al., 1994). Os canais para K+ 

contribuem para a regulação do potencial de membrana das células do músculo liso, 

sendo importantes na homeostasia do tônus vascular. A abertura destes canais 

induz uma mudança no potencial de membrana das células para valores mais 

negativos (hiperpolarização ou repolarização), devido o efluxo desses íons. Este 

efeito é seguido pelo fechamento dos CaV1.2, reduzindo a entrada de Ca2+, 

resultando na vasodilatação. Em contraste, a inibição da função de canais K+ leva à 

despolarização da membrana, com consequente vasoconstrição (KO et al., 2008). 

 Com base na importância dos canais para K+ no músculo liso vascular, 

avaliou-se o envolvimento destes canais na resposta vasodilatadora induzida pelo 

NCOE. Para tanto, realizou-se experimentos na presença de TEA (3 mM), que nesta 

concentração é responsável por bloquear, de maneira não seletiva, os canais para 

K+ (WANG et al., 2007; SILVA et al., 2011). Nestas condições experimentais, o 

relaxamento produzido pelo NCOE foi significantemente atenuado, sugerindo a 

participação dos canais para K+ na resposta vasorrelaxante promovida pelo nitrato 

orgânico em estudo. 

Sabe-se que na artéria mesentérica são expressos dentre outros canais para 

K+, os KCa, os KATP, e os KV (HADDY; VANHOUTTE; FELETOU, 2006; KO et al., 

2008). Diante desse fato, avaliou-se quais subtipos de canais para K+ estariam 

envolvidos na resposta vasodilatadora do nitrato em estudo. 

Estudos prévios demonstraram que NO promove a abertura dos canais KV 

nas células do músculo liso de artéria pulmonar, com consequente hiperpolarização 

da membrana e diminuição da  [Ca+2]i, sugerindo que esse pode ser um dos 

mecanismos pelo qual o NO  induz vasodilatação. No entanto, na presença de 

4-aminopiridina (4-AP), um bloqueador dos canais KV (BERG, 2002; SILVA et al., 
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2011), a resposta vasodilatadora induzida pelo NCOE não foi alterada, apontando 

assim, que os canais KV não participam da resposta vasorrelaxante induzida pelo 

nitrato em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato. 

Outro canal para K+ envolvido na via de sinalização do NO são os canais KATP 

(JACKSON, 2000; KO et al., 2008). Foi demonstrado que a ativação da PKG pelo 

NO resulta na ativação dos KATP em células de músculo liso de artéria mesentérica 

de coelho (MURPHY; BRAYDEN, 1995). Além disso, evidências mostram a 

hiperpolarização induzida pelo NO foi bloqueada por glibenclamida, um bloqueador 

dos KATP, em artéria mesentérica de ratos (GARLAND; MCPHERSON, 1992). Dessa 

forma, avaliou-se a participação destes canais no efeito induzido pelo NCOE, 

utilizando a glibenclamida. Nestas condições observou-se uma pequena atenuação 

no efeito vasorrelaxamento induzido pelo NCOE, sugerindo a participação dos KATP 

na resposta vasodilatadora. 

Outro importante canal para K+, presente na artéria mesentérica de rato, é o 

BKCa (KO et al., 2008). Estudos prévios indicam que o NO pode ativar os BKCa por 

meio da PKG, por modulação direta, ou pela combinação destes dois mecanismos 

(MISTRY; GARLAND, 1998). A ativação destes canais, em células musculares lisas 

de artéria mesentérica de rato, é reduzida na presença de iberiotoxina, um 

bloqueador seletivo para os BKCa. Após a realização de um protocolo experimental 

na presença da iberiotoxina (100 nM) (BYCHKOV et al., 1998), observou-se que a 

curva concentração-resposta induzida pelo o NCOE foi atenuada, com redução do 

efeito máximo. Este resultado sugere que os canais BKCa participam do efeito 

vasorrelaxante induzido pelo NCOE. 

Todos os resultados, em conjunto, sugerem que o efeito vasorrelaxante 

induzido pelo NCOE é decorrente da produção de NO. Para confirmar essa 

hipótese, foi avaliada a liberação de NO pelo nitrato orgânico em estudo, em células 

musculares lisas de aorta de rato, utilizando para tanto a técnica de citometria de 

fluxo. O nível celular de NO foi mensurado por uma sonda fluorescente permeável à 

membrana, o DAF-DA, que detecta a formação de NO em tempo real. Dentro das 

células musculares, o DAF-DA é clivado, por meio da ação de esterases 

plasmáticas, em 3,4-diaminofluoresceína (DAF-2). O DAF-2 é retido na célula e 

reage com o NO na presença de oxigênio. Esta reação produz o triazolo-
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diaminofluoresceína (DAF-2T),  um produto fluorescente, que permite quantificar a 

formação de NO (KOJIMA et al., 1998). 

O tratamento das células musculares lisas com o NCOE (100 μM) promoveu o 

aumento de fluorescência, atribuído à elevação dos níveis de NO. Este aumento 

também foi observado na presença do SNP (10 μM), um doador clássico de NO. 

Este achado confirma a hipótese dos resultados funcionais, demonstrando que os 

efeitos cardiovasculares induzidos pelo NCOE são decorrentes da liberação de NO. 

Por fim, os resultados obtidos demonstram que o NCOE promove um efeito 

hipotensor e bradicárdico, sendo o efeito hipotensor atribuído a redução da RVPT. 

Esta resposta envolve a liberação de NO na forma radicalar, por meio da 

metabolização do nitrato orgânico em estudo via mtALDH, com consequente 

ativação da sGC, e dos canais KATP e BKCa.  
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7 CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que: 

 

 O NCOE produz um efeito hipotensor e bradicárdico; 

 

 O NCOE promove um efeito vasorrelaxante, independente do 

endotélio vascular, em anéis de artéria mesentérica superior de ratos; 

 

 O NCOE é, possivelmente, biotransformado pela mtALDH, liberando o 

NO na forma radicalar para exercer sua resposta vasodilatadora; 

 

 Como consequência da liberação do NO, ocorre ativação da sGC, 

com subsequente ativação dos canais KATP e BKCa; 

 

 
Figura 20 – Representação esquemática do mecanismo de relaxamento da célula muscular lisa 

vascular induzido pelo NCOE 
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8 PERSPECTIVAS 

 

Os resultados obtidos neste estudo apontam para o potencial terapêutico do 

NCOE, um novo doador de NO. O próximo passo na investigação de suas 

propriedades biológicas será: avaliar seus efeitos sobre o infarto do miocárdio, uma 

das principais enfermidades cardiovasculares tratadas por nitratos orgânicos, bem 

como investigar se suas ações induzem tolerância, um efeito limitante do uso 

terapêutico desta classe de fármacos. 
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