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Resumo



Efeitos cardiovasculares induzidos por um novo doad or de óxido nítrico, 
nitrato tetrahidro-furfurílico (NTHF), em ratos . FURTADO, F, F. Tese de Doutorado 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, UFPB 
(2013)  

 

 
 

RESUMO 
 

Estudos anteriores demonstraram que o nitrato orgânico tetra-hidrofurfurílico 
(NTHF), promoveu efeito vasorrelaxante em artéria mesentérica de ratos 
normotensos, com envolvimento da via NO-sGC-PKG. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar os efeitos cardiovasculares induzidos pelo NTHF em ratos espontaneamente 
hipertensos (SHR) e normotensos Wistar Kyoto (WKY), investigando: a liberação de 
óxido nítrico (NO), a toxicidade aguda, o efeito do NTHF sobre pressão arterial (PA) 
e frequência cardíaca (FC), o efeito vasodilatador desse composto, além de sua 
capacidade em induzir tolerância. Em células musculares lisas vasculares (CMLV) 
de aorta de rato e cardiomiócitos, NTHF promoveu aumento dos níveis de NO. Na 
avaliação da toxicidade aguda, NTHF foi administrado por via oral numa dose 
elevada, e nestas condições o nitrato orgânico apresentou baixa toxicidade. Em 
animais normotensos, NTHF promoveu hipotensão quando administrado por via oral 
e efeito hipotensor e bradicárdico após a administração intravenosa, semelhante ao 
observado pelo gliceril trinitrato (GTN). Este efeito não foi alterado pelo pré-
tratamento com hexametônio, um bloqueador nicotínico ganglionar. Porém, o 
tratamento com azul de metileno, inibidor da enzima ciclase de guanilil solúvel 
(sGC), promoveu diminuição da resposta, indicando a participação da sGC nos 
efeitos hipotensor e bradicárdico. Em animais WKY e SHR NTHF promoveu efeito 
hipotensor e bradicárdico. Em anéis de artéria mesentérica de ratos SHR e WKY, 
pré-contraídos com fenilefrina, NTHF promoveu vasodilatação concentração-
dependente, com endotélio vascular intacto ou removido, sugerindo um efeito 
independente da liberação dos fatores relaxantes derivados do endotélio (EDRFs). 
Na presença do sequestrador de NO radicalar (PTIO) ou do inibidor seletivo da sGC 
(ODQ), o efeito vasorrelaxante do NTHF foi atenuado, indicando a participação da 
via NO-sGC tanto em SHR quanto WKY. Na presença de cianamida, um inibidor da 
enzima aldeído desidrogenase mitocondrial (mtALDH), o efeito vasorrelaxante foi 
atenuado, indicando que o nitrato é metabolizado por esta enzima. Após a exposição 
ao agente despolarizante KCl e após adição de tetraetilamônio (TEA), inibidor de 
canais para K+, o efeito do NTHF foi diminuído. Em animais normotensos pré-
tratados com NTHF, a administração aguda de NTHF hipotensão e bradicardia, 
comparáveis às observadas no grupo controle, sugerindo que o NTHF não induz 
tolerância in vivo. A tolerância in vitro foi avaliada em artéria mesentérica de animais 
tratados previamente com NTHF, quando previamente expostos a concentrações 
isoladas do nitrato. O efeito vasorrelaxante não foi modificado pelo tratamento ou 
exposição prévia ao NTHF. Efeito contrário ao obtido com GTN. Em anéis pré-
tratados com GTN, o efeito induzido pelo NTHF não foi modificado, sugerindo que o 
nitrato em estudo não promove tolerância in vitro. Os resultados demonstram que o 
NTHF promoveu efeito hipotensor e bradicárdico em animais normotensos e 
hipertensos, com envolvimento da enzima sGC; apresentou efeito vasorrelaxante, 
com participação da via NO-sGC-PKG e também de canais para K+. Esses efeitos 
parecem ser mediados por meio da liberação de NO tanto em CMLV quanto em 
cardiomiócitos. Por fim, NTHF evidencia um potencial clínico por apresentar baixa 
toxicidade e não induzir tolerância in vivo e in vitro.  
 
Palavras-chave:  Bradicardia. Hipotensão. Nitrato orgânico. Tolerância. 
Vasorrelaxante. 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract



Cardiovascular effects induced by a new nitric oxid e donnor, nitrate 
tethrahydro-furfuryl (NTHF), in rats . FURTADO, F, F. Tese de Doutorado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, UFPB (2013)  

 

 
 

ABSTRACT 
 

Previous studies have show that the organic nitrate tetrahydrofurfuryl (NTHF) induces 
vasorelaxation in mesenteric artery rings with involvement of the NO-sGC-PKG 
pathway. This study evaluated the action of NTHF on cardiovascular parameters in 
spontaneously hypertensive (SHR) and Wistar Kyoto (WKY) rats, investigating: the 
nitric oxide (NO) release, acute toxicity, the NTHF effect on blood pressure and heart 
rate, its vasorelaxant effect and its ability to induce tolerance. NTHF increased NO 
levels in rat aortic smooth muscle cells (SMC) and cardiomyocites. In acute toxicity 
studies, a high single dose from NTHF showed low toxicity. In normotensive animals, 
NTHF induced hypotension after oral administration of NTHF, and bradycardic and 
hypotensive effects following administration of this nitrate. These results were similar 
that found using nitroglycerine (NTG). In addition, these effects were not altered by 
pretreatment with hexamethonium, a ganglionic blocker. However the treatment with 
methylene blue, a sGC inhibitor, promoted attenuation of both hypotensive and 
bradycardic effects, suggesting the involvement of the sGC pathway in these effects. 
In mesenteric artery rings from SHR and WKY rats precontracted with phenylephrine, 
NTHF induced concentration dependent vasodilatation in both intact and removed 
endothelium. This result suggests that the vasorelaxant effect is an endothelium 
derived relaxation factors (EDRFs) independent mechanism. Furthermore, in the 
presence of NO° scavenging (PTIO) or ODQ, a sGC inhibitor, the vasorelaxation 
induced by NTHF was decreased, indicating the involvement of NO-sGC pathway in 
this response in both SHR and WKY. In the presence of cyanamide, an aldehyde 
dehydrogenase (mtALDH) inhibitor, the vasorelaxant effect was diminished, 
suggesting that NTHF is metabolized by this enzyme. After exposure to depolarizing 
agent KCl, the nitrate effect was significantly attenuated, a characteristic of 
substances which acts by K+ channels activation. This effect was confirmed after 
using tetraetylamonium (TEA), a K+ channels inhibitor. In normotensive rats treated 
with NTHF, the acute administration of NTHF promoted bradycardia and hypotension  
were are not changed in relation to which those observed in vehicle-treated animals, 
suggesting that organic nitrate did not induce in vivo tolerance. In vitro tolerance was 
evaluated in both mesenteric artery rings from animals pretreated with NTHF as well 
as rings previously exposed to isolated concentrations of NTHF. The vasorelaxant 
effect was not modified by pretreatment or exposure to NTHF, unlike that observed 
with NTG. In rings treated with NTG, the effect induced by NTHF was not modified, 
indicating that NTHF did not promote in vitro tolerance. The results demonstrated that 
NTHF promoted hypotensive and bradycardic effects in both SHR and WKY rats, 
with involvement of sGC enzyme; NTHF induced a vasorelaxant effect with 
participation of NO-sGC-PKG pathway and K+ channels. These effects seem to be 
mediated by NO release from cardiomyocites and SMC. Finally this study will help to 
advance the field towards clinical trials, since NTHF caused low toxicity and this 
nitrate was devoid of in vivo and in vitro tolerance.  
 
Key-words:  Bradycardia, Hypotension, Organic nitrate, Tolerance Vasorelaxant. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 

O sistema cardiovascular, composto por coração, vasos sanguíneos, linfáticos 

e sangue, é o principal responsável pela regulação e manutenção da pressão arterial 

(PA). Esta é uma das funções fisiológicas mais complexas do sistema biológico, 

necessitando da ação integrada de outros sistemas, como o renal, neural e 

endócrino (CAMPAGNOLE SANTOS; HAIBARA, 2001). 

A magnitude da PA depende de duas variáveis hemodinâmicas fundamentais: 

o débito cardíaco (DC) e a resistência vascular periférica total (RVPT). A interação 

destas variáveis determina a PA média (PAM): PAM = DC x RVPT. Esta pode ser 

influenciada pela ação de drogas ou modulações fisiológicas sobre um ou ambos os 

parâmetros. O DC é definido como a quantidade de sangue bombeado pelo coração 

a cada minuto, sendo descrito como o produto do volume de ejeção sistólica (VES) 

pela frequência cardíaca (FC), expresso na equação DC = VES x FC. A RVPT é 

influenciada por modificações tensionais no músculo liso vascular e está diretamente 

envolvida no controle da PA. O tônus vascular das pequenas artérias e arteríolas é o 

maior determinante da resistência ao fluxo sanguíneo na circulação e 

consequentemente da RVPT (OASTES et al., 2003).  

A manutenção e a variação da PA dependem de mecanismos complexos, que 

determinam ajustes apropriados da FC, contratilidade cardíaca, estado contrátil dos 

vasos, capacitância e distribuição de fluidos dentro e fora dos vasos (KAPLAN, 

1998).  

No controle da PA em curto prazo destaca-se o barorreflexo, considerado o 

principal modo de ajuste rápido da PA. Os barorreceptores são terminações 

nervosas, localizadas na camada adventícia da aorta e bifurcação da carótida. Estes 

mecanorreceptores são sensíveis às alterações tensionais da parede dos vasos. 

Quando tensionados, ativam fibras aferentes que se projetam em direção ao sistema 

nervoso central (SNC), na região do bulbo, mais precisamente, no núcleo do trato 

solitário (NTS). Este integra os sinais recebidos, modulando a resposta rápida às 

alterações de PA (GUYENET, 2006). 
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 Elevações da PA estimulam sinais aferentes dos barorreceptores ao NTS, 

promovendo ativação parassimpática, através do núcleo ambíguo e núcleo dorsal 

motor do vago, além da diminuição do estímulo simpático, por meio da 

simpatoinibição da medula ventro lateral rostral (RVLM). Estes efeitos resultam em 

redução da FC, da contratilidade cardíaca de RVPT, com consequente diminuição 

da PA (GUYENET, 2006).  

A manutenção da PA pode ser promovido por controles em longo prazo, pela 

ativação do sistema renina angiotensina-aldosterona (SRAA). Este sistema consiste, 

principalmente, de uma cascata enzimática, catalisada pela renina e enzima 

conversora da angiotensina (ECA), gerando a angiotensina II (Ang II), o peptídeo 

chave do SRAA (PEACH, 1977; GRIENDLING et al., 1993; CODY, 1997). A Ang II, 

ao ativar o receptor AT1, promove resposta pressora rápida pela ação 

vasoconstrictora, aumento da neurotransmissão noradrenérgica periférica e 

alterações na função renal. Adicionalmente, este autacóide promove hipertrofia, 

remodelamento vascular e cardíaco (ICHIKI et al., 2012).  

Desequilíbrios nos mecanismos de controle da PA, como redução da 

sensibilidade dos barorreceptores (KRIEGER, 1989) e elevação do tônus simpático 

(GUYENET, 2006), estão associados à hipertensão arterial sistêmica (HAS) (ATLAS, 

2007; CAIN; KHALIL, 2002). Esta condição clínica é de caráter multifatorial, 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de PA. A HAS associa-se com 

frequência a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas. Aumento do risco de 

eventos cardiovasculares fatais e não-fatais são atribuídos à HAS, cujo tratamento 

tem elevados custos médicos e socioeconômicos, além de baixas taxas de adesão 

(VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010).  

A HAS pode ser apresentada de duas formas: hipertensão primária ou 

essencial; e hipertensão secundária ou adquirida. A hipertensão essencial, cuja 

prevalência é de aproximadamente 95%, caracteriza-se por uma elevação da 

pressão sanguínea, sem causa aparente, e está associada a vários fatores de risco, 

como: predisposição genética, sedentarismo, obesidade, consumo elevado de álcool 

e sal. Portanto, a HAS seria o resultado da interação de fatores genéticos e 

ambientais. Na hipertensão secundária a causa é identificável e passível ou não de 

correções (VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010).  
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Devido à grande ocorrência de casos de hipertensão e problemas 

decorrentes, foram desenvolvidos modelos para o estudo da hipertensão em 

animais, com o intuito de elucidar mecanismos e facilitar o controle clínico da HAS. 

Atualmente, existem várias linhagens de animais geneticamente hipertensos, 

desenvolvidas com o objetivo de mimetizar a patogênese da hipertensão essencial 

humana. Dentre estes, destacam-se os animais espontaneamente hipertensos 

(SHR), que compartilham características comuns à hipertensão humana. Assim, este 

modelo permite uma análise fisiopatológica dos fatores responsáveis para o 

desenvolvimento e manutenção da hipertensão (PINTÉROVÁ; KUNES; ZICHA, 

2011). 

O modelo SHR, desenvolvido por Okamoto e Aoki (1963), em Kyoto no 

Japão, é resultado do cruzamento entre irmãos, com pressão elevada, sem 

modificações na dieta ou alterações de estímulos ambientais destes animais. 

Uniformemente, resultou em ratos naturalmente portadores de hipertensão, em 

100% dos descendentes (OKAMOTO et al., 1966). Esses animais são normotensos 

quando nascem, e desenvolvem hipertensão severa gradualmente, entre oito e 

dezesseis semanas de vida (AMENTA; TULLIO; TOMASSONI, 2003). Nos animais 

SHR adultos, a PAM é de aproximadamente 180-200 mmHg, em comparação com 

115-130 mmHg em ratos normotensos Kyoto (PINTÉROVÁ; KUNEŠ; ZICHA, 2011).  

Os animais SHR apresentam sobrecarga pressórica e a evolução ocorre de 

forma gradual, apresentando similaridades com a hipertensão humana, como o 

período pré-hipertensivo, seguido pelas fases de desenvolvimento de hipertensão 

sustentada (BELL et al.,  2004). Ao avaliar o curso temporal da hipertensão em 

animais SHR, foi verificado que a PA aumenta progressivamente, a partir de 5 a 6 

semanas de vida. Em animais adultos, caracteriza-se a fase sustentada da 

hipertensão, e a partir desta fase, encontram-se algumas alterações como a 

hipertrofia cardíaca e disfunção endotelial (BING et al., 2002). 

 No estágio inicial da hipertensão SHR, os animais têm um aumento do DC, 

com RVPT em níveis normais. Com o progresso do estado hipertensivo em SHRs, o 

DC retorna a valores normais, posteriormente ocorre o aumento sustentado da 

RVPT (AMENTA; TULLIO; TOMASSONI, 2003). Algumas vias, envolvendo fatores 

endócrinos, reflexos neurais, vasculares e anormalidades, contribuem para o 
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A regulação do tônus pela célula endotelial se dá por meio
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e o fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF) 
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destas moléculas pode ocorrer, por exemplo, em consequência à ativação neuro
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Representação esquemática dos fatores relaxantes e contracturantes
endotélio vascular  

Fonte: adaptada de Félétou; Vanhoute, 2009 

O leito vascular mesentérico produz resistência vascular 

desempenhando um importante papel na manutenção da 

pressão arterial sistêmica. O relaxamento dependente do endotélio pode ser 

induzido por hiperpolarizações da CMLVs subjacentes, através do EDHF.

que nestas pequenas artérias de resistência, o EDHF 

papel importante na resposta a substâncias vasoativas e regulação do tônus 

vascular, com o intuito de normalizar e neutralizar o excesso de vasoconstrição das 
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artérias mesentéricas, estando associado com a ativação de múltiplos canais para 

K+ e envolvimento de gap-junctions. Evidências demonstram uma marcante 

diminuição deste importante mecanismo durante o envelhecimento (JIN et al., 2011). 

Sonkusare e col. (2012) demonstraram que a ativação de um pequeno 

número de canais TRPV4 é determinante para a via de sinalização desencadeada 

pelo EDHF, pois estes canais foram capazes de mediar sinais de cálcio locais, 

ativando canais IK e SK (principalmente IK) e consequente dilatação máxima das 

artérias de resistência, contribuindo assim para a regulação da função vascular. 

Desta forma, o aumento de cálcio intracelular mediada por canais TRPV4 

desencadeia a vasodilatação mediada pelo EDHF, um efeito que parece ser 

dependente do leito vascular. 

Dentre os EDCFs relatados na literatura destacam-se: espécies reativas de 

oxigênio (ROS), ácido 20-hidroxieicosatrienoico (20-HETE), endotelina-1 (ET-1) além 

das prostaglandinas (PGs), sendo estas produzidas pela cicloxigenase (COX). A 

COX existe nas isoformas COX-1 e COX-2, metabolizam o ácido araquidônico (AA) 

em prostanóides vasoconstritores como prostaglandina H2 (PGH2) e tromboxane A2, 

além de prostaglandina vasodilatadora, a prostaciclina (PGI2). A PGI2 é caracterizada 

como sendo o principal metabólito proveniente do ácido araquidônico (VANHOUTTE, 

1999; MONCADA; VANE, 1979). Em circunstâncias normais os efeitos 

vasoconstritores são mascarados pelo vasorrelaxante das PGI2, óxido nítrico (NO) e 

EDHF (MONBOULI; VANHOUTTE, 1999; VANHOUTTE, 1999). 

Dentre os EDRFs citados, podem-se destacar: NO, monóxido de carbono 

(CO), sulfeto de hidrogênio (H2S), ácido tri-idroxieicosatrienóico (THETA), PGI2, 

peróxido de hidrogênio (H2O2) (em baixas concentrações) e ácido 

epóxieicosatrienóico (EET) (FÉLÉTOU; VANHOUTE, 2006; 2009). Entretanto, a 

produção endógena de NO permanece como o principal fator liberado pelo endotélio 

no controle do tônus vascular. Além disso, o NO possui um importante papel em 

vários processos fisiopatológicos, como: neurotransmissão, controle da PA e inibição 

da agregação plaquetária (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991). 

 

1.2 ÓXIDO NÍTRICO 
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A descoberta do NO como molécula vasodilatadora iniciou-se em 1980 

quando Furchgott e Zawadzki demonstraram pela primeira vez que o endotélio libera 

uma substância responsável pelo relaxamento de vasos sanguíneos em resposta a 

agonistas muscarínicos. A substância foi denominada como EDRF, sendo de 

natureza química desconhecida. Estudos posteriores demonstraram padrões de 

relaxamento semelhantes aos nitrovasodilatadores, diferindo apenas pelo fato de 

que estes exercem seus efeitos independentes do endotélio. 

Em 1983 Murad e Rapoport demonstraram que o EDRF promove relaxamento 

do músculo liso e que a vasodilatação induzida por nitrovasodilatadores e NO é 

precedido da ativação da ciclase de guanilil solúvel (sGC) e consequente formação 

do monofosfato cíclico de guanosina (cGMP) em células musculares lisas 

(RAPOPORT; MURAD, 1983). Estas descobertas estimularam diversos estudos, 

dentre estes, os realizados em 1987 por Moncada e Ignarro demonstrando que o 

EDRF e o NO promovem o vasorrelaxamento por mecanismos e características 

semelhantes além de caracterizar o EDRF como sendo o NO (IGNARRO et al., 

1987; HUTCHINSON et al., 1987). 

Por causa da essencial observação, o autor sênior do artigo clássico, Louis 

Ignarro, recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1998, juntamente 

com Robert Furchgott e Ferid Murad. A descoberta do EDRF inaugurou uma nova 

era de investigação em biomedicina (LOSCALZO, 2013). 

O NO é uma molécula de sinalização com meia-vida de poucos segundos. 

Este gás se difunde pela membrana, mas também entre compartimentos celulares. 

Sabe-se que os seus efeitos, em parte, são mediados pelo cGMP. Entretanto, o NO 

também possui a propriedade de atuar diretamente modificando a função de 

proteínas, através de uma ligação covalente, reduzindo grupos tióis, processo 

conhecido como S-nitrosilação (LIMA et al., 2010). 

A síntese deste mediador endógeno ocorre por intermédio da catálise da 

L-arginina pela NO sintase (NOS). Existem três isoformas de NOS: NOS neuronal 

(nNOS ou NOS1); (iNOS ou NOS2); e NOS endotelial (eNOS ou NOS3). A eNOS e 

nNOS são expressas constitutivamente e podem ser ativadas pelo complexo 

Ca2+/calmodulina, enquanto que a iNOS é induzida por processos inflamatórios e 

não depende da estimulação do Ca2+ (NAKAHIRA et al., 2010). As células 

endoteliais liberam NO em condições basais, como também em reposta a estímulos 
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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 sistema cardiovascular (MILLER; MEGSON, 2007; 

FÖRSTERMANN; SESSA, 2012) 

A expressão da eNOS é elevada em células endoteliais, enquanto que a 

nNOS é abundante em neurônios e músculo esquelético. No entanto, alguns tecidos 

expressam as três isoformas, como por exemplo, os cardiomiócitos (NAKAHIRA et 

al., 2010). Uma vez produzido pela eNOS, o NO é liberado pelas células endoteliais, 

difunde-se até as CMLV e liga-se à  sGC, que é o mediador primário da bioatividade 

do NO (Figura 2). A sGC pode encontrar-se de duas formas: no estado reduzido 

(sensível ao NO) e oxidado (insensível ao NO) (COSTELL et al., 2012). 

A enzima sGC é um heterodímero, constituído de duas subunidades 

homólogas, α (α1 e α2) e β (β1 e β2). O dímero α1 β1 é a isoforma predominante na 

maioria dos tecidos, incluindo músculo liso vascular (FRIEBE; KOESLING, 2009; 

KOTS et al., 2009). O domínio N-terminal da subunidade β possui grupamento heme 

contendo ferro, sítio de ligação do NO. A estimulação da enzima pelo ativador 

fisiológico NO, aumenta a atividade catalítica da sGC de 100 até 400 vezes 

(DERBYSHIRE; MARLETTA, 2012). 

 

Figura 2 –  Representação esquemática da via NOS-NO-sGC-PKG nítrico durante o relaxamento 
vascular 

Fonte: Machado-Tabosa; Furtado, 2013 
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Na subunidade β do dímero, o ferro do grupo heme é ligado à histidina. 

Quando o NO liga-se ao ferro da sGC promove a quebra da ligação Fe-histidina. 

Este é considerado o fator desencadeador da atividade enzimática (KOESLING; 

FRIEBE, 2000; FRIEBE; KOESLING, 2009; FERNHOFF; DERBYSHIRE; 

MARLETTA, 2009). Outros ligantes são capazes de aumentar a atividade enzimática 

da sGC, dentre estes o monóxido de carbono (CO), entretanto, este aumento é 

apenas de 4 a 6 vezes, pois não promovem a quebra da ligação do ferro com a 

histidina (KOESLING; FRIEBE, 2000). 

 A atividade enzimática da sGC é afetada criticamente pelo estado redox. A 

oxidação do grupamento heme na subunidade β, torna a enzima insensível ao NO. 

Dois grupos de compostos de pequenas moléculas são capazes de aumentar a 

atividade enzimática da sGC. Estas moléculas foram identificadas e denominadas 

estimuladores e ativadores da sGC (KO et al., 1994; STASCH et al., 2002a). 

O princípio que diferencia a ação dos ativadores e estimuladores de sGC 

dependerá do estado de oxidação desta. Os estimuladores promovem seu efeito, 

semelhante ao NO, isto é, promovem o aumento da atividade da enzima, quando o 

íon ferro do grupamento heme está no estado reduzido (Fe2+), como YC-1 e BAY 

41-2272 (KO et al.,1994; STASCH et al., 2002b; EVGENOV et al., 2006). Estes 

compostos promovem estimulação de forma sinérgica a do NO, sendo considerados 

“sensibilizadores do NO”. No entanto, os ativadores da sGC promovem ativação, 

apenas quando o grupamento heme está na forma oxidada (Fe3+), como o cinaciguat 

(BAY-58-2667)  e ataciguat (HMR 1766) e o BAY 60-2770 (STASCH; PACHER;  

EVGENOV, 2011) promovendo um efeito aditivo ao induzido pelo NO (STASCH; et 

al.,2002a; COSTELL et al., 2012). A sGC quando ativa, converte trisfosfato de 

guanosina (GTP) em monofosfato cíclico de guanosina (cGMP) (DERBYSHIRE; 

MARLETTA, 2012). 

No músculo liso vascular, o aumento dos níveis de nucleotídeos cíclicos 

promove vasorrelaxamento. O cGMP induz ativação da proteína cinase dependente 

de cGMP  (PKG) (WALDMAN; MURAD, 1987; LUCAS et al., 2000; DEFER; BEST-

BELPOMME; HANOUNE, 2000). A PKG promove alterações na dinâmica do Ca2+ e 

na função contrátil, envolvendo os seguintes mecanismos: (1) abertura de canais 

para K+, levando à hiperpolarização e redução do influxo de Ca2+ pelos canais para 

cálcio dependentes de voltagem do tipo L (Cav-L); (2) ativação da bomba de cálcio 
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do retículo sarcoplasmático (SERCA) e bomba de cálcio da membrana plasmática 

(PMCA), com aumento do sequestro e extrusão de Ca2+, respectivamente; (3) 

diminuição da mobilização de Ca2+ por meio da inibição da formação de 1,4,5-

trisfosfato de inositol (IP3) e inibição do receptor de IP3 (IP3R) do retículo 

sarcoplasmático; (4) inibição da cinase da cadeia leve da miosina (MLCK) e ativação 

da fosfatase da cadeia leve da miosina (MLCP), com consequente redução da 

fosforilação da cadeia leve miosina (MLC) (WALDMAN; MURAD, 1987; LUCAS et 

al., 2000; SOMLYO; SOMLYO, 1994; MATSUMOTO; KOBAYASHI; KAMATA, 2003).  

Além dos mecanismos envolvendo aumento dos níveis de cGMP, o NO 

promove vasorrelaxamento através de ativação de vias independentes da sGC. 

Dentre estas, podem-se destacar: a ativação de canais para potássio ativados por 

cálcio de grande condutância (BKCa); ativação da bomba Na+/K+; modulação de 

canais para Ca2+; e redução da sensibilidade à vasoconstritores (BOLOTINA et al., 

1994).  

Na HAS a disfunção endotelial reflete o envelhecimento prematuro da camada 

endotelial, que é exposta cronicamente ao aumento da pressão sanguínea, 

resultando em alterações complexas no equilíbrio entre EDRF e EDCF. Uma vez 

que o NO é o principal EDRF, mecanismos que promovam aumento da 

biodisponibilidade de NO, podem retardar as complicações vasculares resultantes do 

estado hipertensivo (FÉLÉTOU; KÖHLER; VANHOUTTE, 2010).  

 

1.3 DOADORES DE NO 

 

 O desenvolvimento de doadores de NO fornece um vasto campo para a 

farmacoterapia na medicina cardiovascular. A variabilidade clínica nos efeitos 

encontrados para diferentes doadores de NO deve-se às diferentes quantidades 

liberadas, local em que é liberado e principalmente as diferentes formas de liberação 

do estado redox do NO: o estado oxidado, o cátion nitrosônio (NO+), e no estado 

reduzido, o ânion nitroxil (NO-) (IGNARRO; NAPOLI; LOSCALZO, 2002). Entretanto, 

os efeitos vasculares do NO têm sido atribuídos à forma radicalar do NO (NO•) 

(MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991). 

A administração de NO na forma exógena é um atrativo, bem como uma 

alternativa farmacológica no estudo e tratamento das emergências hipertensivas. A 
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versatilidade química desta molécula permite a síntese de uma variedade de 

doadores de NO, cada um com diferentes taxas de liberação de NO (MUNHOZ et 

al., 2012; MILLER, MEGSON, 2007; SERLI et al., 2000). 

O nitrito orgânico foi inicialmente utilizado como um agente terapêutico no 

tratamento da angina em 1867, mas foi substituído uma década mais tarde pelo 

nitrato orgânico, trinitrato de gliceril (GTN), também denominado nitroglicerina, 

devido à facilidade de administração e maior duração de ação. A administração de 

nitratos, tais como o GTN, continua a ser utilizado no tratamento da angina de peito 

e insuficiência cardíaca, são também utilizados por anestesiologistas e intensivistas 

para controlar a pressão arterial sistêmica e pulmonar. A eficácia clínica é devido à 

atividade vasodilatadora em grande veias e artérias (NOSSAMAN; NOSSAMAN; 

KADOWITZ, 2010). 

A vasodilatação induzida por doadores de NO ocorre por diferentes vias, 

dependendo da localização onde este gás é liberado e o mecanismo envolvido neste 

processo (NAPOLI; IGNARRO, 2003). A quantidade de NO liberado por um doador é 

um fator importante, uma vez que suas ações cardiovasculares só ocorrem em 

concentrações muito baixas, sendo tóxico em concentrações elevadas (ULKER et 

al., 2003).  

Os doadores de NO podem ser divididos em: doadores diretos, nitrosotióis e 

nitratos orgânicos. Os doadores diretos de NO são agentes farmacológicos com o 

grupo funcional nitroso ou nitrosil. Estes agentes liberam espontaneamente esta 

molécula, sem participação enzimática. Os membros são: nitroprussiato de sódio 

(SNP) e trioxodinitrato de sódio (Sal de Angeli). Porém, devido à meia-vida curta e 

alta reatividade com o oxigênio, a utilização do tem sido limitada, em virtude da 

elevada toxicidade causada pela liberação pronunciada de cianeto (IGNARRO; 

NAPOLI; LOSCALZO, 2002). 

Os diazeniodiolatos (dietilamino NONOato; DEA/NO), classe, na qual o NO 

está ligado à dietilamina ou dietilenotriamina, dos quais é espontaneamente liberado, 

são uma importante classe de doadores de NO, para estudos in vitro, porém com 

limitações para sua utilização in vivo (KEEFER et al ., 1996). 

Os nitrosotióis (RSNO) são uma importante classe de doadores de NO. 

Dentre os membros desta classe destacam-se: S-nitroso-glutationa, S-nitroso-N-

acetilpenicillamina e S-nitroso-albumina. Estes liberam NO e formam o dissulfeto 
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correspondente. Alguns destes ocorrem naturalmente, como S-nitroso-glutationa, e 

podem desempenhar ações em vários processos fisiológicos e patológicos. Outros 

têm sido sintetizados quimicamente. Eles podem ser utilizados como potentes 

agentes antiplaquetários, vasodilatadores e protetores contra toxicidade celular, 

causada por espécies reativas do oxigênio. Porém, estes compostos são instáveis 

na sua forma pura, sendo o seu isolamento difícil (AL-SA’DONI; FERRO, 2000).  

Os nitratos orgânicos são doadores de NO, que representam a mais antiga 

classe de doadores de NO utilizados na terapêutica cardiovascular 

(BRUNTON,1867; LINDENFELD et al., 2010). Trata-se de compostos sintéticos, 

produzidos por nitroxilação (R-OH + HNO3� RONO2). Esta reação ocorre entre o 

ácido nítrico e um álcool, com a formação de ésteres de ácido nítrico (RONO2), onde 

R representa qualquer resíduo orgânico (CSONT; FERDINANDY, 2005; KOENING 

et al., 2007). 

Dentre os nitratos orgânicos utilizados na terapêutica cardiovascular pode-se 

destacar: GTN; dinitrato de isossorbida (ISDN); mononitrato de isossorbida (ISMN); e 

tetranitrato de pentaeritril (PETN), tetranitrato de eritritol (PEtrin) e nicorandil (AL-

SA’DONI; FERRO, 2000).  

 

 
Figura 3 –  Estruturas químicas de nitratos orgânicos mais relevantes clinicamente 

Fonte: Csont e Ferdinandy (2005); Miller e Megson (2007) 

 

Os nitratos orgânicos possuem vantagens em relação aos outros compostos 

doadores de NO, pois seus efeitos in vivo são bem estabelecidos, estáveis e podem 

ser administrados por meio das vias intraperitoneal, intravenosa; e em alguns casos 

por via oral (FEELISCH, 1998). GTN e PETN possuem pouca biodisponibilidade por 

via oral, sendo metabolizados pelo fígado em cerca 90%. Entretanto, podem ser 

administrados por via intradérmica ou sublingual. Já nitratos como ISMN, ISDN e 
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nicorandil possuem biodisponibilidade por via oral, porém com rápida duração do 

efeito (ABSHAGEN, 1992; OMAR; ARTIME; WEBB, 2012). 

Nitratos são pró-farmacos que requerem bioconversão enzimática em 

metabólitos ativos. Os mecanismos pelos quais os nitratos orgânicos são ativados 

não são totalmente compreendidos, mas envolve bioativação enzimática e não 

enzimática (AL-SA’DONI; FERRO, 2000). O mecanismo não enzimático inclui 

reações com tióis, compostos que apresentam em suas estruturas um grupo sulfidril 

(SH) (DAIBER et al., 2008; KLEMENSKA; ERESEWICZ, 2009).  

Com relação à via enzimática, os nitratos são divididos em dois grupos: 

nitratos de alta potência (GTN, Petrin e PETN); e de baixa potência (ISDN e ISMN). 

Ambos podem ser metabolizados pelo sistema do citocromo P450, com consequente 

liberação de NO (DAIBER et al., 2008; KLEMENSKA; ERESEWICZ, 2009). No 

entanto, nitratos de alta potência, em baixas concentrações, também são ativados 

pela enzima aldeído desidrogenase mitocondrial (mtALDH) (CHEN; ZHANG; 

STAMLER, 2002). Adicionalmente, outras enzimas podem participar da 

bioconversão de nitratos, como: xantina oxidase, glutationa-S-transferase e 

glutationa redutase (JANERO et al., 2004; DAIBER; MUNZEL; GORI, 2010). 

Portanto, os diferentes modos de ativação dos nitratos são determinantes 

predominantes de sua potência como vasodilatadores (OMAR; ARTIME; WEBB, 

2012). 

Os benefícios terapêuticos dos nitratos estão relacionados aos seus efeitos 

na circulação periférica e coronariana.  A utilização clínica destes compostos no 

tratamento das doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e 

emergências hipertensivas, deve-se à sua propriedade vasorrelaxante (OELZE; 

SCHUHMACHER; DAIBER, 2010).  

Nitratos orgânicos em baixas doses induzem venodilatação, diminuindo a 

pré-carga cardíaca: o retorno venoso ao coração e o volume diastólico final do 

ventrículo esquerdo. Doses mais elevadas promovem redução da pós-carga: 

dilatação arterial e arteriolar (KLEMENSKA; ERESEWICZ, 2009). Estes efeitos dos 

nitratos, sobre pré-carga e pós-carga, levam à redução do consumo de oxigênio no 

coração, além de promoverem aumento do suprimento de oxigênio, devido à 

dilatação das coronárias, normais ou ateroscleróticas (ZHOU; FRISHMAN, 2010; 

OMAR; ARTIME; WEBB, 2012). Todos esses efeitos, em conjunto, justificam o uso 
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dos nitratos orgânicos em distúrbios cardiovasculares como a insuficiência  

coronariana e emergências hipertensivas. 

Embora as potentes propriedades vasodilatadores em curto prazo dos nitratos 

orgânicos sejam bem conhecidas, alterações vasculares e extravasculares 

comprometerem seus efeitos hemodinâmicos na administração em longo prazo 

(MÜNZEL; DAIBER; GORI, 2011). Este uso prolongado é limitado devido ao 

desenvolvimento de tolerância aos nitratos, um fenômeno multifatorial complexo, 

associado à geração do estresse oxidativo e da disfunção endotelial. Evidencia-se, 

ainda, aumento da citotoxicidade e comprometimento do prognóstico pós-tratamento 

(PACHER; BECKMAN; LIAUDET, 2007). 

 No tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, angina e doença arterial 

coronariana, a tolerância induzida pelos nitratos foi descrita como a perda dos seus 

efeitos hemodinâmicos, quando administrado de forma progressiva por períodos 

prolongados (ELKAYAM et al., 1987). A tolerância também foi observada no 

tratamento da hipertensão, evidenciando rápida redução do efeito hipotensor (FINK; 

BASSENGE, 2002).  

Entre as mudanças dos fenômenos sistêmicos na tolerância, destacam-se: 

ativação neuro-hormonal, expansão do volume intravascular (pseudotolerância), 

alterações vasculares intrínsecas (tolerância vascular) (MÜNZEL et al., 1995a); e 

sensibilidade aumentada a vasoconstritores (MÜNZEL et al., 1995b). A exposição 

prévia a nitratos orgânicos promove redução da resposta em tratamentos posteriores 

com outros doadores de NO, efeito este denominado de tolerância cruzada (GORI et 

al., 2001; MAYER et al., 2009).  

Algumas hipóteses têm sido propostas para explicar as modificações 

hemodinâmicas na tolerância induzida por nitratos orgânicos. A mais estudada é o 

envolvimento das espécies reativas de oxigênio (ROS), ocorrendo por duas vias, 

aumento da produção, associado à diminuição da inativação do estresse oxidativo 

(MÜNZEL; DAIBER; GORI, 2011).   

Após um dia de tratamento com GTN pode-se observar aumento nos níveis 

circulantes de catecolaminas e vasopressina, aumento do volume intravascular, e 

ativação do sistema SRAA, que reduz a eficácia terapêutica (pseudotolerância). 

Após três dias, já pode ser observado disfunção endotelial e do músculo liso 

(tolerância vascular e tolerância cruzada) por diferentes mecanismos: (1) aumento 
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1.3.1 Nitrato tetra-hidrofurfurílico (NTHF)  

 

A metodologia utilizada na síntese de fármacos precisa ser capaz de viabilizar 

o acesso, com maior rendimento químico possível e na escala adequada de menor 

custo, a compostos com atividade terapêutica, de elevado grau de pureza, passíveis 

de serem empregados com segurança (BARREIRO, 1991). Neste contexto, de maior 

rendimento realizado a baixo custo, está a reação para obtenção do nitrato 

tetra-hidrofurfurílico (NTHF).  

Dentre os nitratos pesquisados no Brasil, o nitrato orgânico derivado do 

álcool tetra-hidrofurfurílico foi obtido em larga escala, utilizando como matéria-prima 

o bagaço da cana-de-açúcar. Este resíduo agrícola configura uma alternativa 

econômica e sustentável, uma vez que é gerado em toneladas pelas usinas de 

açúcar e álcool. A reação a partir de biomassas consiste em uma rota de síntese 

conhecida, por meio da digestão do bagaço da cana, seguida da desidratação das 

pentoses para obtenção do furfural. Na segunda etapa, o furfural é convertido no 

álcool tetra-hidrofurfurílico (ATHF), e na terceira etapa ocorre a esterificação do 

ATHF para obtenção do NTHF, com um rendimento de 81% (Figura 5) (ATHAYDE-

FILHO et al., [S.I.]). 
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Figura 5 –  Reações para obtenção do NTHF 

Fonte: Athayde-Filho et al, [S.I.] 
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O NTHF destaca-se como um produto de elevado rendimento, viabilizando 

os estudos de sua atividade biológica pré-clínica e possíveis estudos clínicos sobre o 

sistema cardiovascular. Este nitrato orgânico foi anteriormente estudado pelo grupo 

de Farmacologia Cardiovascular- PgPNSB-UFPB e evidenciou-se que o NTHF 

promoveu efeito vasodilatador potente, em anéis de artéria mesentérica superior de 

ratos normotensos, dependente da sua bioconversão pela mtALDH e ativação da via 

NO-sGC-PKG, além dos canais para potássio (ALUSTAU, 2010). Entretanto, o efeito 

do NTHF sobre PA e FC em ratos normotensos e hipertensos, bem como a 

capacidade de produzir tolerância dos efeitos hemodinâmicos, permanece 

desconhecido. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos do NTHF sobre o sistema cardiovascular de ratos 

normotensos e hipertensos SHR, bem como caracterizar aspectos do seu perfil de 

ação in vivo e in vitro  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Investigar a toxicidade do NTHF em ratos após a administração única por 

diferentes vias de administração, em modelo agudo de avaliação toxicológica; 

 

• Avaliar a capacidade do nitrato NTHF em promover a liberação de NO em 

CMLV de aorta de rato e em cardiomiócitos; 

 

• Avaliar as ações induzidas pelo NTHF sobre a PA e FC de ratos normotensos 

WKY e hipertensos SHR e os possíveis mecanismos envolvidos nestes 

efeitos; 

 
• Caracterizar o mecanismo vasorrelaxante induzido pelo NTHF em anéis de 

artéria mesentérica de ratos SHR e seu controle WKY; 

 
• Avaliar a possível tolerância in vivo e in vitro induzida pelo NTHF.



 
 

 

 
 

 
 

 
 

    

    

    

    

    

    
    

 
 
 
 
 
 
 

Material e Métodos
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para realização dos protocolos propostos, foram utilizadas diferentes 

abordagens: ensaios farmacológicos in vivo, ensaios farmacológicos in vitro, 

utilizando artéria mesentérica superior e ensaios moleculares, utilizando células 

musculares lisas vasculares (CMLV) de aorta e cardiomiócitos, ambas isoladas de 

rato. 

 

3.1 ANIMAIS 

 

Todos os experimentos, desenvolvidos neste estudo, foram previamente 

aprovados pelo Comitê de Ética em Uso Animal (CEUA) da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), certidão no 0310/09 e 0207/12. 

Foram utilizados ratos (Rattus norvegicus) Wistar, ratos normais e 

espontaneamente hipertensos (SHR) ou da linhagem Wistar Kyoto (WKY), como 

controle do SHR. Os animais Wistar (pesando entre 250 - 300 g) de 2 a 3 meses de 

idade, já os SHR e WKY (12-14 semanas), e ratos neonatos de 1-3 dias, todos os 

animais foram todos provenientes do biotério “Prof. George Thomas” do Centro de 

Biotecnologia da UFPB. Estes animais foram mantidos, sob condições controladas 

de temperatura (21 ± 1 °C), em um ciclo claro-escuro de 12 horas e com livre acesso 

à água e ração.  

 

3.2 DROGAS 

 

As ferramentas farmacológicas utilizadas foram as seguintes: Tiopental 

sódico, 2-bromo-2-cloro-1,1,1-trifluoretano (halotano), sal sódico de heparina, 

nitroprussiato de sódio (SNP), 1H-[1,2,4] oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ona (ODQ), 

2-(4-fenil)-4,4,5,5 tetrametilimidazolina-1-oxi-3-óxido sal de potássio (PTIO), azul de 

metileno, brometo de hexametônio, cloridrato de acetilcolina (ACh), cloridrato de 

L (-) fenilefrina (FEN), L-cisteína, nitroglicerina (GTN) e tetraetilamônio (TEA). 4,5-

diacetrato de diaminofluoresceina (DAF- 2DA), solução de tripsina/EDTA, Dulbecco’s 

Modified Eagle’s Medium (DMEM), meio de cultura F12, soro fetal bovino (SFB), 
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solução penicilina/estreptomicina e anfotericina. Todas estas ferramentas 

farmacológicas foram obtidas da Sigma-Aldrich Brasil Ltda ou da Bristol-Myers 

Squibb. 

As substâncias foram dissolvidas em água destilada para estudos in vitro e 

em salina para estudos in vivo, exceto o PTIO que foi dissolvido em etanol absoluto 

e o ODQ que foi dissolvido em dimetilssulfóxido (DMSO). A concentração máxima 

destes agentes solubilizantes na cuba foi de até 0,3%. As soluções foram mantidas 

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

 

3.3 PREPARO DA SOLUÇÃO MÃE DO NTHF 

 

O NTHF (Figura 6) foi cedido pela equipe do Prof. Petrônio Filgueiras de 

Athayde Filho (Centro de Ciências Exatas e da Natureza; CCEN/UFPB).  

 

 

 

 

 

MM = 147,13  

Figura 6 - Estrutura química do NTHF 
 

A preparação da solução mãe (10-1 M), era realizada de maneira 

extemporânea. Para a realização dos ensaios farmacológicos in vitro, o NTHF foi 

solubilizado em cremofor e diluído em água destilada nos experimentos com artéria 

mesentérica e em solução HANK para os experimentos com células musculares 

lisas de aorta de rato ou cardiomiócitos. Para a obtenção das concentrações 

desejadas para a realização dos protocolos experimentais, a concentração de 

cremofor nos protocolos in vitro não ultrapassou 0,01%. Já para os protocolos in 

vivo, o NTHF foi solubilizado em cremofor e diluído em solução salina. A 

concentração de cremofor nos protocolos in vivo não ultrapassou 0,05% na solução. 

Para animais tratados com veículos nos estudos de toxicidade e tolerância in 

vivo, a solução usada como veículo foi salina mais cremofor 0,5%. O veículo não 
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promoveu efeito sobre os parâmetros avaliados (dados obtidos em experimentos 

anteriores em nosso laboratório). 

 

3.4 SOLUÇÕES NUTRITIVAS 

 

Para a preparação das soluções nutritivas foram utilizadas as seguintes 

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

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

(NaHCO3), fosfato de sódio (NaH2PO4), fosfato de potássio (NaH2PO4) (Quadro 1 e 

2). Todos estes sais foram obtidos da VETEC. 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 158,3 

KCl 4,0 

CaCl2. 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

C6H12O6 5,6 

Quadro 1 – Composição da solução de Tyrode para artéria mesentérica 
Fonte: Tanaka et al., 1999 
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Substância Concentração (mM) 

NaCl 136,9 

KCl 5,4 

CaCl2 1,3 

MgCl2 1,0 

NaHCO3 4,2 

NaH2PO4 0,3 

Glicose  5,0 

KH2PO4 0,8 

Quadro 2 – Composição da solução fisiológica de Hank 
 
 

 
Nas soluções de Tyrode com 60 mM de KCl, houve uma substituição 

equimolar do Na+ pelo K+, ajustando isosmoticamente as soluções (Quadro 3). 

 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 102,3 

KCl 60,0 

CaCl2 2,0 

MgCl2 1,05 

NaHCO3 10,0 

NaH2PO4 0,42 

C6H12O6 5,6 

Quadro 3 – Composição da solução de Tyrode com KCl a 60 mM 
Fonte: adaptada de Tanaka et al., 1999 
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3.5 AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA AGUDA DO NTHF  
 

O ensaio toxicológico agudo foi realizado de forma preliminar para os 

experimentos in vivo, com a finalidade de avaliar se a administração de uma dose 

única de NTHF causaria efeitos lesivos em órgãos ou alterações comportamentais 

ou letais, no intuito de buscar uma dose máxima não-letal. Foram utilizados ratos e 

ratas, divididos em grupos (grupos tratados e grupos controles), com seis animais 

em cada, sendo seis machos e seis fêmeas, em cada um. Os grupos tratados 

receberam por via oral (v.o) uma dose única de 2000 mg/kg (OECD, 2001). Para 

determinação da dose aguda foi administrado por via intravenosa (i.v.) 500 ou 250 

mg/kg do NTHF, os grupos controle receberam (veículo) por v.o. ou i.v sendo 

administrados também em dose única. Sendo utilizada a veia caudal para 

administração intravenosa  

Após o tratamento, foram observados os efeitos gerais apresentados pelos 

animais nos intervalos de 30, 60, 90, 120, 180 e 240 minutos, no primeiro dia, e uma 

vez ao dia, sempre no mesmo horário e durante 14 dias após os tratamentos. Nesse 

período de observação ainda foram mensurados os seguintes parâmetros: evolução 

ponderal, consumo de ração e água e registro da letalidade. 

 Os parâmetros comportamentais foram observados de acordo com os 

parâmetros elencados por Almeida e cols (1999) (Anexo). A ocorrência de alguma 

alteração comportamental nos animais, em decorrência ao tratamento com o NTHF, 

permitiria inferir uma relação com a atividade no sistema nervoso central e 

autônomo, sinais de toxicidade e número de mortes. 

A avaliação da evolução ponderal dos animais foi realizada antes da 

administração do NTHF e no 14° dia.  Os animais sobreviventes foram eutanasiados 

com tiopental sódico (100 mg/kg i.p.) e autopsiados, sendo observadas as 

características macroscópicas dos pulmões, rins, fígado e coração. Também foi feita 

a análise macroscópica das vísceras dos animais que morreram ao longo do período 

de observação. 
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3.6 CULTURA DE CÉLULAS PARA DOSAGEM DE ÓXIDO NÍTRICO POR 

CITOMETRIA DE FLUXO 

 

3.6.1 Cultura de células musculares lisas vasculare s de aorta de rato (CMLV) 

 

O isolamento das células musculares lisas vasculares foi realizado a partir da 

técnica de explantes. Inicialmente, os animais foram eutanasiados por dose letal de 

tiopental sódico (100 mg/kg; i.p.), 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, e após a remoção do endotélio, a aorta foi seccionada em fragmentos de 

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

parte luminal, 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 preparações foram mantidas em estufa de cultura tecidual com 

5% de CO2 e 37 °C e umidade de 90%, trocando-se o meio de cultura em dias 

alternados.  

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

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

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

tratamento com solução de tripsina (0,5%)/ EDTA (0,02%), durante 3 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 
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novas placas de cultura celular (primeira passagem) (KIRSCHENLOHR;METCALFE; 

GRAINGER, 1996), sendo utilizadas células em terceira e quarta passagens. 

 

3.6.2 Cultura de cardiomiócitos de ratos neonatos 

 

A cultura de cardiomiócitos foi realizada utilizando ratos Wistar neonatos, de 

um a três dias de vida. Estes animais foram eutanasiados com uma dose letal de 

halotano, um anestésico inalatório. Em seguida o coração foi removido, dissecado e 

após o músculo cardíaco ventricular foi seccionado e submetido a múltiplas 

digestões enzimáticas por meio da incubação em solução de tripsina (0,5%/ EDTA 

0,02%).  

Foram realizadas 3 digestões sucessivas, cada uma com duração de 4 

minutos, a 37 ºC e agitação constante. Após a digestão, a solução foi centrifugada 

em DMEM, acrescido de 10% de SFB. Em seguida, as células foram transferidas 

para placas de cultura revestidas previamente com gelatina (1%) e mantidas em 

estufa com 5% de CO2, 37°C e umidade de 90% por 3 horas. 

 As células não aderentes (cardiomiócitos) foram transferidas para novas 

placas de cultura com meio o DMEM/F12 (1:1) acrescido de 20% de SFB e 

antibióticos (penicilina/estreptomicina) e distribuídas em novas placas de cultura 

celular. As preparações foram mantidas em estufa de cultura tecidual, trocando-se o 

meio de cultura em dias alternados, sendo utilizadas até o décimo dia após o 

isolamento dos cardiomiócitos (SREEJIT; KUMAR; VERMA, 2008). 

 

3.6.3 Viabilidade Celular 

 

Os cardiomiócitos e os miócitos em confluência (90%) foram soltos por 

tripsinização e suspensos em DMEM mais 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 (Quadro 2). 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 µL para cada 106 células) durante 

10 minutos a 37ºC e no abrigo da luz. Logo após, as análises citofluorográficas 
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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 do equipamento, que emite o intervalo de 

comprimento de onda detectável de 675 a 715 nm. A média da intensidade de 

fluorescência emitida foi medida pelo software DIVA versão 4.0 (Becton-Dickson, 

San Jose, CA, USA).  

 

3.7 ENSAIOS FARMACOLÓGICOS PARA ESTUDOS IN VIVO 

 

3.7.1 Medida direta da PA e FC em ratos não anestes iados 

 

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

cateteres de polietileno (PE), um segmento de PE-10 (diâmetro interno e externo de 

0,28 e 0,61 mm, respectivamente), soldado a um segmento de PE-50 (diâmetro 

interno e externo de 0,58 e 0,96 mm, respectivamente), foram implantados na aorta 

abdominal e na veia cava inferior, via artéria e veia femural esquerdas, 

respectivamente. Após a inserção e fixação, os cateteres foram tunelizados 

subcutaneamente e exteriorizados na região nucal do animal.  

O registro da PA e FC foram realizados 24 h após o dia da implantação dos 

cateteres, para minimizar os efeitos da anestesia sobre os parâmetros avaliados. A 

cânula arterial, previamente heparinizada, foi conectada a um transdutor de pressão 

pré-calibrado (MLT0380/D, ADInstruments, Austrália), acoplado a um sistema de  

aquisição de sinais biológicos (Mikro-tip Blood Pressure System, ADInstruments, 

Austrália) com um programa de aquisição (LabChart versão 7.0, ADInstruments, 

Austrália). A frequência escolhida para amostragem dos dados foi de 500 Hz. Esse 

equipamento de aquisição permite o registro simultâneo da pressão de pulso (PAP), 

PA média (PAM) e FC. O cateter venoso foi utilizado para a administração das 

drogas. Após os experimentos, os animais foram eutanasiados com tiopental sódico. 

 

3.8 ENSAIOS FARMACOLÓGICOS PARA ESTUDOS IN VITRO 
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3.8.1 Preparação com anéis de artéria mesentérica s uperior, isolados de ratos 
SHR, WKY e Wistar 

 

Os animais Wistar, SHR e WKY foram eutanasiados e, por meio de uma 

incisão na região ventral do animal, a artéria mesentérica superior foi identificada, 

removida e imediatamente posta em solução de Tyrode (Quadro 1) a 4 ºC, 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. Cada anel era imerso em cubas de vidro (10 mL) e suspenso 

verticalmente por linhas de algodão, fixadas a um transdutor de força. 

Os tecidos foram mantidos em solução de Tyrode, a 37 ºC, aeradas com uma 

mistura de 95% de O2 e 5% de CO2 (carbogênio), para prover um pH relativamente 

constante de 7,2 - 7,4. Todos os anéis foram submetidos a uma tensão basal de 

aproximadamente 0,75 g, por um período de estabilização de 60 minutos (Figura 7) 

(FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980), trocando a solução do banho a cada 15 minutos 

e ajustando a linha de base, quando necessário (ALTURA; ALTURA, 1970). 
 

TRANSDUTOR ISOMÉTRICO 

 
Figura 7 – Representação esquemática da cuba para órgãos isolados 

Fonte: Machado-Tabosa; Assis; Furtado, 2013 
 



Efeitos cardiovasculares induzidos por um novo doad or de NO, o NTHF, em ratos                                                                                   51 

 
 

 
 

 
 

 
 

Em todos os protocolos experimentais, após o período de estabilização, era 

obtida uma contração com FEN (1 µM), um agonista dos receptores α1-adrenérgicos, 

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

tecido.  

Em seguida, a ACh (10 µM), um agonista dos receptores colinérgicos 

muscarínicos, expressos no endotélio vascular, era adicionada à cuba com o intuito 

de avaliar a integridade deste (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980). Os anéis que 

responderam a ACh com relaxamento superior a 90% foram considerados com 

endotélio funcional (Esquema 1) e os com relaxamento inferior a 10% foram 

considerados sem endotélio funcional. 

 
Esquema 1 – Representação esquemática para verificação da viabilidade e avaliar a integridade do 
endotélio vascular. A) Anéis com endotélio funcional (E+), B) Anéis sem o endotélio funcional (E-). 
L = Lavagem. 
 

3.9 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS  

 

3.9.1 Dosagem de NO em CMLV de aorta e cardiomiócit os 

 

As análises citofluorográficas foram realizadas com um FACS Canto II da 

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

feixe de 488 nm. Inicialmente, 106 células por 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-2DA (Diacetato de 

3,4-diaminofluoresceína, 10 µM) durante 30 minutos e, logo depois, analisadas.  Em 

seguida, o veículo ou GTN ou SNP ou NTHF (10 ou 100 µM) foram adicionados 
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separadamente às células carregadas com DAF (106 células/mL). Após o 

tratamento, as amostras foram analisadas isoladamente por 30 minutos em 

intervalos de 10 minutos.  

A aquisição para cada amostra foi de 10.000 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) foi medida pelo software DIVA 

versão 4.0 (Becton-Dickson, San Jose, CA, USA). Os dados foram expressos na 

forma de variação (delta) 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, denominada de “tratada” de acordo com a 

seguinte equação: 

 
 (∆%) Fluorescência = (TRATADA – CONTROLE) x 100 

                       CONTROLE 
 

3.9.2  Estudo dos efeitos hemodinâmicos em ratos no rmotensos 

 

3.9.2.1 Efeitos do NTHF e do GTN sobre a PA e FC de ratos normotensos não 
anestesiados 

 

O objetivo deste protocolo foi investigar o efeito in vivo do NTHF sobre a PA e 

a FC de ratos normotensos não anestesiados. Os animais foram mantidos em 

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

parâmetros cardiovasculares. Em seguida, administrou-se SNP (10 µg/kg; i.v.), para 

verificar a eficácia da implantação do cateter, observando-se quando corretamente 

implantado, hipotensão e taquicardia proveniente da administração do SNP (i.v.).  

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

40, 50 mg/kg) ou GTN (0,1; 0,25; 0,5; 1; 2,5 e 5 mg/kg) por via intravenosa, ou  

administrou-se NTHF (200 mg/kg), por via oral, foram administradas de forma 

randômica. Para avaliação do efeito induzido por NTHF por via oral e em função do 

tempo. Os valores de PAM foram expressos em ∆ = (PAM antes do tratamento - 

PAM depois do tratamento).  
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Os valores máximos de PA e FC foram computados antes (valores da linha de 

base) e imediatamente após a administração das substâncias, e suas variações 

foram expressas em porcentagem para cada dose, calculadas através da seguinte 

fórmula: 

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

                       PAM antes 
 

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

                                  FC antes 

 
3.9.2.2 Investigação do efeito do bloqueio ganglionar na resposta hemodinâmica 
induzida pelo NTHF em ratos normotensos não anestesiados 

 

Este protocolo teve como objetivo avaliar se o efeito hipotensor e bradicárdico 

induzido pelo NTHF envolveria a modulação do sistema nervoso através dos 

gânglios autonômicos. Para tanto, foi utilizado o hexametônio (30 mg/kg), um 

bloqueador nicotínico ganglionar, por via intravenosa, 15 minutos antes da 

administração randômica de NTHF (MARTIN et al., 1997). 

 

3.9.2.3 Investigação da participação da via NO-sGC-PKG induzida pelo NTHF em 
ratos normotensos não anestesiados 

 

Este protocolo teve como objetivo avaliar se o efeito hipotensor e bradicárdico 

induzido pelo NTHF envolveria a participação da via NO-sGC-PKG. Com esta 

finalidade, foi utilizado o azul de metileno (3 mg/kg) i.v, bloqueador da sGC, 

administrado in bolus  nos animais 5 minutos antes da administração randômica de 

NTHF (TAKANO et al., 2007). 

 

3.9.3 Avaliação do efeito induzido pelo NTHF em  an imais hipertensos 

 

3.9.3.1 Avaliação do Efeito induzido pelo NTHF sobre a PA e FC de ratos 
hipertensos SHR e WKY não anestesiados 

 

Este protocolo teve como objetivo avaliar o efeito do NTHF em ratos SHR e 

WKY. Após o retorno dos parâmetros hemodinâmicos, doses de NTHF (10, 20, 30, 
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40, 50 mg/kg) e (200 mg/Kg; v.o.) foram administradas de forma randômica. Os 

valores máximos de PA e FC foram computados antes (valores da linha de base) e 

imediatamente após a administração das substâncias de acordo com item (3.9.2.1). 

 

3.9.3.2 Investigação do efeito vasorrelaxante do NTHF em anéis vasculares 
pré-contraídos com FEN 

 

Após o período de estabilização e verificação do endotélio funcional 

(esquema 1), foi induzida uma nova contração com FEN (1 µM), de magnitude 

semelhante à primeira. Após 60 minutos, foram adicionadas concentrações 

crescentes do NTHF (10-18–10-6 M), de maneira cumulativa, para obtenção de uma 

curva concentração-resposta na presença ou ausência do endotélio vascular. A 

resposta foi expressa como porcentagem de relaxamento em relação à contração 

produzida pela FEN.  

Para investigação do mecanismo de ação envolvido na resposta 

vasorrelaxante induzida pelo NTHF, em anéis de artéria mesentérica isolada de 

animais SHR e WKY, foram utilizados ferramentas farmacológicas (PTIO, L-cisteína, 

ODQ, TEA, cianamida) pré-incubadas 30 minutos antes da segunda curva 

concentração-resposta para FEN (esquema 2). 

 
Esquema 2 – Representação esquemática para investigação do mecanismo de ação do NTHF em 
ratos SHR e WKY em Anéis sem o endotélio funcional. L = Lavagem. 
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3.9.3.3 Investigação da via do NO no efeito vasorrelaxante induzido pelo  NTHF em 
anéis vasculares de ratos WKY e SHR 

 

Com o objetivo de investigar se a resposta vasorrelaxante do NTHF 

envolveria a via do NO, foram utilizados alguns inibidores, como: PTIO (300 µM), um 

sequestrador de NO na forma radicalar (CHAUHAN et al., 2002; RAND; LI, 1995; LI; 

RAND, 1999)  e L-cisteína (3 mM), um sequestrador seletivo dos íons nitroxil 

(KATHRYN et al., 2011). 

Em anéis sem endotélio funcional, os inibidores foram adicionados, 

individualmente, de acordo o item (3.9.3.2) e incubados por 30 minutos. Em seguida, 

foi induzida uma nova contração com FEN (1 µM) e após 60 minutos, foram 

adicionadas concentrações crescentes do NTHF (10-18 – 10-6 M), de maneira 

cumulativa, para obtenção de uma curva concentração-resposta. A resposta foi 

expressa como porcentagem de relaxamento em relação à contração produzida pela 

FEN.  

 

3.9.3.4 Envolvimento da enzima mtALDH no efeito vasorrelaxante do NTHF em ratos 
WKY e SHR 

 

Com o objetivo de avaliar o efeito vasorrelaxante do NTHF na presença de, o 

inibidor da enzima mtALDH, as preparações foram incubadas com este inibidor 

desta enzima, cianamida (1 mM) (CHEN et al., 2007; CHEN; ZHANG; STANER, 

2002). 

Cianamida foi incubada durante 30 minutos, em seguida foi induzida uma 

nova contração de FEN (1 µM), seguida da adição de concentrações crescentes do 

NTHF (10-18 – 10-6 M), para obtenção de uma curva concentração-resposta conforme 

item (3.9.3.2). A resposta foi expressa como porcentagem de relaxamento em 

relação à contração produzida pela FEN.  

 

3.9.3.5 Envolvimento da via NO-sGC no efeito vasorrelaxante do NTHF em ratos 
WKY e SHR 
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Com a finalidade de investigar a participação da via NO-sGC na resposta 

vasorrelaxante promovida pelo NTHF, foi utilizado o ODQ (10 µM), um inibidor que 

previne a ativação da sGC pelo NO (KATHRYN et al., 2011). 

O ODQ foi incubado durante 30 minutos, em anéis sem endotélio funcional. 

Seguidos da adição de FEN e posteriormente o NTHF (10-18 – 10-6 M), de maneira 

cumulativa, de acordo com o item (3.9.3.2). A resposta foi expressa como 

porcentagem de relaxamento em relação à contração produzida pela FEN.  

 

3.9.3.6 Investigação do efeito vasorrelaxante do NTHF sobre a contração induzida 
por 60 mM de KCl  em ratos WKY e SHR 

 

Para investigar a resposta vasorrelaxante do NTHF sobre a contração 

induzida por um agente despolarizante, foi utilizado a solução de Tyrode, modificada 

com 60 mM de KCl (Quadro 3), que promove despolarização da membrana 

plasmática, levando à ativação dos canais para Ca2+ ativados por voltagem (CaV) e, 

consequentemente, à contração do músculo liso vascular (OLIVEIRA et al., 2006). A 

resposta vasorrelaxante foi comparada com a obtida na presença de FEN. 

Após o período de estabilização e verificação da remoção do endotélio 

funcional, a solução de Tyrode normal (Quadro 1) foi substituída por uma solução de 

Tyrode com KCl a 60 mM (Quadro 3). No componente tônico da contração, após 60 

minutos, foram adicionadas concentrações crescentes do NTHF (10-18–10-6 M) de 

maneira cumulativa, para obtenção de uma curva concentração-resposta. A resposta 

foi expressa como porcentagem de relaxamento em relação à contração produzida 

pela solução com KCl a 60 mM. 

 

3.9.3.7 Participação de canais para K+ no efeito vasorrelaxante do NTHF 
 

Com o objetivo de avaliar a participação dos canais para K+ na resposta 

vasorrelaxante promovida pelo NTHF, foram utilizados inibidores de canais para K+, 

como: o TEA na concentração de 3 mM, que bloqueia não seletivamente os canais 

para potássio (WANG et al., 2008); e de 1 mM, que bloqueia de maneira seletiva os 

canais BKCa (WHITE, 2002; SILVA et al., 2011). 
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Após o período de estabilização e verificação da remoção do endotélio 

funcional, foram adicionados os bloqueadores de canais para K+ aos anéis e 

incubados individualmente. Após 30 minutos, foi induzida uma nova contração de 

FEN (1 µM) com duração de 60 minutos, seguida da adição de concentrações 

crescentes do NTHF (10-18 – 10-6 M) de maneira cumulativa para obtenção de uma 

curva concentração-resposta. A resposta foi expressa como porcentagem de 

relaxamento em relação à contração produzida pela FEN. 

 

 

3.9.4  Estudo de tolerância  

 

3.9.4.1  Estudos de tolerância in vivo 

 

3.9.4.1.1 Investigação da tolerância ao efeito do N THF sobre PA e FC IN VIVO 

 

Com o objetivo de investigar se o tratamento prévio com NTHF por via oral 

desenvolveria tolerância ao seu efeito sobre PA e FC, foi realizado um protocolo 

experimental no qual os animais foram tratados com NTHF na dose de 200 mg/kg 

(v.o.) ou veículo por três dias.  Em seguida, os animais foram submetidos a uma 

cirurgia para implantação de cateteres, com posterior administração do NTHF, 

conforme descrito anteriormente item (3.7.1). 

Inicialmente, a dose de 200 mg/kg (NTHF-200) foi escolhida por ser 10% da 

dose máxima estudada nos protocolos de toxicidade aguda, além dos relatos da 

literatura de que nitratos ativos por via oral, como o ISMN, induzem tolerância nesta 

dose (MULLER et al., 2003, 2004). 

 

3.9.4.2  Estudos de tolerância in vitro 

 

3.9.4.2.1 Investigação da tolerância vascular ao ef eito relaxante do NTHF 
 

Com o objetivo de investigar se o tratamento por via oral com NTHF 

desenvolveria tolerância do seu efeito vasorrelaxante em anéis de artéria 
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mesentérica, foi desenvolvido um protocolo experimental, no qual os animais foram 

tratados com NTHF na dose de 200 mg/kg ou veículo por três dias v.o. Este tempo 

foi escolhido pelo fato de que os nitratos orgânicos capazes de induzir tolerância, já 

promovem este efeito a partir de três dias de exposição. Os vasos dos animais 

tratados foram coletados, dissecados e transferidos para cubas para órgão isolado 

(IRVINE; KEMP-HARPER; WIDDOP, 2011).  

Após o período de estabilização e verificação do endotélio funcional (ver 

3.8.1), foi induzida uma nova contração com FEN (1 µM), de magnitude semelhante 

à primeira. Após 60 minutos, foram adicionadas concentrações crescentes do NTHF 

(10-18–10-6 M) de maneira cumulativa, para obtenção de uma curva 

concentração-resposta na ausência do endotélio. A resposta foi expressa como 

porcentagem de relaxamento em relação à contração produzida pela FEN. Os 

valores foram comparados entre os diferentes grupos de tratamento com NTHF. 

 
3.9.4.2.2 Investigação da tolerância vascular homól oga ou cruzada a NTHF e/ou 

GTN  

 

Com o objetivo de investigar se o NTHF e o GTN desenvolve tolerância 

vascular, foi executado um protocolo experimental, no qual a resposta 

vasorrelaxante foi avaliada após a exposição repetida dos vasos a estes nitratos. 

Para tanto, após a verificação da ausência do endotélio, seguido de um posterior 

período de estabilização, o nitrato orgânico em estudo foi incubado, em 

concentrações isoladas, durante 60 minutos. Posteriormente, o meio nutritivo foi 

trocado, repetidamente, por dez vezes seguidas, e submetidas a um novo período 

de estabilização de 60 minutos, no qual a cada 15 minutos a solução fisiológica foi 

trocada (KOENIG et al., 2007).  

Ao atingir 60 minutos de estabilização, foi induzida uma nova contração com 

FEN (1 µM), seguida da adição de concentrações crescentes do NTHF (10-

12M-10 µM) ou GTN (10 -15M–10 µM) de maneira cumulativa, para obtenção de uma 

curva concentração-resposta. 

Adicionalmente foram realizados experimentos para o estudo da tolerância 

cruzada induzida por nitratos orgânicos. Nestes experimentos os vasos foram 
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expostos a concentrações isoladas de GTN durante 60 minutos. Posteriormente, o 

meio nutritivo foi trocado, repetidamente, por dez vezes seguidas, e as preparações 

foram submetidas a um novo período de estabilização de 60 minutos, no qual a 

solução fisiológica foi trocada a cada 15 minutos. Ao atingir 60 minutos de 

estabilização, foi induzida uma nova contração com FEN (1 µM), seguida da adição 

de concentrações crescentes do NTHF (1 pM–10 µM). 

As respostas foram expressas como porcentagem de relaxamento em relação 

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

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

valores foram comparados aos obtidos na ausência de pré-incubação com NTHF. 

 
3.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados obtidos neste estudo foram expressos como média ± erro 

padrão da média (e.p.m). As comparações estatísticas entre duas variáveis foram 

realizadas pro meio da utilização do teste t de Student não pareado bicaudal. Para 

as análises de mais de duas variáveis foi utilizado o teste ANOVA de uma via e pós- 

teste de Bonferroni.  

As diferenças entre as médias foram consideradas significantes quando o 

valor obtido para “p” foi menor que 0,05 (p < 0,05).  As curvas foram obtidas através 

de regressão não-linear. Os valores de pD2, que corresponde ao logaritmo negativo 

do valor de CE50 (concentração molar de uma substância que induz 50% de uma 

resposta máxima). O valor de efeito máximo (Emáx) corresponde à média percentual 

de relaxamento induzido por NTHF ou GTN para cada condição estudada. Toda a 

análise estatística e plotagem das curvas foram realizadas utilizando o programa 

estatístico Graph-Pad Prism 5.0. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE TOXICOLÓGICA DO NTHF  

 

No estudo de toxicidade aguda, considerando os parâmetros 

comportamentais citados por Almeida e cols (1999), não foram observadas 

alterações significativas após a administração NTHF (2000 mg/kg;  v.o.), durante o 

tempo de observação preconizado, quando comparados com seus respectivos 

controles (veículo) tanto para ratas como para ratos.  

Após a administração de NTHF (500 mg/kg; i.v.) foi observado alterações 

evidentes na respiração (respiração ofegante). Estes efeitos foram observados 

apenas após administração intravenosa e regrediram após 30 minutos de 

administração do NTHF. Estes sinais foram mais evidentes em ratas, ocorrendo 

morte de três destes animais na primeira hora. Dentre as ratas mortas não foram 

observadas alterações macroscópicas dos órgãos, bem como, durante os 14 dias de 

experimento não houve mortes adicionais, após a administração do NTHF (i.v.), 

além de não serem observadas alterações comportamentais significativas. NTHF foi 

administrado na dose de 250 mg/kg por via intravenosa apenas em ratas. Nesta 

dose não houve mortes e durante 14 dias de análise não foram observadas 

alterações comportamentais significativas. 

Com relação ao peso dos animais, tanto os grupos tratados com (NTHF 

2000 mg/kg; v.o.) (tabela 1);  quanto os tratados 500 mg/kg (i.v.) ou 250 mg/kg (i.v.) 

controle (veículo) (tabela 2) apresentaram aumento no peso ao longo das duas 

semanas de observação, não havendo diferenças significativas entre os grupos.  

Tabela 1 –  Evolução ponderal durante o experimento de toxicidade aguda do NTHF (v.o.) 

                                                   Ratos                        Ratas 
Parâmetros  

(g) 
Controle 
(veículo) 

NTHF  
(2000 mg/kg) 

Controle  
(veículo) 

NTHF  
(2000 mg/kg) 

 
Peso 
inicial 

 

 
 

163,4 ± 5,3 

 
 

170,9 ± 2,7 

 
 

208,3 ± 4,9 

 
 

192,5 ± 7,9 

Peso 
final 

 

 
242,1 ± 6,7 

 
245,7 ± 5,6 

 
219,3 ± 10,1 

 
224,3 ± 6,2 

Evolução 
ponderal 

 
78,7 ± 3,0 

 
74,86 ± 6,4 

 

 
25,29 ± 8,03 

 
36,1 ± 5,9 

 Dados expressos em média ± e.p.m., para n = 6/grupo 
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Tabela 2 –  Evolução ponderal durante o experimento de toxicidade aguda do NTHF (i.v.) 
                                                   Ratos                         Ratas 

Parâmetros  
(g) 

Controle 
(veículo) 

NTHF  
(500 mg/kg) 

Controle  
(veículo) 

NTHF  
(250 mg/kg) 

 
Peso 
inicial 

 

 
 

232,8 ± 4,8 

 
 

225,8 ± 5,6 

 
 

211,7 ± 15,7 

 
 

230,7 ± 4,9 

Peso 
final 

 

 
287,1 ± 9,7 

 
295,7 ± 6,8 

 
229,3 ± 10, 

 
241,5 ± 5,6 

Evolução 
ponderal 

 
75,8 ± 6,0 

 
70,86 ± 6,4 

 

 
28,37 ± 5 

 
22,1 ± 5,9 

  Dados expressos em média ± e.p.m., para n = 6/grupo 
 

Adicionalmente não houve diferença no consumo de água e ração entre os 

grupos tratados com NTHF e veículo (tabela 3 e 4). 

 

Tabela 3 –  Consumo de água e ração durante o experimento de toxicidade aguda do NTHF (v.o.) 
                                                  Ratos             Ratas 

Parâmetros  Controle 
(veículo) 

NTHF 
(2000 mg/kg) 

Controle 
(veículo) 

NTHF 
(2000 mg/kg) 

 
Água (mL) 

 

 
41,32 ± 4,3 

 
45,49 ± 5,4 

 
34,78 ± 5,7 

 
29,18 ± 6 

Ração (g) 
 

29,56 ± 1,9 24,86 ± 1,8 21,98 ± 5 20,21 ± 4,8 

  Dados expressos em média dos 14 dias de experimento para cada grupo ± e.p.m., para n = 6/grupo 

 

Tabela 4 –  Consumo de água e ração durante o experimento de toxicidade aguda do NTHF (i.v.) 
                                                   Ratos                  Ratas 

Parâmetros  Controle 
(veículo) 

NTHF 
(500 mg/kg) 

Controle 
(veículo) 

NTHF 
(250 mg/kg) 

 
Água (mL) 

 

 
40,47 ± 1,8 

 
37,65 ± 2 

 
25,24 ± 3,4 

 
26,5 ± 3 

Ração (g) 
 

35,9 ± 2,5 32,9 ± 4 25,7 ± 2,6 23,4 ± 1,4 

  Dados expressos em média dos 14 dias de experimento para cada grupo ± e.p.m., para n = 6/grupo 
 

Não foram detectadas alterações relevantes a partir do exame macroscópico 

dos órgãos nem do peso do órgãos quando NTHF foi administrado na dose de 2000 

mg/kg, por v.o. Nestes, o peso dos órgãos foi normalizado pelo peso dos animais, 

isto é, o valor em grama de cada órgão foi dividido pelo peso do animal o qual o 

órgão foi removido, em seguida foi calculado a média do grupo, (tabelas 5).  
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Tabela 5 –  Peso relativo dos órgãos /peso corporal dos animais, no experimento de toxicidade aguda 
do NTHF (v.o.) 

                             Ratos         Ratas 
 Controle  

       (veículo) 
NTHF 

(2000 mg/kg) 
Controle  
(veículo) 

NTHF 
(2000 mg/kg)  

 
Fígado 

 

 
48,95 ± 2 

 
46,68 ± 4,0 

 
35,94 ± 1,80 

 
37,45 ± 1,94 

Rins 
 

8,761 ± 0,1 8,433 ± 0,4 7,362 ± 0,3 7,074 ± 0,21 

Pulmão 
 

6,375 ± 0,3 5,717 ± 0,4 6,522 ± 0,5 6,100 ± 0,40 

Coração 
 

4,181 ± 0,1 4,328 ± 0,1 3,737 ± 0,2 3,840 ± 0,09 

Dados expressos em média ± e.p.m do peso dos órgãos em grama., para n = 6/grupo 
 

Não foram detectadas alterações relevantes a partir do exame macroscópico 

dos órgãos nem do peso destes, normalizado pelo peso dos animais quando NTHF 

foi administrado na dose de 250 mg/ kg i.v. para ratas, e  500 mg/ kg i.v. para ratos 

(tabelas 6).  

 
Tabela 6 –  Peso relativo dos órgãos /peso corporal dos animais, no experimento de toxicidade aguda 
do NTHF (i.v.) 

                       Ratos         Ratas 
 Controle  

         (veículo) 
NTHF 

(500 mg/kg) 
Controle  
(veículo) 

NTHF 
(250 mg/kg)  

 
Fígado 
 

 
29,6 ± 2,1 

 
32,26 ± 0,6 

 
35,47 ± 1,6 

 
31,95 ± 1,8 

Rins 
 

8,40 ± 0,2 8,30 ± 0,3 7,64 ± 0,2 7,21 ± 0,3 

Pulmão 
 

6,24 ± 0,2 7,77 ± 0,7 7,75 ± 0,7 6,03 ± 0,4 

Coração 
 

4,15 ± 0,1 4,45 ± 0,3 3,59 ± 0,1 4,22 ± 0,2 

      Dados expressos em média ± e.p.m do peso dos órgãos em grama., para n = 6/grupo 
 

Para os estudos descritos a seguir as doses e vias de administração foram 

escolhidas baseadas nos resultados dos estudos de toxicidade aguda, utilizando 

uma dose máxima segura de dez vezes menor a estudada 

 

4.2 DETECÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO INTRACELULAR  

 

4.2.1 Detecção de NO intracelular em CMLV de aorta de rat o  

 

 As CMLV de aorta de rato, apresentaram viabilidade celular superior a 90% 

após a incubação com NTHF (10-4M) na presença de 7-AAD. Em CMLV de aorta de 

rato o NTHF (10-4 M) induziu aumento da fluorescência relativa após a incubação 
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com o DAF-2DA (% fluorescência = 115,5 ± 20; n = 4, p < 0,05), efeito semelhante 

ao induzido pelo SNP (% fluorescência = 70,56 ± 12) e GTN (% fluorescência = 

67,07 ± 20) controle positivo. Os resultados obtidos foram comparados com a 

condição controle (DAF 10 µM + veículo) (Figura 8). Adicionalmente, não houve 

diferença estatística entre a fluorescência do NTHF, SNP e NTHF. 

 

 
Figura 8 –  Liberação de NO por NTHF em CMLV de aorta de rato. Efeito do NTHF (10-4 M), SNP (10-5 

M) e GTN (10-5 M) na geração de NO em CMLV  de aorta de rato, carregadas com DAF-2DA e 
analisadas por citometria de fluxo após 30 minutos de incubação. A porcentagem da diferença de 
intensidade de fluorescência (%), que reflete aumento da [NO]c, foi obtida para cada protocolo. Os 
dados são representativos de 4 experimentos (diferentes culturas primárias). Valores expressos como 
média ± e.p.m.; *p < 0,05 versus veículo. 

 

4.2.2 Detecção de NO intracelular em cardiomiócitos  

 

Em cardiomiócitos isolado de ratos neonatos, NTHF (10-4 M e 10-5M) na 

presença de 7-AAD, apresentaram viabilidade celular superior a 90% após a 

incubação com NTHF. Em cardiomiócitos NTHF (10-4 M e 10-5M) induziu aumento da 

fluorescência relativa após a incubação com o DAF-2DA (% fluorescência = 18 ± 4; 

37,59 ± 0,8; respectivamente, n = 4, p < 0,05), da mesma forma que o SNP (10-4 M) 

(% fluorescência = 38,6 ± 5). Os resultados obtidos foram comparados com a 

fluorescência basal após tratamento com o veículo, demonstrando a produção 

intracelular de NO (Figura 9). 
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Adicionalmente, não houve diferença estatística entre a fluorescência do 

NTHF (10-4M) versus SNP(10-4M). 

 
 
Figura 9 –  Liberação de NO por NTHF em cardiomiócitos ratos neonatos. Efeito do NTHF (10-4 M) ou 
SNP (10-4 M) na geração de NO em cardiomiócitos neonatais, carregados com DAF-2DA e analisados 
por citometria de fluxo após 30 minutos de incubação. A porcentagem da diferença de intensidade de 
fluorescência (%), que reflete aumento da [NO]c, foi obtida para cada protocolo. Os dados são 
representativos de 4 experimentos (diferentes culturas primárias). As barras representam a média ± 
e.p.m.; *p < 0,05 versus veículo, #p<0,05 10µM versus 100µM. 
 

4.3 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS HEMODINÂMICOS EM RATOS NORMOTENSOS 

WISTAR 

 

4.3.1 Efeito do NTHF e GTN sobre PAM e FC de ratos normotensos Wistar não 
anestesiados 
 

A administração de NTHF (200 mg/kg), por via oral, promoveu um duradouro 

efeito hipotensor,  sem alterações significativas na FC (dado não mostrados) (Figura 

10). 
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Figura 10 – Efeito do NTHF (v.o.) sobre a PAM (mmHg) na dose de 200 mg/kg (●) ou veículo (�) em 
ratos normotensos não anestesiados. Representando a hipotensão induzida pelo nitrato, em função 
do tempo,. *p < 0,05 versus veículo. 

 

A administração in bolus de NTHF (10, 20, 30, 40, 50 mg/kg; i.v.) promoveu 

efeito hipotensor ( 6,4 ± 2; 12,28 ± 3,9; 31,15 ± 5,7; 44,10 ± 6; 52,4 ± 4%; 

respectivamente) e bradicárdico (4,5 ± 1,7; 11,6 ± 6,8; 41,6 ± 11,3; 79,5 ± 4,4; 88 ± 

2%; respectivamente), respectivamente, e de maneira dependente de dose (Figura 

11 e 12). O veículo foi administrado e não promoveu efeitos sobre PA e FC (1 ± 

0,6%) e (4 ± 1,6%). 

 

Figura 11 –  Registro original representativo, ilustrando o efeito de doses crescentes de NTHF (10; 20; 
30, 40 e 50 mg/kg) sobre: pressão arterial de pulsátil (PAP); pressão arterial média (PAM) e 
frequência cardíaca (FC) em ratos normotensos não anestesiados após administração in bolus. 
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Figura 12 – Efeito induzido pelo NTHF, após administração aguda (10, 20, 30, 40, 50 mg/kg; i.v.), 
sobre PAM  (A) e FC (B) em ratos normotensos não anestesiados. As barras na figura representam a 
média de 6 experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m. 
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O efeito do NTHF foi mais pronunciado sobre a PAD (p < 0,05), ao comparar 

os efeitos sobre PAS e PAD, e feito este evidenciado nas maiores doses (40 e 

50 mg/kg; i.v.) (Figura 13).  

 

 

 
 

Figura 13 – Efeito promovido por NTHF (10, 20, 30, 40, 50 mg/kg i.v.), sobre PAS e PAD em ratos 
normotensos não anestesiados. As barras na figura representam a média de 6 experimentos e as 
linhas verticais indicam o e.p.m. *p < 0,05, PAD versus PAS. 

 

A administração in bolus de GTN (0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,5 e 5 mg/kg; i, v.) 

promoveu efeito hipotensor ( 3,6 ± 2; 8,6 ± 2; 8,4 ± 3; 18,83 ± 2,5; 58,76 ± 6,8; 

68,46 ± 6,5%)  sendo efeito  taquicárdico (3,28 ± 1,7; 7,9 ± 4; 11 ± 4,2%), observado 

nas doses de 0,1; 0,25; e 0,5 mg/kg, respectivamente, e bradicárdico (34,8 ± 20; 

88,3 ± 2,8; 93,08 ± 1,7%), nas doses de e  1; 2,5; e 5,0 mg/kg, respectivamente. 

Este efeito ocorreu de maneira dependente de dose (Figura 14). 
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Figura 14 – Efeito promovido por GTN após administração aguda nas doses de (0,1, 0,25, 0,5, 1, 2,5 
e 5 mg/kg; i.v.) sobre PAM  (A) e FC (B) em ratos normotensos não anestesiados. As barras na figura 
representam a média de 6 experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m.  
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O efeito do GTN foi mais pronunciado sobre a PAD (p < 0,05), ao comparar os 

efeitos sobre PAS e PAD. Efeito este evidenciado nas maiores doses (2,5 e 5 mg/kg; 

i.v.) (Figura 15). 

 

 
 

Figura 15 – Efeito promovido por GTN (0,1; 0,25; 0,5; 0,1; 2,5; 5 mg/kg i.v.), sobre PAS e PAD em 
ratos normotensos não anestesiados. As barras na figura representam a média de 6 experimentos e 
as linhas verticais indicam o e.p.m. *p < 0,05 PAD versus PAS. 
 

4.3.2 Influência do hexametônio no efeito hipotenso r e bradicárdico do NTHF  

 

A administração do bloqueador ganglionar, hexametônio (30 mg/kg; i.v.), 

promoveu efeito hipotensor  (56,4 ± 6 mmHg) e taquicárdico (64,7± 16,4 bpm) . Esta 

resposta caracteriza o bloqueio ganglionar. A administração do NTHF (10, 20, 30, 

40, 50 mg/kg; i.v.; in bolus), em animais pré-tratados com hexametônio, promoveu 

efeito hipotensor (12,1 ± 5 ; 10,5 ± 1,5; 32,8 ± 5;  39,3 ± 5,3; 39  ± 8%) e bradicárdico 

(6,6 ±1,8; 9,3 ± 3,4; 43,1 ± 12,6; 65 ± 8,0; 70,78 ± 8,0%), de maneira dependente de 

dose (Figura 16).  Após o bloqueio ganglionar, o efeito induzido pelo NTHF não foi 

modificado (p > 0,05), quando comparado ao obtido na ausência deste bloqueador 

(ver 4.3.1). 
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Figura 16 – Efeito induzido pelo NTHF (10, 20, 30, 40, 50 mg/kg; i.v.) sobre (A) PAM e (B) FC, após 
administração aguda, em ratos normotensos não-anestesiados, na ausência ou na presença do 
hexametônio (30 mg/kg). As barras na figura representam a média de 6 experimentos e as linhas 
verticais indicam o e.p.m. 
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4.3.3 Influência do azul de metileno no efeito hipo tensor e bradicárdico do       
NTHF 

 

A administração do bloqueador da sGC, o azul de metileno (3 mg/kg; i.v.), 

promoveu um efeito hipertensor  (38,5 ± 0,3 mmHg) e bradicárdico ( 68,0 ± 8,9 

b.p.m.) não sustentado. A administração do azul de metileno atenuou as respostas 

hipotensoras e bradicárdicas induzidas pela administração in bolus do NTHF (10, 20, 

30, 40 e 50 mg/kg; i.v.), hipotensão (8 ±  4,3 ; 3,9 ± 1,1; 9,5 ± 2,1; 11,3 ± 5,6; 18,9 ± 

10,4 %) e bradicardia (4,4 ± 1,4; 5 ± 1,6; 8 ± 2; 22,2 ± 10; 36,4 ± 12 %), 

respectivamente (Figura 17). 
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Figura 17 – Efeito induzido pelo NTHF após administração aguda nas doses de (10, 20, 30, 40, 
50 mg/kg i.v.) sobre (A) PAM e (B) FC, em ratos normotensos não-anestesiados, na ausência ou na 
presença do azul de metileno (3 mg/kg). As barras na figura representam a média de 6 experimentos 
e as linhas verticais indicam o e.p.m.*p<0,05 NTHF versus NTHF na presença do azul de metileno.  
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4.4 ESTUDOS COM ANIMAIS HIPERTENSOS 
 

4.4.1 Estudos in vivo 

 

4.4.1.1 Efeito induzido pelo NTHF sobre PAM e FC de ratos WKY e SHR  

 

A administração de NTHF (200 mg/kg; v.o.), em WKY e SHR,  promoveu um 

duradouro efeito hipotensor (Figura 18 e 19),  sem alterações significativas na FC 

(dado não mostrados). 

 
Figura 18 – Efeito do NTHF (v.o.) sobre a PAM mmHg (●)  na dose de 200 mg/kg  ou veículo (�) em 
ratos normotensos WKY não anestesiados. Representando a média da hipotensão induzida pelo 
nitrato em 5 experimentos, em função do tempo,. p < 0,05. versus veículo.  

             
Figura 19 – Efeito do NTHF (v.o.) sobre a PAM em ratos normotensos SHR na dose de 200 mg/kg 
(●)ou veículo (�) não anestesiados. Representando a média da hipotensão induzida pelo nitrato em 5 
experimentos, em função do tempo,. p < 0,05. versus veículo.  
 

A administração do NTHF (10, 20, 30, 40 e 50 mg/kg; i.v.; in bolus)  

promoveu efeito hipotensor em animais SHR (8,4 ± 1,6 ; 21,6 ± 4; 28,8 ± 6,2; 
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55,6 ± 5; 59,10 ± 5%, respectivamente), e WKY (7,5 ± 2 ; 14,2 ± 3,0; 32,10 ± 14,8; 

58,2 ± 4,6;74,8 ± 5%, respectivamente). Esta resposta foi de mesma magnitude em 

ambos os grupos citados, bem como apresentaram respostas semelhantes com 

relação à duração do efeito (Figura 20A). 

 Na FC, o NTHF promoveu efeito bradicárdico de magnitude similar 

(p > 0,05), quando comparado os animais SHR (6,32 ± 1,5; 9,17 ± 4,3; 39,9 ± 10; 

85,98 ± 3,5; 90 ± 2%) com WKY (3,8 ± 1,4; 5 ± 1,7; 28,3 ± 14; 90 ± 2,7; 90 ± 2,3 %) 

(Figura 20B). 
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Figura 20 – Efeito promovido por NTHF (10, 20, 30, 40 e 50 mg/kg i.v.), sobre PAM (B) e FC (B) em 
ratos SHR e WKY respectivamente. As barras na figura representam a média de 6 experimentos e as 
linhas verticais indicam o e.p.m. 
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4.4.2.1 Estudo do vasorrelaxamento induzido por NTHF em ratos SHR e WKY 

 

4.4.2.1.1 Influência do endotélio no efeito vasorre laxante do NTHF em ratos 
SHR e WKY 

 

O NTHF promoveu vasorrelaxamento, dependente de concentração, em 

anéis de artéria mesentérica superior isolados de rato SHR e pré-contraídos com 

FEN. Esta resposta foi observada, de maneira semelhante, tanto em anéis com 

endotélio intacto (Emáx = 90 ± 7%; pD2 = 11,9 ± 0,3), como em anéis após a remoção 

desta monocamada (Emáx = 105 ± 8%; p > 0,05; pD2 = 11,4 ± 0,2; p > 0,05) (Figura 

21A).  

Em anéis de artéria mesentérica de ratos WKY, pré-contraídos com FEN, 

NTHF promoveu efeito vasorrelaxante na presença do endotélio vascular 

(Emáx = 99,1 ± 6,4%; pD2 = 11,7 ± 0,3). A remoção do endotélio não promoveu 

alterações significativas neste efeito (Emáx = 105 ± 6,4%; pD2 = 11,8 ± 0,3; p > 0,05) 

(Figura 21B). 

O tempo de estabilização da resposta apresentada entre as concentrações 

foi de aproximadamente 8 minutos, com a duração do vasorrelaxamento total em 

torno de 192 minutos.  
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Figura 21 – Efeito vasorrelaxante do NTHF em anéis de artéria mesentérica superior, isolados de 
rato. Curva concentração-resposta do efeito induzido pelo NTHF (10-18-10-6 M), pré-contraídos FEN (1 
µM)  com endotélio intacto (●) ou removido (◊) em A) SHR e B) WKY. Os pontos representam a média 
de 7 experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m. 
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Em todos os experimentos subsequentes foram utilizados anéis após a 

remoção do endotélio vascular para investigar o mecanismo de ação envolvido no 

efeito vasorrelaxante do NTHF. 

 

4.4.2.1.2 Efeito do PTIO no vasorrelaxamento induzido pelo NT HF em ratos 
SHR e WKY 

 

O efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF, em SHR, foi reduzido na 

presença do sequestrador de NO• intracelular PTIO (300 µM), como pode ser 

demonstrado pela redução do efeito máximo (na ausência Emáx = 105 ± 8%; e na 

presença de PTIO Emáx = 67,8 ± 8%; p < 0,05) (Figura 22A). Efeito semelhante foi 

demonstrado para anéis de artéria mesentérica de animais WKY (na ausência 

Emáx = 105 ± 6,4%; e na presença de PTIO Emáx = 57 ± 5,5%) (Figura 22B). Devido à 

grande diminuição do Emáx não foi possível calcular os valores de pD2.  
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Figura 22 – Efeito vasorrelaxante do NTHF, em anéis de artéria mesentérica superior, isolados de 
rato, pré-contraídos FEN (1 µM). As curvas concentração-resposta ilustram o relaxamento induzido 
pelo NTHF na ausência (●) e após pré-incubação com PTIO (300 µM) (∆), em A) SHR e B) WKY. Os 
pontos representam a média de 7 experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m.*p < 0,05. 
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4.4.2.1.3 Efeito da L-cisteína no vasorrelaxamento induzido p elo NTHF em ratos 
SHR e WKY 

 

O efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF não foi modificado na presença 

do sequestrador seletivo de íons NO-, L-cisteina (1 mM). Esta resposta foi observada 

tanto em anéis de animais SHR (ausência Emáx = 105 ± 8%; pD2= 11,42 ±0,2;  e  

presença de L-cisteína Emáx = 96 ± 7%; pD2= 11,9 ±0,29, p > 0,05) (Figura 23A), 

como nos de animais WKY (ausência Emáx = 105 ± 6,4%; pD2 = 11,8 ±0,3; na 

presença de L-cisteína Emáx = 93 ± 9%; pD2= 12,6 ±0,5 ) (Figura 23B).  
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Figura 23 - Efeito vasorrelaxante do NTHF, em anéis de artéria mesentérica superior, isolados de 
rato, pré-contraídos FEN (1 µM). As curvas concentração-resposta ilustram o relaxamento induzido 
pelo NTHF na ausência (●) e após pré-incubação com L-cisteína (1 mM) (□) em A) SHR e B) WKY. 
Os pontos representam a média de 7 experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m. 
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4.4.2.1.4 Efeito da cianamida no vasorrelaxamento induzido pe lo NTHF em 
ratos SHR e WKY 

 

O efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF foi atenuado na presença do 

inibidor da mtALDH, cianamida (1 mM). Esta redução da resposta vasodilatadora foi 

observada tanto em anéis de animais SHR (ausência Emáx = 105 ± 8%; e na 

presença de cianamida Emáx = 52,2 ± 9,8%, p < 0,05) (Figura 24A), como nos de 

animais WKY (ausência Emáx = 105 ± 6,4%;); e na presença de cianamida 

Emáx = 56,98 ± 6,5%) (Figura 24B). Devido a grande diminuição do Emáx, não foi 

possível calcular os valores de pD2. 
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Figura 24 - Efeito vasorrelaxante do NTHF, em anéis de artéria mesentérica superior, isolados de 
rato, pré-contraídos FEN (1 µM). As curvas concentração-resposta ilustram o relaxamento induzido 
pelo NTHF na ausência (●) e após pré-incubação com cianamida (1 mM) (  ) em A) SHR e B) WKY. 
Os pontos representam a média de 7 experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m. 
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4.4.2.1.5 Efeito do ODQ no vasorrelaxamento induzid o pelo NTHF em ratos 
SHR e WKY 

 

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

sGC, ODQ (10 µM), reduziu a resposta vasorrelaxante do NTHF, com deslocamento 

da curva para direita e redução do efeito máximo (Figura 24). Esta resposta foi 

observada tanto nos anéis de animais SHR (ausência Emáx = 105 ± 8,3%; e presença 

de ODQ Emáx = 33 ± 7%; p < 0,05) (Figura 25A), quanto nos de WKY (ausência 

Emáx = 105 ± 6,4%; e presença de ODQ Emáx = 20,48 ± 4%; p < 0,05) (Figura 25B). 

Devido a grande diminuição do Emáx, não foi possível calcular os valores de pD2. 
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Figura 25 – Efeito vasorrelaxante do NTHF, em anéis de artéria mesentérica superior, isolados de 
rato, pré-contraídos FEN (1 µM). As curvas concentração-resposta ilustram o relaxamento induzido 
pelo NTHF, na ausência (●) e após pré-incubação com ODQ (10 µM) (♦) em A) SHR e B) WKY. Os 
pontos representam a média de 7 experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m; *p < 0,05 
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4.4.2.1.6 Efeito do NTHF sobre a contração induzida  por um agente 
contracturante eletroquímico 

 

Em preparações pré-contraídas com uma solução despolarizante de KCl 

60 mM, a resposta vasorrelaxante produzida pela adição cumulativa do NTHF foi 

atenuada significativamente (Figura 26A). Esta atenuação foi observada tanto em 

anéis de animais SHR (Emáx = 39,44 ± 7,8%; p < 0,05), bem como nos de WKY 

(Emáx = 53,44 ± 11,5%, p < 0,05), quando comparada ao efeito do NTHF sobre anéis 

pré-contraídos com FEN (Emáx = 105 ± 8,3%; Emáx = 105 ± 6,4%; SHR e WKY, 

respectivamente) (Figura 26B). Devido a grande diminuição do Emáx, não foi possível 

calcular os valores de pD2 
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Figura 26 – Efeito vasorrelaxante do NTHF, em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato. 
As curvas concentração-resposta ilustram o relaxamento induzido pelo NTHF pré-contraídos FEN (1 
µM) (●) ou KCl (ο) em A) SHR e B) WKY. Os pontos representam a média de 7 experimentos e as 
linhas verticais indicam o e.p.m. (*p<0,05) 
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4.4.2.1.7 Efeito do bloqueio dos canais para K + no vasorrelaxamento induzido 
pelo NTHF  

 

Após o pré-tratamento dos anéis de artéria mesentérica com o bloqueador 

não seletivo para canais para K+, TEA (3 mM). O relaxamento máximo induzido por 

NTHF foi reduzido em SHR (Emáx = 66,4 ± 8,4%; p < 0,05) e WKY 

(Emáx = 46,96 ± 10%; p < 0,05) (Figura 27A), quando comparados com o controle na 

ausência deste bloqueador (Emáx = 105 ± 8,3%; Emáx = 105 ± 6,4%; SHR e KY, 

respectivamente). Além disso, o bloqueio mais seletivo dos canais para K+ de grande 

condutância ativados por cálcio (BKCa) com TEA na concentração de 1 mM, também 

promoveu redução do relaxamento máximo em (Emáx = 65,28 ± 6,1%; 

Emáx = 72,44 ± 10%, SHR e KY, respectivamente) (Figura 27B) . Devido a grande 

diminuição do Emáx não foi possível calcular os valores de pD2.  
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Figura 27 – Efeito vasorrelaxante do NTHF, em anéis de artéria mesentérica superior, isolados de 
rato, pré-contraídos FEN (1 µM). As curvas concentração-resposta ilustram o relaxamento induzido 
pelo NTHF na ausência (●) após pré-incubação com TEA 3 mM ou TEA 1mM (∆) em A) SHR e B) 
WKY. Os pontos representam a média de 7 experimentos e as linhas verticais indicam o 
e.p.m.(*p<0,05) 
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4.5 ESTUDOS DE TOLERÂNCIA COM O NTHF 

 

4.5.1 Estudos in vivo  

 

4.5.1.1 Avaliação dos efeitos hemodinâmicos do NTHF em animais submetidos à 
exposição prévia ao NTHF (200 mg/kg, v.o.) por três dias (NTHF-200) 

 

O tratamento com NTHF (200 mg/kg, v.o.) por 3 dias não modificou os valores 

basais de PAM (109,8 ± 10,9 mmHg) e FC (405 ± 29,5 bpm) dos animais, quando 

comparados com o grupo tratado apenas com veículo (PAM = 112,5 ± 8,6 mmHg e 

FC = 402 ± 16,7 bpm; p > 0,05).   

A administração in bolus do NTHF (10, 20, 30, 40 e 50 mg/kg; i.v.),  nos 

animais tratados com NTHF (200 mg/kg, v.o.) por 3 dias, promoveu efeito hipotensor 

(6,8 ± 1,7;  9,6 ± 3; 27,7 ± 12,5; 44,0 ± 6,9;  55, 8 ± 3,3 %, respectivamente) e 

bradicárdico (6,3 ± 1,5; 9,2  ±  4,5; 55,3 ± 18,5; 86 ± 3,5; 90 ± 2 %, respectivamente) 

(Figura 28). Estas respostas observadas não foram diferentes das obtidas em 

animais pré-tratados com veículo: hipotensão (13,4 ± 5,5; 14 ± 5,0; 30,3 ± 8,4; 

59,5 ± 10,8; 61,3 ± 5,4% respectivamente); e bradicardia (8,0 ± 3; 7 ± 2; 64,1± 5,2; 

84,8 ± 3,0; 90,3 ± 3,8% respectivamente). 
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Figura 28 – Efeito promovido por NTHF (10, 20, 30, 40 e 50 mg/kg i.v.) sobre PAM  (A) e FC (A), em 
ratos normotensos não-anestesiados, pré-tratados com NTHF (200 mg/kg; v.o./ 3 dias) e veículo. As 
barras representam a média de 6 experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m.  
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4.5.2 ESTUDOS in vitro  

 

4.5.2.1 Avaliação da tolerância vascular em artéria mesentérica de animais 
submetidos à exposição prévia ao NTHF (200 mg/kg, v.o.) por 3 dias 
(NTHF-200) 

 

Em anéis de artéria mesentérica superior, isolados de rato normotenso Wistar, 

a adição cumulativa de NTHF promoveu efeito vasorrelaxante. Esta resposta 

vascular foi dependente de concentração, em anéis sem endotélio vascular, 

pré-contraídos com FEN e tratados via oral com veículo (Emáx = 100 ± 6,1%; 

pD2 = 7,72 ± 0,14). Adicionalmente, em anéis provenientes de animais tratados com 

NTHF-200 por três dias, a resposta vasorrelaxante induzida pelo NTHF foi 

potencializada (Emáx = 100 ± 5,3%; pD2 = 11,88 ± 0,23; p < 0,05) (Figura 29). 

 

 

 

Figura 29 – Efeito vasorrelaxante do NTHF, em anéis de artéria mesentérica superior isolada de 
ratos, pré-contraídos FEN (1 µM), submetidos ao tratamento com veículo (●) ou NTHF 200 mg/kg 
v.o.(   ) por três dias. Os pontos representam a média de 7 experimentos e as linhas verticais indicam 
o e.p.m.; *p < 0 ,05 
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4.5.2.2 Avaliação da tolerância vascular em artéria mesentérica submetida à 
exposição prévia de concentrações isoladas do NTHF 
 

A adição cumulativa de NTHF (10-12–10-5 M) em anéis artéria mesentérica de 

rato Wistar normotenso, pré-tratados com veículo (controle) promoveu 

vasorrelaxamento dependente de concentração  (pD2 = 7,39 ± 0,2, 

Emáx = 96,9 ± 5,9%). 

O efeito vasodilatador do NTHF não foi modificado quando os anéis foram 

previamente incubados por 60 minutos com concentrações isoladas deste nitrato: 

3 x 10-6 M (Emáx = 85,21 ± 4,9%; pD2 = 7,85 ± 0,18) (Figura 30A); 3 x 10-5 M 

(Emáx = 98,83 ± 5,2%; pD2 = 7,32 ± 0,18; Figura 30B); 10-4M (Emáx = 88,38 ± 5,9%; 

pD2 = 7,81 ± 0,24 M; Figura 30C) quando comparado com a condição controle. 
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Figura 30 – Efeito vasorrelaxante do NTHF (10-12-10-5M) em anéis de artéria mesentérica superior, 
pré-contraídos FEN (1 µM) e incubados previamente com veículo (controle) (●) ou submetidos à pré-
incubação com NTHF A) 3 x 10-6 M (□) , B) 3 x 10-5 M (▼) e C) 10-4 M (∆), comparado ao grupo 
controle. Os pontos representam a média de 7 experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m. 
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4.5.2.3 Avaliação da tolerância vascular em artéria mesentérica submetida à 
exposição prévia de concentrações isoladas de GTN  

 

A adição cumulativa de GTN (10-15–10-5 M) promoveu um efeito 

vasorrelaxante (Emáx = 100 ± 6,1%; pD2 = 9,66 ± 0,2 M). Esta resposta foi 

dependente de concentração em anéis de artéria mesentérica superior isolados de 

ratos normotensos, sem endotélio vascular, pré-contraídos com FEN e sem 

incubação prévia de GTN. Entretanto, houve uma diminuição da potência relaxante 

induzida por este nitrato, evidenciado ao comparar os valores de pD2 quando a 

preparação foi exposta previamente com GTN por 60 minutos. Adicionalmente a 

resposta máxima não foi modificada, quando os anéis foram previamente expostos 

ao GTN nas seguintes concentrações: 10-6 M (Emáx = 94,47 ± 5,6%; pD2 = 8,77 ± 0,2 

M; Figura 31A),  10-5 M (Emáx = 101,77 ± 5,4%; pD2 = 8,82 ± 0,2 M; Figura 31B).  
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Figura 31 – Efeito vasorrelaxante do GTN (10-15 - 10-5 M), em anéis de artéria mesentérica superior 
isolada de rato, pré-contraídos FEN (1 µM) e incubados previamente com veículo (controle)  (■) ou 
submetidos à incubação prévia com GTN (▲) em A) 10-6 M e em B) 10-5 M, comparado ao grupo 
controle. Os pontos representam a média de 7 experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m; *p 
< 0,05 
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A adição cumulativa de NTHF (10-12–10-5 M) induziu vasorrelaxamento 

(pD2 = 7,39 ± 0,2, Emax = 96,9 ± 5,9%) (Figura 32), dependente de concentração, em 

anéis de artéria mesentérica de rato normotenso, sem endotélio vascular e 

pré-contraídos com FEN (controle). Esta resposta não foi modificada de forma 

significativa, após os anéis serem previamente expostos ao GTN nas seguintes 

concentrações: 10-6 M (Emáx = 97,75 ± 7,8%; pD2 = 7,60 ± 0,15 M; Figura 32A), 10-5 M 

(Emáx=88,9 ± 4,5 %; pD2 = 7,22 ± 0,18 M; Figura 32B). 
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Figura 32 – Efeito vasorrelaxante do NTHF (10-12 - 10-5 M), em anéis de artéria mesentérica superior 
isolada de rato, pré-contraídos FEN (1 µM), incubados previamente com veículo (controle)   (●) ou 
submetidos à incubação prévia com GTN (▲) A) 10-6 M e em B) 10-5 M, comparado ao grupo 
controle. Os pontos representam a média de 7 experimentos e as linhas verticais indicam o e.p.m. 
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5  DISCUSSÃO 

 

Os principais achados deste estudo foram que o NTHF possui baixa 

toxicidade aguda, não induz tolerância vascular e promove hipotensão e bradicardia 

em ratos normotensos e hipertensos, com envolvimento da via NO-sGC-PKG.  

O NO medeia múltiplos processos fisiológicos e patofisiológicos no sistema 

cardiovascular. Os compostos que liberam NO, seja por metabolização enzimática 

ou espontaneamente, têm sido essenciais para o tratamento de distúrbios 

cardiovasculares, dentre estes emergências hipertensivas (MONCADA; HIGGS, 

1995; IGNARRO; NAPOLI; LOSCALZO, 2002). 

 Os nitratos orgânicos representam uma classe de doadores de NO usados 

na terapêutica cardiovascular. Estes agentes promovem potentes efeitos vasoativos, 

sendo utilizados para o tratamento de distúrbios como: infarto, hipertensão e outros. 

Entretanto, o tratamento convencional com nitratos orgânicos é limitado por diversos 

fatores, dentre os quais se destacam: curto tempo de meia-vida, efeitos adversos 

severos e desenvolvimento de tolerância. Estes aspectos negativos estimulam uma 

intensa busca por nitratos que promovam ações sobre o sistema cardiovascular, 

mas que possuam vantagens com relação aos utilizados na terapêutica 

cardiovascular atual (IGNARRO; NAPOLI; LOSCALZO, 2002). 

Dados anteriores, obtidos por Alustau (2010), demonstraram que o NTHF, um 

novo nitrato orgânico sintetizado a partir do bagaço da cana-de-açúcar, promove 

potente efeito vasorrelaxante em anéis de artéria mesentérica superior isolada de 

ratos normotensos. Este efeito parece envolver a liberação de NO e consequente 

ativação da via NO-sGC-PKG. Entretanto, a capacidade deste nitrato em liberar NO, 

bem como seu potencial em promover efeitos sobre PA e FC permanecia 

desconhecida. A partir destas evidências, buscou-se avaliar se o NTHF promoveria 

efeitos sobre a PA e FC, com envolvimento da via do NO. Entretanto, era preciso 

investigar doses que fossem seguras e que não promovessem mortes nem efeitos 

tóxicos nos estudos in vivo. Uma vez que este estudo visa fornecer dados 

farmacológicos sobre as ações de um composto inédito, há necessidade de realizar 

um teste de toxicidade.  

A avaliação da toxicidade aguda tem o objetivo de determinar o potencial de 

novas substâncias e produtos em causar danos à saúde humana e a animais. Os 
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testes que avaliam a toxicidade sistêmica aguda podem ser utilizados para 

classificar e rotular, apropriadamente, substâncias de acordo com o seu potencial de 

letalidade ou toxicidade (PRIETO, et al., 2006; COECKE, et al., 2005; VALADARES, 

2006). 

Sinais de toxicidade sistêmica podem ser observados a partir da redução na 

massa corporal dos animais em estudo (TEO et al., 2002), além da diminuição no 

desenvolvimento ponderal. A toxicidade pode se manifestar por meio da redução 

nos consumos de água e ração, bem como alterações de comportamento, má 

condição da pelagem e piloereção. A massa relativa dos órgãos pode também servir 

de indícios de alterações nos órgãos vitais (GONZÁLEZ; SILVA, 2003).  

O NTHF demonstrou baixa toxicidade aguda, por via oral e intravenosa em 

ratos, evidenciada pela ausência de alterações comportamentais relevantes nos 

ensaios toxicológicos. Adicionalmente, não ocorreram mortes durante todo o período 

de observação, tanto em ratos (2000 mg/kg; v.o.) e (500 mg/kg i.v.) como em ratas 

(250 mg/kg). 

No estudo de toxicidade aguda, sinais como taquicardia e hipoventilação e 

perda da ambulação foram observados apenas após a administração por via 

intravenosa (500 mg/kg para ratas) e regrediram 30 minutos após a administração 

do nitrato em estudo. Nenhuma diferença significativa foi encontrada quando 

avaliados a massa corporal, consumo de ração e de água, além do peso relativo dos 

órgãos. Indicando baixa toxicidade aguda nas doses estudadas, apesar de ter sido 

observado mortes na dose de 500 mg/kg i.v. para ratas, todo o delineamento deste 

estudo foi conduzido utilizando ratos. Esta é uma importante evidência, que viabiliza 

estudos in vivo sobre os parâmetros cardiovasculares.  

As doses e vias de administração foram escolhidas com base nos estudos de 

toxicidade aguda de dose única, para a utilização de uma dose segura. As maiores 

doses representam a dose dez vezes menor da dose estudada nos ensaios de 

toxicidade aguda. 

A capacidade do novo nitrato em liberar NO foi investigada em CMLVs de 

aorta de rato e cardiomiócitos, utilizando a técnica de citometria de fluxo com a 

sonda DAF-2DA. Inicialmente, foi avaliada a capacidade do NTHF em induzir morte 

celular nas CMLVs, o que poderia sugerir um possível efeito tóxico. Para tanto, foi 

utilizado a sonda 7-aminoactinomicina D (7-AAD) como marcador fluorescente de 
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integridade celular. A viabilidade foi avaliada por citometria de fluxo. Nestas 

condições experimentais, NTHF na concentração estudada, não promoveu alteração 

significativa de viabilidade celular, o que permitiu a realização da detecção de NO 

nestas células. 

A sonda DAF-2DA é um dos fluoróforos mais utilizados para detecção de NO, 

uma vez que quantifica a concentração citoplasmática deste gás. O modo de ação é 

dividido em duas etapas: inicialmente, esta molécula possui a capacidade de 

atravessar membranas biológicas; posteriormente, é hidrolisada pelas esterases 

plasmáticas, formando DAF-2, que na presença de NO é convertida em triazol 

fluoresceína (DAF-2T), sendo esta a forma fluorescente. Nestas condições a 

molécula pode ser excitada e emite luz verde esmeralda, caracterizando-se como 

uma boa ferramenta para análise da produção de NO a partir da liberação por 

doadores (BRYAN; GRISHAM, 2007).  

Em CMLVs de aorta de rato, NTHF promoveu aumento da fluorescência, 

atribuído à elevação dos níveis de NO. Este aumento também foi observado tanto na 

presença de outro doador de NO, o SNP, bem como de um doador que necessita da 

bioconversão enzimática o GTN. Este é um importante achado, que corrobora os 

resultados obtidos por Alustau (2010). Achados semelhantes foram demonstrados 

na presença de nitratos como GTN e o 2-nitrato-1,3-dibutoxipropano (NDBP) em 

CMLV de aorta de rato (FRANÇA-SILVA, 2012).  

Em cardiomiócitos de ratos neonatais NTHF promoveu aumento da 

fluorescência após as células terem sido carregadas com a sonda DAF-2DA, que é 

sensível ao NO. Este aumento foi atribuído à elevação dos níveis intracelulares de 

NO. Efeito que foi observado em diferentes concentrações de NTHF, de forma 

semelhante ao tratamento dos cardiomiócitos com SNP. NTHF promoveu 

liberaração de NO com a mesma eficiência do SNP em células musculares 

cardíacas. Semelhante ao comprovado no tratamento dos cardiomiócitos com NTHF, 

em outros estudos, SNP e DEA/NO também demonstraram induzirem aumento da 

fluorescência pelo DAF-2DA por meio da técnica de citometria de fluxo (STRIJDOM; 

MULLER; LOCHNER, 2004). 

A avaliação do efeito induzido pelo NTHF sobre a PA e FC foi realizada em 

ratos não anestesiados, em virtude das alterações promovidas pelos anestésicos, 

nos principais sistemas regulatórios destes parâmetros cardiovasculares, como o 



Efeitos cardiovasculares induzidos por um novo doad or de NO, o NTHF, em ratos                                                                                 104 

 
  

 

 
 

 
 

sistema nervoso simpático e a sensibilidade do barorreflexo (FLUCKIGER et al., 

1985; DORWARD et al., 1985). Somado a este fato, anestésicos podem promover 

depressão das sinapses do sistema nervoso central e modificações das respostas 

autonômicas (KORNER et al., 1968).  

NTHF (200 mg/kg; v.o.) induziu hipotensão sustentada por 240 minutos, em 

animais normotensos não anestesiados. Este efeito caracteriza-se como um nitrato 

bioativo por via oral. Nitratos bioativos por via oral demonstram a mesma eficiência 

em promover hipotensão em animais normotensos. Além disso, tanto a duração da 

resposta quanto o efeito máximo, induzidos pelo NTHF, estão de acordo com os 

observados nos estudos com ISMN e PETN, em ratos tratados por via oral (MOMI et 

al., 2007). 

Quando o NTHF foi administrado de forma aguda (i.v.; in bolus), em doses 

randômicas, promoveu hipotensão e bradicardia, sendo tais respostas dependentes 

de dose. A administração de GTN, um nitrato orgânico clássico (i.v.; in bolus), 

utilizado neste estudo como controle positivo, promoveu hipotensão e taquicardia 

nas menores doses. Nas maiores doses, evidenciou-se hipotensão e bradicardia 

intensa. Este efeito bradicárdico foi similar ao observado com administração de 

NTHF. Assim, reforça-se a hipótese de que o efeito observado in vivo deve-se à 

ativação da via NO-sGC-PKG. 

 Ao comparar o efeito sobre PAD e PAS, observou-se que o NTHF (i.v.; in 

bolus) promoveu efeito hipotensor mais pronunciado no componente diastólico, de 

maneira similar ao promovido por outros nitrovasodilatadores (BAUER; FUNG, 

1996). GTN  também demonstrou neste estudo promover efeito mais pronunciado 

sobre PAD.  Em geral, nitratos como GTN relaxam a maioria dos músculos lisos em 

baixas concentrações, incluindo arteríolas e veias. Por ter maior ação sobre as 

veias, estão mais implicados na redução da pré-carga e o retorno venoso, causando 

diminuição tanto do tamanho das câmaras ventriculares como também da pressão 

diastólica final concomitante a uma pequena elevação reflexa da FC. Em altas 

concentrações, provoca acúmulo sanguíneo venoso e diminui a resistência arteriolar, 

reduzindo PAS, PAD e DC. O mesmo parece ter ocorrido em resposta ao tratamento 

com NTHF (BROWN, 1981; BAUER; FUNG, 1996).   

O SNP, fármaco doador de NO, utilizado clinicamente na maioria das 

emergências hipertensivas (SBH, 2006), causa acúmulo venoso, reduzindo o DC, 
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mas com efeito reduzido na pós-carga (BATES, BAKER et al., 1991). Estudos 

demonstram que o NO pode promover efeito cronotrópico negativo via PKG (SHAH 

et al. 1994) e que doadores de NO, como SNP, induzem resposta inotrópica 

negativa (BRADY et al. 1993). 

Os efeitos dos doadores de NO, podem ser explicados pelo fato de que o NO 

promove efeito inotrópico positivo e inotrópico negativo, em baixas e altas doses, 

respectivamente (MOHAN et al. 1995; WYETH et al. 1996; VILA-PETROFF et al., 

1999). Em altas concentrações de NO ocorre um efeito inotrópico negativo que é 

principalmente devido a uma redução na capacidade de resposta do miofilamento ao 

Ca2+ (BRUNNER et al. 2001).  

Klimaschewski e cols (1992) evidenciaram que a NOS está presente nas 

células ganglionares e células cardíacas, que inervam os nodos sinoatrial e 

atrioventricular no miocárdio, bem como em neurônios próximos a coronárias e 

vasos pulmonares, em seus estudos demonstraram que o NO é um importante 

regulador da função celular do miocárdio, promovendo efeito cronotrópico negativo 

via PKG (SHAH et al. 1994). 

A bradicardia é principalmente influenciada por descargas de ACh, e oriundas 

de terminações parassimpáticas do nervo vago. Este neutrotransmissor colinérgico 

promove ativação dos receptores muscarínicos (M2), acoplados à proteína Gi/Go 

(WESS, 1996). A neurotransmissão entre o terminal sináptico vagal e o músculo 

cardíaco pode ser modulada pela ativação da via NOS-sGC-PKG e, também, por 

doadores de NO (HERRING; PATERSON, 2001; 2009). A elevação dos níveis de 

cGMP no neurônio vagal inibe a PDE do tipo 3 (PDE3), elevando os níveis de 

nucleotídeos cíclicos, dentre os quais o monofosfato de adenosina cíclico (cAMP). 

Com o aumento deste, ocorre ativação da proteína cinase dependente de cAMP 

(PKA), que fosforila canais para cálcio, favorecendo a entrada de íons Ca2+ e 

liberação de ACh (HERRING; PATERSON, 2001; 2009). Além disso, o NO pode 

atuar em sítios específicos do SNC, reduzindo o tônus simpático e/ou aumentando a 

atividade parassimpática direcionada ao coração via sGC/cGMP, com posterior 

bradicardia o que por sua vez pode mascarar a taquicardia (FLETCHER et al., 2006; 

KISHI et al., 2001; RUGGERI et al., 2000).  

Ao utilizar o hexametônio, um bloqueador nicotínico ganglionar, tanto da 

transmissão ganglionar parassimpática quanto simpática, os efeitos hemodinâmicos 
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induzidos pelo NTHF não foram modificados. Assim, a ação bradicárdica do NTHF 

parece não ser influenciada pela transmissão ganglionar. Entretanto, pode acontecer 

em uma etapa posterior às sinapses ganglionares vagais com o envolvimento da via 

NO/sGC/cGMP.  

O envolvimento dessa via foi evidenciado pela prévia administração em 

animais normotensos com azul de metileno, um inibidor da sGC (TAKANO et al., 

2007). O bloqueio da sGC promoveu redução do efeito induzido pelo NTHF, tanto do 

componente pressórico quanto da FC. Esta resposta pode ser devido à inibição da 

via NO-sGC-PKG nos músculos cardíaco e/ou liso vascular, uma vez que NTHF 

promove efeito vasorrelaxante em anéis de artéria mesentérica de ratos 

normotensos (ALUSTAU, 2010), além de liberar NO em CMLVs bem como em 

cardiomiócitos. Estes dados estão de acordo com o efeito promovido pelo bloqueio 

com azul de metileno nas alterações hemodinâmicas induzidas por outro nitrato 

orgânico recentemente descrito, o 2-nitrato-1,3-dibutoxipropano (NDBP) (FRANÇA-

SILVA et al., 2012). Entretanto, não se pode descartar a possibilidade do nitrato 

liberar NO diretamente no músculo cardíaco. 

O NO, na célula cardíaca, promove aumento da concentração de cGMP, por 

efeitos direto sobre proteínas alvo ou por efeitos indiretos mediados por derivados 

do NO. Assim como ocorre na CMLV, o NO tem como alvo cardíaco a enzima sGC, 

que catalisa a conversão de GTP em cGMP. O aumento deste nucleotídeo cíclico 

leva à ativação da PKG. Esta proteína cinase inibe o influxo de cálcio para a célula, 

que ocorre através dos canais CaV-L, presentes na membrana celular (HAMMOND; 

BALLIGAND, 2012). 

Animais SHR compartilham características comuns à hipertensão humana e, 

assim, permitem uma análise fisiopatológica dos fatores responsáveis para o 

desenvolvimento e manutenção de vários tipos de hipertensão essencial. Além da 

elevação espontânea da pressão sanguínea em SHR, estes animais são 

acompanhados pelo desenvolvimento de alterações características da hipertensão. 

Uma destas características é a elevação da atividade do sistema nervoso simpático, 

tanto em nível central quanto periférico (HEAD, 1989, JUDY; FARRELL, 1979; 

TSUDA; MASUYAMA, 1991), que desempenha também um papel crucial no 

desenvolvimento e manutenção do estado hipertensivo em humanos (GRASSI et al. 

1998, GRASSI et al. 2008; SCHLAICH et al. 2004).  
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Em SHR a produção de NO em vasos sanguíneos e no coração, geralmente, 

não é modificado, podendo estar aumentada. Entretanto, o aumento na produção de 

O2
•-, presente nestes animais, reduz a biodisponibilidade do NO.  Neste caso, o NO 

não estimula adequadamente e de maneira suficiente a produção de cGMP,o que 

compromete o vasorrelaxamento (GRUNFELD,  et al 1995; NAVA et al., 1998; 

TOROK, 2008). Como NTHF detém a propriedade de ser um doador de NO, o que 

faz com que ele possa reestabelecer esta via deficiente, o presente estudo passou a 

à avaliar o efeito do NTHF em animais hipertensos SHR, avaliando parâmetros como 

PA, FC e vasorrelaxamento. 

A administração de NTHF (200 mg/kg; v.o.) promoveu hipotensão com 

duração de 300 minutos em animais SHR e 60 minutos em animais WKY. Estes 

efeitos demonstram uma interessante vantagem da utilização do NTHF frente a 

outros nitratos orgânicos, uma vez que a bioatividade oral bem como o efeito 

persistente sobre PA são características restritas a poucos nitratos, dentre estes 

pode-se destacar o ISMN (OMAR; ARTIME; WEBB, 2012). 

A administração de NTHF in bolus por via intravenosa em animais SHR 

promoveu efeito hipotensor associado à bradicardia, de maneira dependente de 

dose e de mesma magnitude do obtido em animais WKY. O efeito bradicárdico e 

hipotensor em animais SHR e WKY, verificados neste estudo, também foram 

evidenciados no estudo com o nitrato orgânico NDBP (FRANÇA-SILVA, 2012). 

Diante do efeito induzido por NTHF sobre a PA e FC de ratos hipertensos SHR e 

WKY, passou-se a avaliar se este efeito poderia ser em decorrência da diminuição 

da resistência vascular.  

No modelo SHR são relatadas alterações, envolvendo fatores endócrinos, 

reflexos neurais e anormalidades que culminam no aumento do tônus vascular 

(PINTÉROVÁ; KUNEŠ1; ZICHA, 2011). Foi demonstrado uma redução do 

relaxamento induzido pela ACh, agonista dos receptores muscarínicos, em anéis de 

aorta de SHR, com o endotélio intacto. Este fenômeno poderia ser devido não só à 

diminuição na liberação de EDRFs, mas também ao aumento de ROS (LUSCHER et 

al., 1986). O aumento de ROS em SHR é devido a uma maior atividade da NADPH. 

(ZALBA et al., 2000). A ativação desta enzima promove a elevação de O2
•-, que 

diminui a biodisponibilidade do NO produzido endogenamente a partir da eNOS, e 
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também reduz a eficiência de NO liberado a partir de doadores (DE BARROS et al., 

2002). 

Em anéis de artéria mesentérica superior, isolados de ratos SHR e WKY, 

NTHF promoveu efeito vasorrelaxante de magnitude similar, em ambos os grupos. A 

remoção mecânica do endotélio não alterou o vasorrelaxamento em nenhum dos 

dois grupos, demonstrando que o efeito vasorrelaxante é independente do endotélio 

funcional e de seus EDRFs. Esta é uma importante propriedade do NTHF frente a 

outros nitratos, uma vez que é bem descrito na literatura que GTN, PETN e ISMN 

demonstraram menor vasorrelaxamento na presença do endotélio vascular, quando 

comparado a vasos com endotélio removido (MUNHOZ et al., 2012).  

Além de demonstrar efeitos independentes do endotélio vascular, NTHF 

demonstrou mesma potência e eficácia em promover vasorrelaxamento em anéis de 

artéria mesentérica de ratos hipertensos SHR e normotenosos WKY, apesar das 

alterações vasculares encontradas no estado hipertensivo. Estudos com doadores 

espontâneos de NO parecem apresentar o mesmo perfil de resposta quando 

compara-se o efeito vasorrelaxante obtidos em ratos hipertensos com os de 

normotensos (MUNHOZ et al., 2012).  

Alustau (2010) demonstrou ser a ativação da via NO-sGC-PKG, o principal 

mecanismo pelo qual NTHF promove efeito vasorrelaxante em animais 

normotensos. Porém, existe uma questão intrigante sobre a ação do NTHF em 

animais hipertensos tipo SHR, nos quais se evidencia uma série de alterações 

vasculares, tais como: disfunção endotelial; e alto estado oxidativo intracelular 

(FÉLÉTOU; KÖHLER; VANHOUTTE, 2010). Desta forma, surgiu o questionamento 

se o efeito de vasorrelaxamento seria de forma semelhante tanto em animais 

normotensos quanto em hipertensos, com relação à ativação da via NO-sGC-PKG. 

O NO pode ser liberado endogenamente em diferentes formas iônicas, sendo 

a NO• e a NO- as mais importantes fisiologicamente. Elas podem coexistir no mesmo 

ambiente e uma dar origem a outra, a depender das condições teciduais. Outra 

característica importante destas moléculas é que elas podem ativar sGC e canais 

para K+ (IRVINE; FAVAROLO; KEMPE-HARPER, 2003). Experimentos realizados 

na presença do sequestrador de NO•, permeável a membranas (PTIO), 

demonstraram que o efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF foi atenuado, tanto 

em animais hipertensos SHR como em WKY. Já na presença de L-cisteína, um 
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sequestrador de NO-, a curva concentração-resposta induzida por NTHF se 

sobrepôs àquela obtida na ausência deste sequestrador.  Assim, é possível sugerir, 

diante dos resultados funcionais obtidos, que a forma redox do NO, que participa do 

efeito induzido por NTHF, é a radicalar e não a nitroxil. 

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. GTN é metabolizado por, pelo menos, duas 

vias diferentes. Quando administrado em doses elevadas (via de baixa afinidade), 

GTN é metabolizado por várias enzimas, incluindo glutationa-S-transferases, xantina 

oxidoredutase e o citocromo P450 (MÜNZEL; DAIBER; GORI, 2011). Além da via de 

baixa afinidade, é relatado uma via de alta afinidade, a partir da conversão de 

nitratos orgânicos pela mtALDH (MÜNZEL; DAIBER; GORI, 2011), enzima 

responsável pelo catabolismo do álcool (CHEN; ZHANG; STAMLER, 2002). Estudos 

posteriores confirmaram redução da ativação da via NO-cGMP, induzida pelo GTN, 

após a incubação de inibidores da mtALDH (SYDOW et al. 2004; ZHANG et al., 

2004). O efeito vasorrelaxante induzido pelo PETN também foi atenuado na 

presença de inibidores desta enzima. Em contraste, o efeito induzido por ISMN e 

ISDN não foi afetado pela inibição desta enzima, tanto em experimentos com 

bloqueadores, como em animais nos quais o bloqueio foi obtido por deleção 

genética (CHEN et al., 2005; DAIBER et al., 2004). 

Na presença do inibidor da mtALDH (cianamida), o efeito vasorrelaxante 

observado em artéria mesentérica de ratos SHR e WKY, induzido pelo nitrato NTHF, 

foi reduzido. Esta resposta sugere que o NTHF sofre bioconversão enzimática, a 

partir da mtALDH, corroborando os dados obtidos com outros nitratos orgânicos 

(GTN e PETN) (DAIBER et al., 2004).    

O NO quando produzido, ativa a enzima sGC, que converte GTP em cGMP 

(KOESLING et al., 1991). O NO liga-se ao Fe2+ do grupamento heme da sGC, 

induzindo a ativação desta enzima (IGNARRO, 1991). O segundo mensageiro cGMP 

ativa PKG, promovendo vasorrelaxamento. Alguns estudos relatam que a 

hipertensão pode alterar a sensibilidade do sGC/cGMP, tanto em modelos de 

animais como também nos seres humanos (PREIK et al., 1996; KOJDA et al., 1998; 

BAUERSACHS et al., 1998; 2008). Em animais SHR ocorre a diminuição da 

expressão da PKG e da sGC, mas não é possível afirmar se esta redução de 
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expressão compromete o vasorrelaxamento (RUETTEN et al., 1999). Entretanto, 

GTN e outros nitrovasodilatadores promovem aumento dos níveis de cGMP maior 

em células musculares lisas vasculares de animais hipertensos SHR do que em 

WKY (PAPAPETROPOULOS et al.,1994). Já análogos do cGMP são equipotentes 

em produzir vasorrelaxamento de aorta e carótida de ratos SHR e WKY, 

caracterizando-se como um forte indício da integridade da via neste modelo de 

hipertensão (SHIRASAKI et al., 1986;  MIYATA et al., 1990). 

Em vasos sanguíneos, o principal alvo proteico do NO é a sGC que, uma vez 

inibida pelo ODQ, inibe as vias metabólicas dependentes de cGMP. Estudos com 

sGC purificada demonstram que o ODQ liga-se competitivamente no mesmo local de 

ligação do NO, oxidando o Fe2+ do grupo heme e promovendo inibição irreversível 

da enzima (GARTHWAITE et al, 1995; SCHRAMMEL et al, 1996). Na presença do 

ODQ, o efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF foi bloqueado. Esta resposta 

sugere que o mecanismo vasorrelaxante induzido por este nitrato envolve ativação 

da sGC e que esta ativação é provavelmente devido ao aumento dos níveis de NO 

nas CMLV. Foi observado que este efeito tem a mesma magnitude de bloqueio 

quando comparado aos animais SHR e WKY, caracterizando-se como a principal via 

envolvida no efeito vasorrelaxante do NTHF.  

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

vasorrelaxamento por afetar a funcionalidade dos canais para potássio. O próprio 

NO também pode atuar diretamente sobre estes canais, causando sua abertura e 

consequente hiperpolarização muscular, seguida de vasorrelaxamento (BOLOTINA 

et al 1994). 

Os canais para potássio contribuem para a regulação do tônus vascular e a 

ativação destes promove vasorrelaxamento. Este evento ocorre por hiperpolarização 

de membrana, devido à diminuição da probabilidade de abertura dos Cav-L e 

diminuição dos níveis de Ca2+ intracelular. Em contraste, a inibição dos canais para 

potássio conduz a uma despolarização de membrana e vasoconstrição (TANAKA et 

al., 2000; WELLMAN, et al., 2006). 

Na presença de um agente despolarizante, DEA/NO e SIN-1, doadores 

espontâneos de NO, demonstraram atenuação da atividade vasorrelaxante. Efeito 

semelhante é observado ao 8-bromo-cGMP, análogo do cGMP. Estes resultados 

mostram que o efeito vasorrelaxante do NO e do segundo mensageiro cGMP é 
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parcialmente mediado por mecanismos dependentes do potencial de membrana, 

dentre estes, canais para potássio (HEMPELMANN et al., 2001). 

Semelhante ao observado com os doadores espontâneos, nitratos orgânicos 

têm o efeito vasorrelaxante atenuado na presença de uma solução despolarizante 

de KCl (VAN HOVE, 2009). Tipicamente, drogas que ativam estes canais diminuem 

sua atividade sobre a contração da musculatura lisa em um meio composto por um 

moderado aumento na concentração de K+ extracelular (NELSON; QUAYLE, 1995).  

A elevação extracelular da concentração de K+ promove redução do efluxo 

deste íon, com consequente despolarização de membrana de células de músculo 

liso, promovendo abertura dos Cav e consequente aumento do influxo de Ca2+. A 

elevação deste íon promove ativação de uma série de cascatas metabólicas, com 

inúmeros efetivadores, que culminam na contração sustentada (GODFRAIN, 2005).  

Assim, em anéis pré-contraídos com a solução despolarizante, contendo 

60 mM de KCl, observou-se que o efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF foi 

atenuado de forma significativa, quando comparado ao obtido aos anéis 

pré-contraídos com FEN, tanto em SHR como em WKY. Ressalta-se que esta 

atenuação foi de mesma magnitude para ambos os grupos. Este resultado é um 

forte indício de que a vasodilatação possa envolver a inibição de canais para 

potássio, visto que é caracterizado na literatura que drogas que promovem 

relaxamento por ativação dos canais para potássio apresentam efeito reduzido 

frente a contrações induzidas por agentes despolarizantes, devido à diminuição do 

efluxo destes íons (GURNEY, 1994). 

Quatro tipos distintos de canais para K+ têm sido identificados em músculo 

liso vascular: o canal para potássio dependente de voltagem (Kv), canal para 

potássio ativado por Ca2+ (KCa), canal para potássio sensível ao ATP (KATP), e o 

canal para potássio retificador de entrada (Kir) (NELSON; QUAYLE, 1995; KO et al., 

2008). Cada um destes canais pode ser modulado por vasoconstritores e 

vasodilatadores, que podem agir diretamente no canal, ou por meio de proteínas 

cinases como: proteína cinase C (PKC), PKA ou PKG. Alterações nas funções dos 

canais para potássio estão relacionadas a várias condições patológicas, que podem 

levar à vasoconstrição e desenvolvimento de diversas doenças cardiovasculares 

(KO et al., 2008). Estas alterações podem estar envolvidas nos mecanismos 

patogênicos da hipertensão (NELSON; QUAYLE, 1995; KO et al., 2008) 
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As alterações da função do canal de potássio foram relatadas em vasos de 

animais hipertensos, mostrando que as correntes para o BKCa são maiores, 

enquanto que as de KV são menores em CMLVs de animais hipertensos (COX, 

2002). Isto parece ser devido a um aumento da expressão do canal BKCa, que 

ocorre, provavelmente, como um feedback negativo ao aumento do tônus vascular.  

Porém, a sensibilidade de ativação do canal parece estar alterada, não conseguindo 

opor-se ao aumento do tônus em animais hipertensos (AMBERG et al., 2003). 

 Ao avaliar o efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF na presença de TEA 

(3 mM), bloqueador não seletivo para canais para potássio, e TEA (1 mM), que nesta 

concentração é mais seletivo para canais BKCa, o efeito vasorrelaxante foi 

atenuando. Esta resposta sugere que, apesar das alterações descritas em animais 

hipertensos, relacionadas com os canais para potássio, o NTHF promoveu efeito 

vasorrelaxante com mesma magnitude, tanto em animais normotensos, como 

hipertensos. Dessa forma, há o possível envolvimento dos BKCa nesta resposta 

vasodilatadora. Este envolvimento pode ser pela ativação da via cGMP-PKG ou 

devido a ação direta da molécula de NO em canais para potássio, não modificada 

pelo estado hipertensivo.  

Em paralelo ao efeito vasorrelaxante, é bastante comum à classe dos nitratos 

orgânicos o desenvolvimento da tolerância, um fenômeno de natureza multifatorial. 

Nitratos de ação prolongada são eficazes durante o tratamento inicial. No entanto, o 

seu valor terapêutico é comprometido pelo rápido desenvolvimento deste fenômeno 

durante o tratamento contínuo. A tolerância é a maior limitação do tratamento 

crônico com nitratos orgânicos, devido à diminuição da eficácia clínica desta classe 

de compostos, durante a utilização em longo prazo (MÜNZEL; DAIBER; MULSCH, 

2005; OELZE; SCHUMACHER; DAIBER, 2010). GTN tem o seu efeito atenuado 

durante o tratamento contínuo, além de promover a tolerância aos nitratos utilizados 

posteriormente ao tratamento prévio, fenômeno denominado de tolerância cruzada 

(KOSMICKI, 2009).  

Nitratos de longa ação são considerados terapia de terceira linha, sendo 

necessário um intervalo sem nitrato para evitar o desenvolvimento de tolerância. 

Estes compostos variam na sua capacidade de induzir o desenvolvimento de 

tolerância (KOSMICKI, 2009).  
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Há evidências de múltiplos mecanismos pelos quais a exposição crônica aos 

nitratos cause tolerância. Dentre eles estão as alterações na função tanto do 

músculo liso vascular, quanto das células endoteliais. Diversos fatores são propostos 

como o desencadeador das modificações vasculares em resposta a exposição 

crônica aos nitratos. Destaca-se o aumento do O2
•-, que pode resultar em: supressão 

da liberação de NO pela GTN, devido ao aumento da liberação de endotelina-1, com 

consequente aumento da sensibilidade a vasoconstrictores; desacoplamento da 

NOS; aumento da atividade simpática; alterações nas enzimas de biotransformação 

da GTN; aumento da atividade da PDE 5 (GORI; PARKER, 2002; FUNG, 2004; 

MACPHERSON et al., 2006).  

A administração prolongada de nitratos orgânicos (três dias) é suficiente para 

causar tolerância vascular, além de reduzir a atividade hipotensora (MACPHERSON 

et al., 2006). Em animais pré-tratados com NTHF, o efeito hipotensor e bradicárdico 

induzido pelo NTHF não foi modificado, demonstrando que o tratamento com este 

nitrato, por três dias, não promove tolerância. Esta resposta foi oposta ao que foi 

encontrado em animais tratados com GTN, que a partir de dois dias desenvolveram 

tolerância vascular (MACPHERSON et al., 2006).  

 Os achados deste estudo demonstram uma grande vantagem do NTHF 

frente a outros nitratos orgânicos, uma vez que apenas o PETN possui pouca ou 

nenhuma tolerância frente a outros agentes deste grupo de fármacos, utilizados 

atualmente na terapêutica clínica (PAUTZ et al., 2009).  

A baixa tolerância induzida por PETN pode ser explicada pelo fato de que 

este nitrato é indutor de genes cardioprotetores, enquanto que GTN induz genes 

cardiotóxicos (PAUTZ et al., 2009). PETN também promove indução da superóxido 

dismutase extracelular (ecSOD) e hemeoxigenase (HO-1). Estes efeitos destacam 

importantes implicações clínicas, uma vez que o tratamento com PETN não induz 

tolerância, disfunção endotelial e ainda é capaz de promover aumento da potência 

do GTN (SCHNORBUS et al., 2010).  

O tratamento prévio com NTHF (200 mg/kg v.o.), por três dias, não modificou 

os níveis basais de PAM e FC. Esta evidência demonstra que o efeito do NTHF 

sobre estes parâmetros parece ser desenvolvido de forma aguda e reversível. Estes 

efeitos podem ser explicados pela ação não sustentada de nitratos orgânicos sobre 

a PAM e FC. Característica esta também encontrada no tratamento contínuo com 
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nitratos como PETN (DOVINOVÁ et al., 2009). Entretanto, o tratamento com NTHF 

(200 mg/kg v.o.), por três dias promoveu aumento da potência vasorrelaxante do 

NTHF em anéis de artéria mesentérica superior, isolados de rato. Este importante 

achado demonstra que, além de não induzir tolerância vascular, o tratamento prévio 

dos animais potencializa o efeito vasorrelaxante induzido por este nitrato orgânico, 

quando comparado ao efeito vasorrelaxante em vasos de animais tratados com o 

veículo. Esta resposta corrobora os estudos realizados por  Schnorbus e cols (2010), 

que demonstraram que o tratamento  de pacientes com PETN, nitrato descrito como 

não tolerante potencializa a ação vasodilatadora da GTN. 

Em vasos expostos a concentrações isoladas de NTHF (3 µ M, 30 µM e 

100 µM), o efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF não foi atenuado, semelhante 

ao observado por Alustau (2010). Esta resposta sugere que a prévia incubação com 

concentrações isoladas do nitrato em estudo, não modifica a ação vasorrelaxante do 

NTHF. Interessantemente, efeitos opostos foram observados com GTN, nas 

mesmas condições experimentais, as quais o NTHF foi submetido. GTN promoveu 

uma significante diminuição da sua potência vasorrelaxante, após a prévia 

incubação. Estes resultados em conjunto demonstram que NTHF não promove 

tolerância vascular, além de sugerirem uma expressiva vantagem em relação ao 

GTN, um nitrato utilizado clinicamente.  

 Estudos demonstram que o tratamento com nitratos orgânicos como GTN 

pode induzir tolerância cruzada, isto é, a dessensibilização de respostas 

vasodilatadoras para outros doadores de NO e/ou vasodilatadores dependentes do 

endotélio. O tratamento por três dias com GTN promove diminuição acentuada na 

resposta vasodilatadora para GTN, mas não tolerância cruzada com a DEA/NO 

(WOLKART et al., 2008). 

As concentrações de GTN que em estudos anteriores promoveram indução 

da tolerância ao vasorrelaxamento evocado pelo GTN, foram utilizadas na exposição 

prévia aos vasos, no estudo de tolerância cruzada. Nestes vasos, o efeito 

vasodilatador induzido por NTHF foi avaliado com o intuito de investigar a possível 

tolerância cruzada induzida pelos nitratos em estudo. Curiosamente, NTHF 

promoveu atividade vasorrelaxante de mesma magnitude, quando comparado ao 

relaxamento na ausência da exposição prévia ao GTN.   
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Os resultados, obtidos nos estudos de tolerância e tolerância cruzada in vitro, 

corroboram os dados obtidos pelo tratamento agudo in vivo, os quais demonstram 

que NTHF não promove tolerância, nas diferentes condições experimentais 

estudadas. Os dados do estudo de tolerância in vitro e in vivo confirmam que o 

NTHF é um composto com promissora atividade sobre o sistema cardiovascular, 

visto que, há uma incessante busca direcionada para o desenvolvimento de novos 

nitratos orgânicos desprovidos de tolerância (OELZE, SCHUHMACHER,DAIBER, 

2010). 

Ao passar dos anos, o NO deixou de ser um gás considerando apenas como 

tóxico e poluente, passando a ser visto como uma molécula de vital importância 

envolvida em vários processos fisiopatológicos. Com a bioprospecção dos novos 

papéis fisiológicos para o NO, a descoberta de drogas novas mais potentes e 

seletivas é um fator almejado pela química medicinal do NO, gerando a perspectiva 

de que estas estejam disponíveis no mercado em um curto prazo de tempo 

(BARRETO; CORREIA, 2005). Dentre estas, a descoberta de nitratos que não 

promovam tolerância e induzam baixa toxicidade são fatores desejáveis para uma 

maior aplicabilidade clínica desta classe de compostos (DAIBER et al., 2008; 

DAIBER;MÜNZEL;TGORI, 2010). 

Nessas perspectivas, o estudo com NTHF é de extrema relevância, pois é  

uma molécula de fácil isolamento, com excelente rendimento, apresentando 

atividade hipotensora, em animais normotensos e hipertensos, além de apresentar 

baixa toxicidade e não induzir tolerância in vivo e in vitro. 
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Efeitos cardiovasculares induzidos por um novo doad or de NO, o NTHF, em ratos                                                                                 117 

 
  

 

 
 

 
 

6 CONCLUSÕES 

 

Em conjunto os resultados obtidos nos permitem concluir que: 

 

• O NTHF possui baixa toxicidade no estudo de toxicidade aguda via oral e 

intravenosa; 

 

• O NTHF induz a liberação de NO em CMLV de aorta de rato e em 

cardiomiócitos; 

 

• O NTHF promoveu efeito hipotensor e bradicárdico em ratos normotensos e 

hipertensos SHR, sendo estes efeitos atribuídos em parte ao envolvimento a 

via NO-sGC-PKG; 

 
 

• Promoveu efeito vasorrelaxante em anéis de artéria mesentérica superior 

isolada de rato tanto WKY quanto SHR, sendo este efeito similar para ambos 

os grupos e com envolvimento da via NO-sGC-PKG; 

 
• Não induziu tolerância dos efeitos cardiovasculares in vivo e in vitro. 

 
 

 
 
 



 
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectivas 
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PERSPECTIVAS 

 

Os resultados obtidos neste estudo apontam para o potencial terapêutico do 

NTHF, um novo doador de óxido nítrico. Destaca-se como um novo nitrato orgânico 

que promove liberação de NO, que é bioativo via oral, com baixa toxicidade e que 

promove hipotensão em animais hipertensos e normotensos, sem, no entanto induzir 

tolerância. Uma vantagem do NTHF com relação aos nitratos utilizados na 

terapêutica cardiovascular atual. 

Para o NTHF, um próximo passo na investigação de suas propriedades 

biológicas seria, por exemplo, avaliar seus efeitos sobre o infarto do miocárdio, uma 

das principais enfermidades cardiovasculares tratadas por nitratos orgânicos. 

Visando o uso deste nitrato como uma alternativa em potencial na terapêutica 

cardiovascular. 
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