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Resumo

Envolvimento da via do óxido nítrico na resposta vasodilatadora induzida pelo
nitrato tetra-hidrofurfurílico (NTHF) em artéria mesentérica superior de rato.
ALUSTAU, M. C.
Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos,
Dissertação de Mestrado, LTF/CCS/UFPB (2010)

Resumo
Os nitratos orgânicos são compostos doadores de óxido nítrico (NO) mais utilizados
no tratamento de distúrbios cardiovasculares, principalmente, devido ao pronunciado
efeito vasorrelaxante. A finalidade deste estudo foi avaliar os efeitos vasculares do
nitrato tetra-hidrofurfurílico (NTHF), um nitrato orgânico proveniente da rota sintética
da cana-de-açúcar. Em anéis de artéria mesentérica superior de rato, pré-contraídos
com fenilefrina 10 μM, o NTHF promoveu vasodilatação de maneira dependente de
concentração (1 pM-10 μM), com o endotélio vascular intacto (Emáx = 84 ± 5,3%;
pD2 = 7,86 ± 0,22) ou removido (Emáx = 100 ± 6,1%; pD2 = 7,39 ± 0,15), sugerindo
um mecanismo independente dos fatores vasoativos derivados do endotélio. Todos
os experimentos subsequentes foram realizados com remoção do endotélio. Após
pré-incubação com N-acetilcisteína 3 mM, um sequestrador de espécies reativas do
oxigênio, a resposta foi potencializada (pD2 = 8,32 ± 0,18), um perfil peculiar de
substâncias que produzem NO. Entretanto, ao serem pré-incubados com L-NAME
100 μM, um inibidor da NO sintase (NOS), houve uma diminuição da potência
(pD2 = 6,62 ± 0,15), sugerindo a participação desta enzima no efeito vasodilatador
do NTHF. Ao utilizar sequestradores de NO radicalar, hidroxocobalamina 30 μM ou
carboxi-PTIO 300 μM, a eficácia do efeito vasorrelaxante do NTHF foi atenuada
(Emáx = 66 ± 9,2% e 32 ± 6,2%, respectivamente), indicando o envolvimento desta
forma do NO na vasodilatação do nitrato em estudo. Na presença de cianamida
1 mM, um inibidor da aldeído desidrogenase (ALDH), e do ODQ 10 μM, um inibidor
da ciclase de guanilil solúvel (sGC), a resposta máxima foi reduzida
significativamente (Emáx = 29 ± 9,5% e 22 ± 4,6, respectivamente), indicando a
participação destas enzimas no mecanismo vasorrelaxante do NTHF. Após a
exposição a concentrações elevadas de K+ extracelular, KCl 80 ou 20 mM, o efeito
do NTHF foi significantemente atenuado (Emáx = 49 ± 3,8% e 59 ± 9,5%,
respectivamente), sendo esta uma característica de substâncias que agem por ativar
canais para K+. Este efeito foi confirmado após utilização de tetraetilamônio (TEA)
3 mM (Emáx = 31 ± 5,0%), que nesta concentração bloqueia de modo não seletivo os
canais para K+. Ao utilizar TEA 1 mM (Emáx = 38 ± 8,3%), que nesta concentração
bloqueia seletivamente os BKCa, a vasodilatação foi atenuada de modo significante,
sugerindo a participação destes canais neste efeito vasorrelaxante. Esta hipótese foi
reforçada após a utilização de 4-aminopiridina 1 mM (Emáx = 81 ± 8,5%), um
bloqueador dos KV, glibenclamida 10 μM (Emáx = 97 ± 9,0%), um bloqueador dos
KATP, ou BaCl2 30 μM (Emáx = 94 ± 4,9%), um bloqueador dos KIR, que não alteraram
a resposta vasodilatadora do NTHF. Após a incubação durante 60 min com o NTHF
(10 μM), o vasorrelaxamento não foi alterado, sugerindo que nesta concentração
este nitrato não induz tolerância vascular. Em conclusão, o NTHF causa
vasodilatação, provavelmente, por promover a liberação de NO radicalar,
envolvendo a ativação da NOS, ALDH, sGC e de BKCa.
Palavras-chave: Nitratos orgânicos. NTHF. Artéria mesentérica. Vasorrelaxamento.
Óxido nítrico.

Abstract

Involvement of the nitric oxide pathway in vasodilator response induce by
tetrahydrofurfuryl nitrate (NTHF) in rat superior mesenteric artery.
ALUSTAU, M. C.
Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos,
Master’s Thesis, LTF/CCS/UFPB (2010)

Abstract

The organic nitrates are the most commonly nitric oxide (NO) donors used in the
treatment of cardiovascular diseases, mainly due the pronounced vasodilator effect.
The purpose of this study was to evaluate the vascular effects of tetrahydrofurfuryl
nitrate (NTHF), an organic nitrate derivated from the sugarcane’s synthetic route. In
rat mesenteric artery rings, pre-contracted with phenylephrine 10 µM, NTHF induced
concentration-dependent (1 pM-10 μM) vasodilatation, with intact endothelium
(Maximum Response = 84 ± 5.3%, pD2 = 7.86 ± 0.22) or endothelium removal, NTHF
effects were no attenuated (MR = 100 ± 6.1%, pD2 = 7.39 ± 0.15), suggesting an
independent mechanism of endothelium-derived vasoactive factors. The subsequent
experiments were performed in rings without endothelium. After pre-incubation of
3 mM NAC, a reactive oxygen species (ROS) scavenger, the response was
potentiated (pD2 = 8.32 ± 0.18), a common profile of compounds producing NO.
However, when pre-incubated with L-NAME 100 μM, a NOS inhibitor, there was a
decrease in the potency (pD2 = 6.62 ± 0.15), suggesting an involvement of this
enzyme in the NTHF vascular response. By using scavenger NO radical,
hydroxocobalamin 30 μM or carboxy-PTIO 300 μM, the efficacy was attenuated
(MR = 66 ± 9.2% and 32 ± 6.2%, respectively), suggesting an involvement of this NO
form in the NTHF vasodilator response. In the presence of cyanamide 1 mM, an
aldehyde dehydrogenase (ALDH) inhibitor, or ODQ 10 μM, a soluble guanylate
cyclase (sGC) inhibitor, there was a significative maximum response’s reduction
(MR = 29 ± 9.5% and 22 ± 4.6, respectively), indicating an involvement of these
enzymes in the NTHF vasodilator mechanism. After exposure to high concentrations
of extracellular K+, KCl 80 or 20 mM, the NTHF effect was significantly attenuated
(MR = 49 ± 3.8%; 59 ± 9.5%, respectively), a characteristic of substances that act by
activating K+ channels. This effect was confirmed after the use of
tetraethylammonium (TEA) 3 mM (MR = 31 ± 5.0%), a non-selective K+ channel
blocker. In the presence of TEA 1 mM, which at this concentration selectively blocks
the BKCa, the vasodilatation was significantly attenuated (MR = 38 ± 8.3%),
suggesting the involvement of these channels in the nitrate vasorelaxant effect. This
hypothesis was reinforced following the use of 4-aminopyridine 1 mM
(MR = 81 ± 8.5%), a KV blocker, glibenclamide 10 μM (MR = 97 ± 9.0%), a KATP
blocker, or BaCl2 30 μM (MR = 94 ± 4.9%), a KIR blocker, which did not alter the
NTHF vasodilator response. After NTHF (10 μM) incubation for 60 min, the
vasodilatation was not changed, indicating that in this concentration this nitrate does
not induce vascular tolerance. In conclusion, the NTHF cause vasodilatation,
probably by promoting the NO radical release, involving the activation of NOS,
ALDH, sGC and BKCa.
Keywords: Organic nitrate. NTHF. Rat superior mesenteric artery. Vasorelaxant.
Nitric oxide.
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Espécies reativas do oxigênio

RSNO

Nitrosotióis

sGC

Ciclase de guanilil solúvel

SKCa

Canais para K+ sensíveis ao Ca2+ de pequena condutância

SNP

Nitroprussiato de sódio

TEA

Tetraetilamônio

TXA2

Tromboxano A2

SUMÁRIO

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1

INTRODUÇÃO...........................................................................................
QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS E SINTÉTICOS...........................
SISTEMA CARDIOVASCULAR.................................................................
Canais para Potássio...............................................................................
Óxido Nítrico............................................................................................
DOADORES DE NO..................................................................................
Nitratos Orgânicos...................................................................................

2
2.1
2.2

OBJETIVOS.............................................................................................. 36
OBJETIVOS GERAIS................................................................................ 36
OBJETIVOS ESPECÍFICOS...................................................................... 36

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.5.1.6
3.6

MATERIAL E MÉTODOS..........................................................................
ANIMAIS....................................................................................................
DROGAS...................................................................................................
PREPARO DA SOLUÇÃO ESTOQUE DO NTHF.....................................
SOLUÇÕES NUTRITIVAS.........................................................................
PREPARAÇÃO DOS ANÉIS DE ARTÉRIA MESENTÉRICA SUPERIOR
ISOLADA DE RATOS................................................................................
Protocolos experimentais para as preparações com anéis de
artéria mesentérica superior isolada de ratos......................................
Investigação do efeito vasorrelaxante do NTHF em anéis pré-contraídos
com FEN....................................................................................................
Investigação do efeito vasorrelaxante do NTHF sobre a contração
induzida por um agente contracturante eletroquímico...............................
Investigação da produção de NO no efeito vasorrelaxante do NTHF.......
Investigação do envolvimento da via NO-sGC no efeito vasorrelaxante
do NTHF....................................................................................................
Investigação da participação de canais para K+ no efeito vasorrelaxante
do NTHF....................................................................................................
Investigação da tolerância vascular desenvolvida pelo NTHF..................
ANÁLISE ESTATÍSTICA............................................................................

4

RESULTADOS.......................................................................................... 51

4.1

EFEITOS DO NTHF SOBRE ANÉIS DE ARTÉRIA MESENTÉRICA
SUPERIOR ISOLADA DE RATOS........................................................... 51
Influência do endotélio no efeito vasorrelaxante induzidos pelo
NTHF......................................................................................................... 51
Efeito do NTHF sobre a contração induzida por um agente
contracturante eletroquímico................................................................. 53

3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5

4.1.1
4.1.2
4.1.3

24
24
25
25
27
30
32

38
38
38
39
39
41
42
43
43
44
46
47
48
49

Participação do NO na resposta vasodilatadora do NTHF.................. 54

4.1.3.1 Participação da NOS na resposta vasodilatadora do NTHF...................... 54

4.1.3.2 Participação das ROS na resposta vasodilatadora do NTHF.................... 55
4.1.3.3 Participação do NO na resposta vasodilatadora do NTHF........................ 56
4.1.3.4 Participação da enzima ALDH na resposta vasodilatadora do NTHF....... 57
4.1.4

Participação da enzima sGC na resposta vasorrelaxante do NTHF.. 57

Participação de canais para K+ na resposta vasorrelaxante do
NTHF......................................................................................................... 58
4.1.5.1 Efeito da modulação do efluxo de K+ por 20 mM de KCl na resposta
vasodilatadora do NTHF............................................................................ 58
4.1.5

4.1.5.2 Efeito do bloqueio dos canais de K+ pelo TEA na resposta
vasodilatadora do NTHF.......................................................................... 59
4.1.5.3 Efeito de diferentes bloqueadores de canais para K + na resposta
vasodilatadora do NTHF............................................................................ 60
4.1.6

Investigação do desenvolvimento de tolerância vascular pelo NTHF 62

5

DISCUSSÃO.............................................................................................. 65

6

CONCLUSÃO..........................................................................................

74

PERSPECTIVAS....................................................................................... 76
REFERÊNCIAS......................................................................................... 78
ANEXOS.................................................................................................... 99

Introdução

Envolvimento da via do NO na resposta vasodilatadora induzida pelo NTHF em artéria mesentérica superior de rato

24

1 INTRODUÇÃO

1.1 QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS E SINTÉTICOS

Baseado em observações empíricas e do folclore, os extratos de produtos
naturais foram os primeiros, e por um longo período, os únicos medicamentos
disponíveis para a humanidade (GANESAN, 2008). No início da década de 90, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou que 65-80% da população dos
países em desenvolvimento dependiam das plantas medicinais como única forma de
acesso aos cuidados básicos de saúde (CALIXTO, 2000). Embora os extratos brutos
continuem fazendo parte dos cuidados de saúde primários para a maioria da
população do mundo, eles têm sido, em grande parte, suplantados por insumos
farmacêuticos ativos no mundo (GANESAN, 2008).
No Brasil, as pesquisas que visam a descoberta de novos fármacos e/ou
fitofármacos, além de propiciarem o avanço da pesquisa básica multidisciplinar,
podem contribuir para o desenvolvimento tecnológico nacional, levando em
consideração que a diversidade micromolecular dos inúmeros biomas brasileiros é
ainda pouco explorada como uma fonte de substâncias de interesse farmacológico
(BARREIRO; BOLZANI, 2009).
Inúmeras publicações reafirmam a importância dos produtos naturais, seus
derivados e análogos, como fonte de novos fármacos e ferramentas para biologia
química e pesquisa químico-medicinal (BARREIRO; MANSOUR, 2008; KUMAR;
WALDMANN, 2009; SRIVASTAVA et al., 2005). Os produtos naturais têm inspirado
vários desenvolvimentos na química orgânica, conduzindo a avanços nas
metodologias sintéticas e à possibilidade de análogos de compostos originais, com
melhores propriedades farmacológicas (HARVEY, 2008).
A necessidade de desenvolvimento de novos fármacos que sejam efetivos
contra algumas patologias ainda sem tratamento e que possam substituir os já
existentes, porém a custos menores e dotados de menores efeitos adversos, tem
impulsionado a comunidade científica a novas e incessantes pesquisas nesta área

Maria do Carmo de Alustau

Envolvimento da via do NO na resposta vasodilatadora induzida pelo NTHF em artéria mesentérica superior de rato

25

(FILHO et al., 2003). Neste contexto, uma das áreas de interesse de é a de novos
fármacos para tratar doenças que acometem o sistema cardiovascular.

1.2 SISTEMA CARDIOVASCULAR

O tônus vascular é o principal determinante do fluxo sanguíneo através da
circulação, desempenhando um papel importante na regulação da pressão arterial
(PA) e da distribuição do fluxo sanguíneo entre os tecidos corporais. A regulação da
atividade contrátil das células do músculo liso vascular na circulação sistêmica
depende

de

uma

complexa

interação

de

estímulos

vasodilatadores

e

vasoconstritores, de hormônios circulantes, neurotransmissores, fatores derivados
do endotélio, e da pressão arterial (JACKSON, 2000).
Uma das formas de regulação do tônus vascular se dá pela participação de
canais iônicos na membrana das células do músculo liso vascular.

1.2.1 Canais para Potássio

Os canais para K+ são a via de condução de íons dominante nas células de
músculo liso vascular. Como tal, sua atividade contribui para determinação e
regulação do potencial de membrana e tônus vascular (JACKSON, 1998;
NELSON;QUAYLE, 1995). O gradiente eletroquímico para os íons K+ faz com que a
abertura dos canais para K+ resultem na difusão deste cátion para fora da célula,
culminando numa hiperpolarização da membrana (JACKSON, 2000). Este efeito é
seguido pelo fechamento dos canais para cálcio dependentes de voltagem (Ca V),
levando à redução da entrada do Ca 2+ e vasodilatação (KO et al., 2008;
NELSON;QUAYLE, 1995). Além disso, o potencial de membrana também parece
influenciar na liberação do 1,4,5-trisfosfato (IP3) induzido pelo Ca2+ dos estoques
intracelulares (GANITKEVICH; ISENBERG, 1993; YAMAGISHI; YANAGISAWA;
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TAIRA, 1992; KUKULJAN et al., 1994) e na sensibilidade do Ca 2+ na maquinaria
contrátil (OKADA, YANAGISAWA, TAIRA, 1993).
Até o presente, quatro tipos distintos de canais para potássio têm sido
identificados no músculo liso vascular (KO et al., 2008; NELSON; QUAYLE, 1995;
STANDEN; QUAYLE, 1998): os canais para K+ dependentes de voltagem (KV), que
aumentam sua atividade com a despolarização da membrana e são importantes
reguladores do potencial de membrana do músculo liso vascular em resposta a um
estímulo

despolarizante

(BEECH;

BOLTON,

1989;

COX,

PETROU,

1999;

KOROVKINA; ENGLAND, 2002; NELSON; QUAYLE, 1995); os canais para K+
sensíveis ao Ca2+ (KCa), que respondem a mudanças na concentração do Ca2+
intracelular, regulando o potencial de membrana e tendo um importante papel no
controle do tônus miogênico em artérias pequenas (NELSON; QUAYLE, 1995;
PARK et al., 2007); os canais para K+ sensíveis ao ATP (KATP), que respondem às
mudanças no metabolismo celular e são alvos de uma variedade de estímulos
relaxantes (NOMA, 1983; TERAMOTO, 2006); e os canais para K+ retificadores de
entrada (KIR), que regulam o potencial de membrana nas células musculares lisas de
vários tipos de vasos de resistência de pequeno diâmetro (KNOT; ZIMMERMANN ;
NELSON, 1996; KO et al., 2008).
Os KCa são divididos em uma subfamília de pequena (SK Ca), intermediária
(IKCa) e grande (BKCa) condutância. Os BKCa são preferencialemnte expressos no
músculo liso vascular, enquanto que o SKCa e o IKCa são preferencialmente
localizados nas células endoteliais. Os BKCa são vistos como um freio fisiológico
(FÉLÉTOU, 2009), inibindo o aumento da concentração intracelular de Ca 2+, num
mecanismo de feedback (LEDOUX et al., 2006 ; MEERA; WALLNER; TORO, 2001).
Várias descobertas recentes reforçam a importância dos BK Ca na regulação do tônus
do músculo liso vascular e da PA (LÉDOUX et al., 2006).
Ativadores diretos de canais para K+ ou compostos que regulem a sua
atividade ou a sua expressão devem ter grande interesse terapêutico. Um exemplo
de molécula que pode atuar ativando os BKCa é o óxido nítrico (NO) (FÉLÉTOU,
2009), que é um dos principais fatores relaxantes derivados do endotélio vascular,
cuja maioria das ações ocorre no sistema cardiovascular (SCATENA et al., 2010;
MILLER; MEGSON, 2007).
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1.2.2 Óxido Nítrico

O NO (•N=O) é uma molécula gasosa, que pode existir numa variedade de
formas, como radical livre (NO•) ou íons: nitroxil (NO-) ou nitrosônio (NO+), e a forma
que domina depende da fonte de NO (BONAVENTURA et al., 2006). Quando
produzido, sua influência se estende apenas a 100 µm de sua origem, devido a sua
natureza reativa. Esta propriedade do NO tem consequências importantes: significa
que esta molécula deve ser rapidamente sintetizado em resposta a estímulos, não
requerendo um metabolismo complexo de liberação (MILLER; MEGSON, 2007).
A meia-vida do NO e, portanto, a sua atividade biológica são decisivamente
determinadas por ROS, que reagem rapidamente com este gás, formando
intermediários altamente reativos (BECKMAN; KOPPENOL, 1996), diminuindo a
biodisponibilidade do NO e aumentando o estresse oxidativo no tecido vascular
(GRYGLEWSKI; MONCADA; PALMER, 1986; SCHULZ et al., 2008).
A biologia química do NO divide suas ações potenciais em duas categorias:
direta e indireta (WINK et al., 1996). Os efeitos diretos do NO são aquelas reações
que ocorrem rápido o suficiente para permitir que o NO reaja diretamente com sua
molécula alvo, enquanto que os efeitos indiretos requerem que o NO reaja com o
oxigênio (O2) e o superóxido (O2-) para gerar espécies reativas do nitrogênio (RNS),
como o NO2-, o dióxido de nitrogênio (NO2) e o peroxinitrito (ONOO-), que
subsequentemente reagem com seus alvos biológicos (Figura 1). Uma das
vantagens de dividir a química do NO nestas duas categorias é que os efeitos
diretos geralmente ocorrem em baixas concentrações ([NO] < 200 nM) e os indiretos
acontecem em concentrações bem mais elevadas ([NO] > 400 nM) (THOMAS et al.,
2008).
NO + O2-  ONOO2NO + O2  2NO2
NO + NO2  N2O3
N2O3 + H2O  2H+ + NO2Figura 1 – Reações do NO para formação de RNS
Fonte: Thomas et al., 2008
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Embora haja mecanismos alternativos para gerar NO, como a acidificação
ou redução do NO2-, a grande maioria da produção deste gás em mamíferos é
derivada enzimaticamente a partir da sintase de NO (NOS). Esta família de enzimas
converte o substrato L-arginina, um aminoácido catiônico e semiessencial, e O 2 em
L-citrulina e NO, em um processo dependente de alguns cofatores (NADPH, FMN,
BH4, FAD), como da taxa de transferência de elétrons (Figura 2) (GHOSH;
SALERNO, 2003; STUEHR et al., 2004; THOMAS et al., 2008).

L-arginina

NG-Hidroxi-L-arginina

L-citrulina

Figura 2 – Reação para formação do NO catalisada pela NOS
Fonte: Andrew e Mayer, 1999

Existem três isoformas de NOS que oferecem a grande variedade de perfis
de concentração do NO (THOMAS et al., 2008). Duas destas, a NOS neuronal
(nNOS ou NOS-1) e a NOS endotelial (eNOS ou NOS-3), são dependentes de
4Ca2+-calmodulina

(4Ca2+-CaM),

constitutivas

e

produzem

NO

em

baixas

concentrações (> 1 nM) (FURCHGOTT; VANHOUTTE, 1989; BALLIGAND et al.
1993). A terceira isoforma, a NOS induzível (iNOS ou NOS-2), é independente do
Ca2+ e a sua expressão segue um estímulo imunológico, produzindo NO em altas
concentrações (> 1 μM) (ALDERTON et al., 2005; MONCADA; HIGGS, 2006).
A dependência de CaM é importante para as isoformas constitutivas, onde o
influxo de Ca2+ regula sua atividade, fornecendo uma breve explosão de NO,

Maria do Carmo de Alustau

Envolvimento da via do NO na resposta vasodilatadora induzida pelo NTHF em artéria mesentérica superior de rato

29

enquanto que a iNOS tem a CaM como uma subunidade que está permanentemente
ativada, sendo capaz de produzir NO por um longo período (FULTON et al., 1999).
A conversão do L-arginina e O2 em NO pela eNOS ocorre nas células
endoteliais

em

resposta

a

estímulos

mecânicos

ou

químicos

(FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 2006; INAGAMI; NARUSE; HOOVER, 1995. O NO
difunde-se da célula de origem, passando facilmente através das membranas das
células vizinhas, regulando uma série de efeitos fisiológicos (MILLER; MEGSON,
2007).
Nas células do músculo liso vascular (CMLV), o NO age quase que
exclusivamente ativando a enzima citosólica ciclase de guanilil solúvel (sGC), ao se
ligar ao grupo heme desta enzima (MILLER et al., 2004), sendo necessário apenas
de 5-10 nM de NO para esta finalidade (PACHER; BECKMAN; LIAUDET, 2007). A
ativação desta enzima resulta no aumento dos níveis do monofosfato de guanosina
cíclico (cGMP) (LIU; HUANG, 2008; MURAD, 1986), sendo considerado o maior
mecanismo de transdução de sinal do NO (PACHER; BECKMAN; LIAUDET, 2007).
O segundo mensageiro cGMP ativa a proteína cinase dependente de cGMP
(PKG) (CARVAJAL et al., 2000; KARCZEWSKI et al., 1992). Isto leva, finalmente, à
redução dos níveis de Ca2+ intracelular das células musculares lisas, diminuição da
sensibilidade do sistema contrátil para o Ca 2+ (CARVAJAL et al., 2000),
desfosforilação da cadeia leve da miosina (MLC) (WALDMAN; MURAD, 1987;
CARVAJAL et al., 2000) e ativação de canais para potássio: KATP (MURPHY;
BRAYDEN, 1995), KCa (ARCHER et al., 1994) e Kv (IRVINE; FAVAROLO; KEMPHARPER, 2003), culminando no relaxamento da célula muscular lisa vascular
(MILLER; MEGSON, 2007).
A perda da atividade do NO endógeno está relacionada a um número de
ações prejudiciais intimamente relacionadas às doenças no sistema cardiovascular
(MILLER; MEGSON, 2007; SCATENA et al., 2010; VANHOUTTE, 2009),
principalmente vasoconstrição, aumento da proliferação das células do músculo liso,
bem como o aumento da atividade e a aderência das plaquetas e células
inflamatórias em locais de lesão endotelial. Com o endotélio deteriorado, o fluxo
sanguíneo é interrompido e os vasos se tornam ocluídos com placas de ateroma,
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trombose ou embolia, levando por fim a infarto do miocárdio, acidente vascular
cerebral e isquemia periférica (MILLER; MEGSON, 2007).
Para o tratamento das doenças cardiovasculares associadas à deficiência
de NO foram desenvolvidos fármacos, como os doadores de NO, capazes de
interferir na modulação dos mecanismos celulares do NO com diferentes resultados
(SCATENA et al., 2010).

1.3 DOADORES DE NO

Os fármacos doadores de NO (Figura 3) são moléculas farmacologicamente
ativas, que liberam óxido nítrico (NO) in vivo ou in vitro, como o nitroprussiato de
sódio (SNP), os diazeniodiolatos (dietilamino NONOato; DEA/NO), os nitrosotióis
(S-nitrosoglutationa; GSNO) e as oximas (trans-cinamaldeído oxima; E-CAOX)
(MILLER; MEGSON, 2007; SCATENA et al., 2010).

SNP

DEA/NO

E-CAOX

GSNO

Figura 3 – Estrutura de doadores clássicos de NO
Fonte: Miller e Megson (2007) e Veras (2009)
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Durante um século, os nitrovasodilatadores foram utilizados clinicamente
sem a compreensão de seus mecanismos de ação. Atualmente, sua ação
vasodilatadora é conhecida por ser mediada pela liberação de NO na sequência da
biotransformação no tecido-alvo (FEELISCH, 1998; PACHER; BECKMAN; LIAUDET,
2007).
Os NONOatos ou diazeniodiolatos são doadores com nucleófilos (X-), nos
quais um dímero de NO está ligado ao resíduo nucleofílico através de um átomo de
nitrogênio. Estes doadores possuem atividade vasorrelaxante in vitro e são
ferramentas valiosas na pesquisa do NO. A decomposição de primeira ordem de
NONOatos torna estes compostos bem adaptados para estudos in vitro, como
propósito geral dos doadores de NO, porém representa uma clara limitação para a
sua aplicação in vivo (FEELISCH, 1998).
Os nitrosotióis (RSNO) foram conhecidos antes das funções biológicas do
NO. Eles podem ser utilizados como potentes agentes antiplaquetários e
vasodilatadores, e protetores contra toxicidade celular causada por espécies reativas
do oxigênio (ROS) (WANG et al., 2002).
O SNP, um complexo inorgânico com um grupo ferroso, é utilizado em
hospitais para proporcionar uma rápida redução da pressão arterial (PA) em crises
hipertensivas, sendo também o fármaco de escolha em estudos clínicos,
reconhecido como padrão na vasodilatação independente do endotélio. A liberação
de NO por este composto envolve um mecanismo complexo (BUTLER;
MEGSON, 2002; GROSSI; D’ANGELO, 2005), que requer irradiação com luz ou
redução de um elétron (FEELISCH, 1998), fazendo com que novos doadores sejam
mais adequados como padrão do vasorrelaxamento independente do endotélio
(MILLER; MEGSON, 2007). Uma das principais limitações do uso do SNP in vivo é
que quando este composto é reduzido ocorre a liberação de cianeto (CN -)
(ARNOLD; LONGNECKER; EPSTEIN, 1984), que causa uma toxicidade celular
pronunciada (WANG et al., 2002).
Diante do potencial significante do NO na medicina cardiovascular, é
surpreendente que apenas dois tipos de fármacos doadores de NO, o NPS e os
nitratos orgânicos, sejam utilizados clinicamente na atualidade, uma vez que
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nenhum novo doador chegou ao mercado desde a descoberta do NO em 1980 como
mediador fisiológico (MILLER; MEGSON, 2007).

1.3.1 Nitratos Orgânicos

Os nitratos orgânicos clássicos exibem efeitos terapêuticos benéficos no
tratamento de distúrbios cardiovasculares, sendo a mais antiga classe de doadores
de NO aplicada clinicamente, além de ser as mais utilizadas dentre eles (CSONT;
FERDINANDY, 2005; MILLER; MEGSON, 2007; SCATENA et al., 2010).Os nitratos
orgânicos (RONO2) (Figura 4) são ésteres de ácido nítrico de alcoóis mono- e polihídricos (CSONT; FERDINANDY, 2005).

Trinitrato de gliceril - GTN

Tetranitrato de eritritol
Tetranitrato de pentaeritritol - PETN

Mononitrato de isossorbida - ISMN

Dinitrato de isossorbida - ISDN

Nicorandil

Figura 4 – Estruturas químicas de nitratos orgânicos mais relevantes clinicamente
Fonte: Csont e Ferdinandy (2005); Miller e Megson (2007)

Estes compostos possuem vantagens claras em relação aos outros
compostos doadores de NO, pois seus efeitos in vivo são muito bem documentados,
além de serem bastante estáveis, podendo ser administrados por meio das vias
intraperitoneal, venosa e, em alguns casos como o ISDN e o PETN, por via oral
(FEELISCH, 1998).
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Os nitratos orgânicos são predominantemente utilizados para o tratamento e
prevenção de doenças cardiovasculares (ABRAMS, 1996; ANTMAN et al., 2004;
BRAUNWALD et al., 2002; GIBBONS et al., 2003; HUNT et al., 2001; PARKER;
PARKER, 1998; THADANI, 1997), tais como: hipertensão arterial sistêmica, infarto
agudo do miocárdio, isquemia cardíaca, e insuficiência cardíaca congestiva, doenças
coronarianas e aterosclerose (KUMAR; SINGH; BAKER, 2007). Estas ações se
devem, principalmente, ao efeito pronunciado sobre a musculatura lisa vascular
(ABRAMS, 1996; HARRISON; BATES, 1993; THADANI, 1997), com propriedades
vasodilatadoras únicas (FERRER et al., 1966; McGREGOR, 1983), fazendo com que
haja o aumento do fluxo sanguíneo para as áreas isquêmicas (FALLEN et al., 1995;
JUGDUTT et al., 1981; WINBURY; HOWE; WEISS, 1971).
Acredita-se que todos os nitratos orgânicos exercem seus efeitos biológicos
por meio da liberação de NO, requerendo uma bioconversão enzimática para
disponibilizar o NO (CSONT; FERDINANDY, 2005). Um número crescente de
enzimas potenciais tem sido sugerido para esta bioconversão, incluindo um sistema
enzimático microssomal vascular não caracterizado (CHUNG; FUNG, 1990),
enzimas encontradas no citocromo P-450 (CYP) (McGUIRE et al., 1998),
glutationa-S-transferase (KURZ et al., 1993) e a aldeído desidrogenase 2 (ALDH)
(CHEN; ZHANG; STAMLER, 2002). A ALDH é uma enzima intracelular contendo um
grupo sulfidril ativo, que pode ser ativada por baixas concentrações de trinitrato de
gliceril (GTN), gerando o metabólito 1,2-glicerildinitrato e NO (CHEN et al., 2005).
Todavia, o desenvolvimento de tolerância para os efeitos hemodinâmicos
dos nitratos orgânicos permanece o principal problema na sua aplicação clínica
(CSONT; FERDINANDY, 2005; DAIBER et al., 2009a). A tolerância a nitratos é um
fenômeno complexo, que envolve contrarregulação neuro-hormonal, coletivamente
classificada como pseudotolerância (KLESCHYOV et al., 2003), como também por
processos vasculares intrínsecos, definidos como tolerância vascular (MÜNZEL;
DAIBER; MÜLSCH, 2005).
Um nitrato orgânico que ainda não foi estudado biologicamente é o nitrato
tetra-hidrofurfurílico (NTHF), pode ser obtido em grandes quantidades a partir de
resíduos agrícolas, em particular do bagaço da cana-de-açúcar, que é gerado em
toneladas por usinas de açúcar e álcool. A reação a partir de biomassas consiste em
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uma rota sintética (Figura 5) por meio da digestão do bagaço da cana seguido 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%
(ATHAYDE-FILHO et al., [S.I.]).
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Figura 5 – Reações para obtenção do NTHF
Fonte: Athayde-Filho et al, [S.I.]

Esta é uma importante rota sintética, baseado nas necessidades constante
de que 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; EVANO;
BLANCHARD; TOUMI, 2008).
Neste contexto, o presente estudo teve como finalidade investigar se o
NTHF apresentaria um efeito vasodilatador em artéria mesentérica superior de rato,
detalhando o possível mecanismo de ação envolvido nesta resposta.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GERAIS

Investigar o efeito vascular do NTHF em anéis de artéria mesentérica superior
isolada de rato e avaliar o mecanismo de ação envolvido nesta resposta.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigar o efeito vascular do NTHF avaliando a participação:
a) dos fatores vasoativos liberados pelo endotélio vascular;
b) do NO e das ROS;
c) das enzimas NOS, ALDH e sGC;
d) dos canais para K+.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 ANIMAIS

Todos os experimentos desenvolvidos neste estudo foram previamente
aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEPA) do Laboratório de
Tecnologia Farmacêutica “Prof. Delby Fernandes de Medeiros” da Universidade
Federal da Paraíba (LTF/UFPB), certidão no 0310/09 (ANEXO 1).
Foram utilizados ratos Wistar (Rattus norvegicus), pesando entre 250-300 g,
provenientes do biotério “Prof. George Thomas” do LTF. 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 alimentação e água.

3.2 DROGAS

As ferramentas farmacológicas utilizadas foram: 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3a]quinoxalin-1-ona

(ODQ),

2-(4-carboxifenil)-4,4,5,5-tetrametilimidazolina-1-oxi-3-

óxido sal de potássio (carboxi-PTIO), 4-aminopiridina (4-AP), cianamida (CIAN),
cloreto de bário di-hidratado (BaCl2), cloridrato de acetilcolina (ACh), cloridrato de L(-)-fenilefrina, cloridrato de NG-nitro-L-arginina-metil éster (L-NAME), glibenclamida
(GLIB), N-acetilcisteína (NAC), tetraetilamônio (TEA), todos obtidos da Sigma-Aldrich
Brasil Ltda (São Paulo-SP, Brasil), e hidroxocobalamina (HDX) Bristol-Myers Squibb)
Todas as substâncias foram dissolvidas em água destilada, exceto a GLIB, o
carboxi-PTIO e o ODQ que foram dissolvidos em dimetilsulfóxido (DMSO). A
concentração deste solvente orgânico na cuba foi de até 0,3%. As soluções foram
mantidas de 0 a 4 °C e somente retiradas no momento do experimento.
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3.3 PREPARO DA SOLUÇÃO ESTOQUE DO NTHF

O NTHF (Figura 6) foi cedido pela equipe do Prof. Petrônio Filgueiras de
Athayde Filho (CCEN/UFPB).

CH2ONO2
O

MM = 147,13 u

Figura 6 - Estrutura química do NTHF

A preparação da solução estoque (10-1 M) foi realizada momentos antes de
iniciar o experimento. O nitrato foi solubilizado em cremofor e, em seguida, diluído
em água destilada, para a obtenção das concentrações (10-1, 10-3, 10-5, 10-7 e
10-9 M) desejadas para a realização dos protocolos experimentais. A concentração
de cremofor, na solução de banho na cuba, não excedeu 0,001%.

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 dihidratado (CaCl2.2H2O), cloreto de magnésio hexa-hidratado (MgCl2.6H2O), glicose
(C6H12O6), bicarbonato de sódio (NaHCO3) e fosfato de sódio mono-hidratado
(NaH2PO4.H2O). Todos estes sais foram obtidos da VETEC.
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Sais

Concentração (mM)

NaCl

158,3

KCl

4,0

CaCl2.2H2O

2,0

MgCl2.6H20

1,05

NaHCO3

10,0

NaH2PO4.H2O

0,42

Glicose

5,6
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Quadro 1 – Composição da solução de Tyrode para artéria mesentérica
Fonte: Tanaka et al., 1999

Nas soluções de Tyrode com 20 ou 80 mM de KCl, houve uma substituição
equimolar do Na+ pelo K+, ajustando isosmoticamente as soluções, conforme os
quadros abaixo:

Sais

Concentração (mM)

NaCl

142,3

KCl

20

CaCl2.2H2O

2,0

MgCl2.6H20

1,05

NaHCO3

10,0

NaH2PO4.H2O

0,42

Glicose

5,6

Quadro 2 – Composição da solução de Tyrode com KCl a 20 mM.
Fonte: adaptada de Tanaka et al., 1999

Sais

Concentração (mM)

NaCl

82,3

KCl

80

CaCl2.2H2O

2,0

MgCl2.6H20

1,05

NaHCO3

10,0

NaH2PO4.H2O

0,42

Glicose

5,6

Quadro 3 – Composição da solução de Tyrode com KCl a 80 mM.
Fonte: adaptada de Tanaka et al., 1999
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3.5 PREPARAÇÃO DOS ANÉIS DE ARTÉRIA MESENTÉRICA SUPERIOR
ISOLADA DE RATOS

Os animais foram eutanasiados e, por meio de uma incisão na região ventral
do animal, a artéria mesentérica superior era identificada, removida e imediatamente
posta em solução de Tyrode (Quadro 1), para dissecação e secção dos vasos em
anéis (1-2 mm de comprimento). A remoção do endotélio foi realizada por atrito
mecânico entre as paredes internas do vaso e uma haste de metal (COX et al.,
1989). Cada anel efoi imerso em cubas (10 mL) e suspenso verticalmente por linhas
de algodão, fixadas a um transdutor de força (FORT 10 WPI, Sarasota, EUA;
Figura 7).

Figura 7 – Aparato com o sistema de cubas e para aquisição dos dados com o AQCAD
utilizados para o desenvolvimento dos protocolos experimentais

Os tecidos foram mantidos em solução de Tyrode, a 37 ºC, gaseificada com
uma mistura de 95% de O2 e 5% de CO2 (carbogênio), para prover um pH
relativamente constante de 7,2 - 7,4 (TEIXEIRA; PRIVIERO; WEBB, 2005). Todos os
anéis foram submetidos a uma tensão basal de aproximadamente 0,75 g, por um
período de estabilização de 60 minutos (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980), trocando
a solução do banho a cada 15 minutos e ajustando a linha de base, quando
necessário, antes do início do experimento (ALTURA; ALTURA, 1970). As mudanças
na tensão isométrica foram captadas pelo sistema de aquisição AQCAD (versão
2.3.3.0; AVS Projetos, Brasil).
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3.5.1 Protocolos experimentais para as preparações com anéis de artéria
mesentérica superior isolada de rato

Em todos os protocolos experimentais, após o período de estabilização, foi
obtida uma contração com FEN (10

M), um agonista dos receptores

α1-adrenérgicos (BYLUND, 1992; BÜSCHER et al., 1999), presentes no músculo liso
vascular, com a finalidade de verificar a viabilidade do tecido.
Em seguida, a ACh (10 M), um agonista dos receptores muscarínicos
expressos no endotélio vascular (REN; NAKANE; CHIBA, 1993), foi adicionada à
cuba com o intuito de avaliar a integridade destas células (FURCHGOTT;
ZAWADZKI, 1980). Os anéis com relaxamento superior a 90% foram considerados
com endotélio funcional (Esquema 1A), os com relaxamento inferior a 10% foram
considerados sem endotélio (Esquema 1B) (TOLVANEN et al., 1998) e entre 10% e
90% foram descartados. A preparação foi lavada até o estabelecimento da tensão
basal.
A)

ACh 10 µM

(E+)

L

60’
0,75g

B)

FEN 10 µM

ACh 10 µM

L

(E-)
60’
0,75g

FEN 10 µM

Esquema 1 – Representação esquemática para verificação da viabilidade do tecido vascular e
avaliação da integridade do endotélio vascular. A) Anéis com endotélio funcional, B) Anéis
sem o endotélio funcional. L = Lavagem
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3.5.1.1 Investigação do efeito vasorrelaxante do NTHF em anéis pré-contraídos com
FEN

Após o período de estabilização e verificação do endotélio funcional (ver
3.5.1), foi induzida uma nova contração de FEN (10 μM), de magnitude semelhante
à primeira. Após 60 minutos, foram adicionadas concentrações crescentes do NTHF
(1 pM – 10 μM) de maneira cumulativa, para obtenção de uma curva
concentração-resposta na presença ou ausência do endotélio vascular (Esquema 2).
A resposta foi expressa como porcentagem de relaxamento em relação à contração
produzida pela FEN. A potência e eficácia do vasorrelaxamento do NTHF foram
avaliadas por meio dos valores de pD2 e Emáx, respectivamente.

NTHF
1 pM – 10 μM

?

FEN 10 µM

Esquema 2 – Representação esquemática do protocolo para investigar o efeito vasorrelaxante
de concentrações crescentes do NTHF (1 pM - 10 μM), em anéis pré-contraídos com FEN
(10 μM) na ausência ou presença do endotélio funcional

3.5.1.2 Investigação do efeito vasorrelaxante do NTHF sobre a contração induzida
por um agente contracturante eletroquímico

Para investigar a resposta vasorrelaxante do NTHF sobre a contração
induzida por um agente contracturante eletroquímico, foi utilizado uma solução
fisiológica com KCl a 80 mM, que promove uma despolarização da membrana
plasmática, levando à ativação dos canais para Ca 2+ dependentes de voltagem (CaV)
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e, consequentemente, à contração do músculo liso vascular (CHEN; REMBOLD,
1995; KRAVTSOV et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2006).
Após o período de estabilização e verificação da remoção do endotélio
funcional (ver 3.5.1), a solução de Tyrode normal (Quadro 1) foi substituída por uma
solução de Tyrode com KCl a 80 mM (Quadro 3). No componente tônico da
contração promovida por este agente, foram adicionadas concentrações crescentes
do NTHF (1 pM – 10 μM) de maneira cumulativa, para obtenção de uma curva
concentração-resposta (Esquema 3). A resposta foi expressa como porcentagem de
relaxamento em relação à contração produzida pela solução com KCl a 80 mM. A
potência e eficácia do vasorrelaxamento do NTHF foram avaliadas por meio dos
valores de pD2 e Emáx, respectivamente.

NTHF
1 pM – 10 μM

?

KCl 80 mM

Esquema 3 – Representação esquemática do protocolo para investigar o efeito vasorrelaxante
de concentrações crescentes do NTHF (1 pM - 10 μM), em anéis sem endotélio funcional e
pré-contraídos com KCl 80 mM

3.5.1.3 Investigação da produção de NO no efeito vasorrelaxante do NTHF

Com o objetivo de investigar se a resposta vasorrelaxante do NTHF envolve
a produção do NO, foram utilizados alguns inibidores, como: L-NAME (100 μM), um
análogo do L-arginina que inibe a produção de NO a partir da enzima NOS
(CAVALCANTE et al., 2009; REES et al., 1990; TODA; OKAMURA, 2003);
hidroxicobalamina (30 μM), um sequestrador de NO radicalar (DIAS et al., 2007;
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RAJANAYAGAM; LI; RAND, 1993), que tem acesso apenas ao espaço extracelular
(FAVAROLO; KEMP-HARPER, 2007); carboxi-PTIO (300 μM), um sequestrador de
NO exógeno (CHAUHAN et al., 2002; ELLIS; LI; RAND, 2000; LI; RAND, 1999); NAC
(3 mM), um sequestrador de radicais livres intracelulares, inclusive o NO(FAVAROLO; KEMP-HARPER, 2007); e cianamida (1 mM), um inibidor da enzima
ALDH (CHEN et al., 2007; CHEN; ZHANG; STAMLER, 2002; DE LA LANDE et al.,
2004).
Após o período de estabilização e verificação da remoção do endotélio
funcional (ver 3.5.1), os inibidores foram adicionados, individualmente, aos anéis
incubados durante 30 minutos. Em seguida, foi induzida uma nova contração de
FEN (10 μM) e após 60 minutos, foram adicionadas concentrações crescentes do
NTHF (1 pM – 10 μM), de maneira cumulativa, para obtenção de uma curva
concentração-resposta (Esquema 4). A resposta foi expressa como porcentagem de
relaxamento em relação à contração produzida pela FEN. A potência e eficácia do
vasorrelaxamento do NTHF foram avaliadas por meio dos valores de pD2 e Emáx,
respectivamente.

NTHF
1 pM – 10 μM

?

30’
L-NAME 100 μM
NAC 3 mM
HDX 30 μM
C-PTIO 300 μM
CIAN 1 mM

FEN 10 µM

Esquema 4 – Representação esquemática do protocolo para investigar o efeito vasorrelaxante
de concentrações crescentes do NTHF (1 pM - 10 μM), em anéis sem endotélio funcional e
pré-contraídos com FEN (10 μM), na presença de inibidores incubados individualmente
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3.5.1.4 Investigação do envolvimento da via NO-sGC no efeito vasorrelaxante do
NTHF

Com a finalidade de investigar a participação da via NO-sGC na resposta
vasorrelaxante promovida pelo NTHF, foi utilizado o ODQ (10 M), um potente inibidor
que previne a ativação da sGC pelo NO (GARTHWAITE et al., 1995; PACHER;
BECKMAN; LIAUDET, 2007).
Após o período de estabilização e verificação da remoção do endotélio
funcional (ver 3.5.1), o ODQ foi adicionado às cubas. Após a incubação, durante 30
minutos, foi induzida uma nova contração de FEN (10 μM) com estabilização de 60
minutos, seguida da adição de concentrações crescentes do NTHF (1 pM - 10 μM),
de maneira cumulativa, para obtenção de uma curva concentração-resposta
(Esquema 5). A resposta foi expressa como porcentagem de relaxamento em
relação à contração produzida pela FEN. A potência e eficácia do vasorrelaxamento
do NTHF foram avaliadas por meio dos valores de pD2 e Emáx, respectivamente.

NTHF
1 pM – 10 μM

?

30’
ODQ 10 μM

FEN 10 µM

Esquema 5 – Representação esquemática do protocolo para investigar o efeito vasorrelaxante
de concentrações crescentes do NTHF (1 pM - 10 μM), em anéis sem endotélio funcional e
pré-contraídos com FEN (10 μM), na presença do ODQ (10 μM)

Maria do Carmo de Alustau

Envolvimento da via do NO na resposta vasodilatadora induzida pelo NTHF em artéria mesentérica superior de rato

47

3.5.1.5 Investigação da participação de canais para K+ no efeito vasorrelaxante do
NTHF

Para investigar a participação de canais para K + na resposta vasorrelaxante
do NTHF, foi utilizado uma solução fisiológica com 20 mM de KCl. A solução
fisiológica com a concentração de K+ extracelular aumentada de 4 para 20 mM
promove uma diminuição no efluxo destes íons (CLARK; FUCHS, 1997; MENEZES
et al., 2007). Foram também utilizados inibidores de canais para K+, como: TEA na
concentração de 3 mM, que bloqueia forma não seletiva os canais para K+
(WANG et al., 2008) e 1 mM, que bloqueia de maneira seletiva os canais BKCa
(ADARAMOYE; MEDEIROS, 2009; FÉLÉTOU, 2009; LANGTON et al., 1991); 4-AP
(1 mM), um bloqueador dos canais KV (CÔRTES et al., 2001; OKABE et al., 1987);
GLIB (10 µM), um bloqueador dos canais KATP (BEECH; BOLTON, 1993; XU; LEE,
1994); e BaCl2 (30 µM), um bloqueador dos canais KIR (ADARAMOYE; MEDEIROS,
2009; ROBERTSON; BONEV; NELSON, 1996).
Após o período de estabilização e verificação da remoção do endotélio
funcional (ver 3.4.1), a solução de Tyrode foi trocada pela solução com 20 mM de
KCl (Quadro 2) ou foram adicionados os bloqueadores aos anéis incubados
individualmente. Após a incubação durante 30 minutos, foi induzida uma nova
contração de FEN (10 μM) com estabilização de 60 minutos, seguida da adição de
concentrações crescentes do NTHF (1 pM – 10 μM) de maneira cumulativa para
obtenção de uma curva concentração-resposta (Esquema 6). A resposta foi
expressa como porcentagem de relaxamento em relação à contração produzida pela
FEN. A potência e eficácia do vasorrelaxamento do NTHF foram avaliadas por meio
dos valores de pD2 e Emáx, respectivamente.
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NTHF
1 pM – 10 μM

?

30’
KCl 20 mM
TEA (1 e 3 mM)
4-AP (1 nM)
BaCl2 (30 μM)
GLIB (10 μM)

FEN 10 µM

Esquema 6 – Representação esquemática do protocolo para investigar o efeito vasorrelaxante
de concentrações crescentes do NTHF (1 pM - 10 μM), em anéis sem endotélio funcional e
pré-contraídos com FEN (10 μM), na presença de KCl a 20 mM ou bloqueadores de canais para
K+

3.5.1.6 Investigação da tolerância vascular desenvolvida pelo NTHF

Com o objetivo de investigar se o NTHF desenvolve tolerância vascular, foi
desenvolvido um protocolo experimental, no qual, após verificação da remoção do
endotélio e do período de estabilização de 30 minutos para o retorno da tensão aos
seus valores basais, o nitrato orgânico em estudo foi incubado na concentração de
10 μM, durante 60 minutos. A escolha desta concentração foi feita baseado no fato
de ser a maior concentração do NTHF utilizada neste estudo. Posteriormente, os
anéis mesentéricos foram lavados, imediatamente, dez vezes seguidas. Após este
procedimento, os anéis foram submetidos a um período de estabilização de 60
minutos, trocando o meio nutritivo a cada 15 minutos (IRVINE et al., 2007).
Ao atingir 60 minutos de estabilização, foi induzida uma nova contração com
FEN (10 μM), seguida da adição de concentrações crescentes do NTHF
(1 pM - 10 μM)

de

maneira

cumulativa

para

obtenção

de

uma

curva

concentração-resposta (Esquema 7). A resposta foi expressa como porcentagem de
relaxamento em relação à contração produzida pela FEN. A potência e eficácia do
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vasorrelaxamento do NTHF foram avaliadas por meio dos valores de pD 2 e Emáx,
respectivamente.

Esquema 7 – Representação esquemática do protocolo para investigar o efeito vasorrelaxante
de concentrações crescentes do NTHF (1 pM - 10 μM), em anéis com endotélio funcional
removido e pré-contraídos com FEN (10 μM), após a incubação durante 60 minutos do NTHF
(10 μM)

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. (e.p.m).
As diferenças entre as médias foram consideradas significantes quando o p < 0,05.
As comparações estatísticas foram realizadas por meio da utilização do teste t de
Student não pareado.
As curvas concentração-resposta, os valores de Emáx (efeito máximo em
porcentagem de relaxamento) e de pD2 (logaritmo negativo da concentração
responsável por 50% do Emáx) foram obtidas por regressão não linear.
Os dados foram analisados e plotados por meio da utilização do programa
estatístico “GraphPad Prism 5.0”.
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4 RESULTADOS

4.1 EFEITOS DO NTHF SOBRE ANÉIS DE ARTÉRIA MESENTÉRICA SUPERIOR
ISOLADA DE RATOS

4.1.1 Influência do endotélio vascular no efeito vasodilatador do NTHF

O NTHF promoveu vasorrelaxamento em anéis com endotélio intacto
(Emáx = 84 ± 5,3%; pD2 = 7,86 ± 0,22; e n = 10) pré-contraídos com FEN (10 μM), de
maneira dependente de concentração (1 pM – 10 μM). A remoção mecânica do
endotélio não alterou a potência do NTHF (pD2 = 7,39 ± 0,15; e n = 12), porém
aumentou

a

porcentagem

da

resposta

máxima

de

forma

significante

(Emáx = 100 ± 6,1%, p < 0,05; Figura 8 e 9). Este resultado sugere que a resposta
vasodilatadora do nitrato orgânico em estudo é independente dos fatores relaxantes
derivados do endotélio vascular.
Após a adição da última concentração do NTHF e de lavagens sucessivas
durante 10 minutos, os anéis responderam a uma nova estimulação por FEN
(10 μM), com a contração de magnitude semelhante à observada na investigação da
viabilidade do tecido (Figura 8B). O tempo de estabilização da resposta apresentada
entre as concentrações do composto em estudo foi de aproximadamente 10 minutos,
com a duração do vasorrelaxamento total em torno de 100 minutos.
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A)
NTHF (1 pM – 10 M)

B)
NTHF (1 pM – 10 M)

Lavagem

FEN

Figura 8 – Registro original da resposta vasorrelaxante do NTHF (1 pM – 10 M) em anéis
A) com ou B) sem endotélio
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Figura 9 – Efeito do NTHF em anéis de artéria mesentérica superior de rato. Curva
concentração-resposta do efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF (1 pM-10 µM), em anéis
mesentéricos com o endotélio intacto (quadrado azul; n = 10) ou removido (círculo roxo;
n = 12), pré-contraídos com FEN 10 µM; *p < 0,05
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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, levando em consideração que o nitrato foi mais
eficaz em causar vasodilatação em preparações desprovidas da camada endotelial.

4.1.2 Efeito do NTHF sobre a contração induzida por um agente contracturante
eletroquímico

Em anéis mesentéricos, com endotélio funcional removido, pré-contraídos
com uma solução despolarizante de KCl 80 mM (Emáx = 48,9 ± 3,8%, p < 0,0001;
pD2 = 6,56 ± 0,11, p < 0,01; e n = 7), que aumenta o influxo de Ca2+ por CaV, a
resposta vasorrelaxante produzida pela adição cumulativa do NTHF foi atenuada
significativamente, quando comparada ao efeito do nitrato orgânico sobre anéis précontraídos com FEN (Emáx = 100 ± 6,1%; pD2 = 7,39 ± 0,15; Figura 10), sugerindo
que este composto tem um melhor relaxamento sob contrações induzidas por FEN.
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Figura 10 – Efeito do NTHF em anéis mesentéricos pré-contraídos com alta concentração de
K+. Curva concentração-resposta do efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF (1 pM-10 µM),
em anéis mesentéricos sem endotélio funcional e pré-contraídos com FEN 10 µM (quadrado
azul, n = 12) ou KCl 80 mM (círculo vermelho, n = 7); ***p < 0,0001
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4.1.3 Participação do NO na resposta vasodilatadora do NTHF

4.1.3.1 Participação da NOS na resposta vasodilatadora do NTHF

Após o tratamento dos anéis com L-NAME (100 µM), um inibidor da NOS, a
curva de vasorrelaxamento do NTHF foi deslocada para direita, sem redução do
efeito máximo (Emáx = 85 ± 9,9%; n = 7) e com uma significante diminuição da
potência

(pD2 = 6,62 ± 0,15,

p

<

0,01),

quando

comparado

ao

controle

(Emáx = 100 ± 6,1%; e pD2 = 7,39 ± 0,15; Figura 11), sugerindo que a NOS está
participando do efeito vasodilatador deste nitrato orgânico.
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Figura 11 - Participação da NOS na resposta vasodilatadora do NTHF em anéis mesentéricos.
Curva concentração-resposta do efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF (1 pM-10 µM), em
anéis mesentéricos sem endotélio funcional e pré-contraídos com FEN 10 µM, na ausência
(quadrado azul; n = 12) ou presença de L-NAME 100 µM (círculo róseo; n = 6)
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4.1.3.2 Participação das ROS na resposta vasodilatadora do NTHF

Quando os anéis foram incubados com NAC (3 mM), um sequestrador de
ROS, a curva concentração-resposta do NTHF não apresentou diferença na sua
eficácia (Emáx = 89 ± 6,2%; n = 6). Entretanto, a resposta vasodilatadora deste nitrato
orgânico foi potencializada de maneira significante (pD2 = 8,32 ± 0,18; p < 0,01) na
presença deste sequestrador, quando comparado ao controle (Emáx = 100 ± 6,1%; e
pD2 = 7,39 ± 0,15; Figura 12), sugerindo que as ROS interferem sobre relaxamento
deste nitrato orgânico.
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Figura 12 - Participação das ROS na resposta vasodilatadora do NTHF em anéis mesentéricos.
Curva concentração-resposta do efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF (1 pM-10 µM), em
anéis mesentéricos sem endotélio funcional e pré-contraídos com FEN 10 µM, na ausência
(quadrado azul; n = 12) ou presença de NAC 3 mM (círculo laranja; n = 7)
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4.1.3.3 Participação do NO na resposta vasodilatadora do NTHF

A resposta relaxante do NTHF foi atenuada, de maneira significante, após os
anéis mesentéricos terem sido pré-incubados com sequestradores de NO•, a HDX
(Emáx = 66 ± 9,2%, p < 0,01; e pD2 = 6,73 ± 0,28, p < 0,05; n = 5; Figura 13A) e o
carboxi-PTIO (Emáx = 32 ± 6,2%, p < 0,0001; e pD2 = 7,97 ± 0,37; n = 5, Figura 13B),
quando comparada ao controle (Emáx = 100 ± 6,1%; e pD2 = 7,39 ± 0,15), sugerindo
que a vasodilatação do composto em estudo pode estar sendo mediada pelo NO•.
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Figura 13 – Participação do NO na resposta vasodilatadora do NTHF em anéis mesentéricos.
Curva concentração-resposta do efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF (1 pM-10 µM), em
anéis mesentéricos sem endotélio funcional e pré-contraídos com FEN 10 µM, na ausência
(quadrado azul; n = 12) ou presença de: A) hidroxicobalamina 30 µM (círculo roxo; n = 5);
B) carboxi-PTIO 300 µM (círculo lilás; n = 5); **p < 0,01 e ***p < 0,0001
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4.1.3.4 Participação da enzima ALDH na resposta vasodilatadora do NTHF

Quando os anéis mesentéricos foram pré-incubados com cianamida
(Emáx = 29 ± 9,5%, p < 0,0001; e pD2 = 8,61 ± 0,50, p < 0,05; n = 7), o efeito
vasorrelaxante do NTHF foi atenuado, com deslocamento da curva para direita e
significante atenuação do efeito máximo, quando comparado ao controle
(Emáx = 100 ± 6,1%; e pD2 = 7,39 ± 0,15; Figura 14). Este resultado sugere que a
vasodilatação promovida pelo NTHF parece envolver a enzima ALDH.
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Figura 14 – Participação da ALDH na resposta vasodilatadora do NTHF em anéis mesentéricos.
Curva concentração-resposta do efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF (1 pM-10 µM), em
anéis mesentéricos sem endotélio funcional e pré-contraídos com FEN 10 µM, na ausência
(quadrado azul; n = 12) ou presença de cianamida 1 mM (círculo verde; n = 6); ***p < 0,0001

4.1.4 Participação da enzima sGC na resposta vasorrelaxante do NTHF

A resposta vasorrelaxante do NTHF foi fortemente inibida, quando os anéis
mesentéricos foram pré-incubados com o ODQ 10 µM, um inibidor da sGC,
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(Emáx = 22 ± 4,6%, p < 0,0001; e pD2 = 9,10 ± 0,41, p < 0,0001; n = 7), com
deslocamento da curva para direita e redução do efeito máximo, quando comparado
ao controle (Emáx = 100 ± 6,1%; e pD2 = 7,39 ± 0,15; Figura 15). Este resultado
sugere que a sGC está envolvida na resposta vasodilatadora do nitrato orgânico em
estudo.

0

FEN (Endotélio removido)
ODQ 10 M

***

% Relaxamento

25

50

75

100
-12

-11

-10

-9

-8

-7

-6

-5

Log [NTHF] M
Figura 15 – Participação da sGC na resposta vasodilatadora do NTHF em anéis mesentéricos.
Curva concentração-resposta do efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF (1 pM-10 µM), ), em
anéis mesentéricos sem endotélio funcional e pré-contraídos com FEN 10 µM, na ausência
(quadrado azul) ou presença de ODQ 10 µM (círculo róseo); n = 12 e 7, respectivamente;
***p < 0,0001

4.1.5 Participação de canais para K+ na resposta vasorrelaxante do NTHF

4.1.5.1 Efeito da modulação do efluxo de K+ por 20 mM de KCl na resposta
vasodilatadora do NTHF

Na presença de 20 mM de KCl, o efeito vasorrelaxante induzido por NTHF
foi significantemente atenuado (Emáx = 59 ± 9,5%, p < 0,01; pD2 = 6,92 ± 0,34; n = 8;
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Figura 16), sugerindo uma possível participação dos canais para K + na resposta
vasorrelaxante do NTHF.
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Figura 16 – Efeito da elevação da concentração de K+ para 20 mM na resposta vasodilatadora
do NTHF em anéis mesentéricos. Curva concentração-resposta do efeito vasorrelaxante
induzido pelo NTHF (1 pM-10 µM), em anéis mesentéricos sem endotélio funcional e précontraídos com FEN 10 µM, na ausência (quadrado azul; n = 12) ou presença de KCl 20 mM
(círculo azul; n = 8); **p < 0,01

4.1.5.2 Efeito do bloqueio dos canais de K+ pelo TEA na resposta vasodilatadora do
NTHF

Um efeito similar ao dos experimentos realizados na presença da solução
com 20 mM de KCl foi observado após o bloqueio dos canais de potássio com TEA
3 mM (Emáx = 38 ± 8,3%, p < 0,0001; pD2 = 7,36 ± 0,35; n = 7; Figura 14B) ou 1 mM
(Emáx = 31 ± 5,0%, p < 0,0001; pD2 = 7,72 ± 0,30; n = 7; Figura 17), quando
comparado ao controle (Emáx = 100 ± 6,1%; pD2 = 7,39 ± 0,15).
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Figura 17 – Efeito do bloqueio do TEA na resposta vasodilatadora do NTHF em anéis
mesentéricos. Curva concentração-resposta do efeito vasorrelaxante induzido pelo NTHF
(1 pM-10 µM), em anéis mesentéricos sem endotélio funcional e pré-contraídos com FEN
10 µM, na ausência (quadrado azul; n = 12) ou presença de TEA 3 mM (círculo preto; n = 7) ou
1 mM (círculo verde; n = 7); ***p < 0,0001

4.1.5.3 Efeito de diferentes bloqueadores de canais para K + na resposta
vasodilatadora do NTHF

Na presença de bloqueadores específicos de canais para K +, como: 4-AP
1 mM (Emáx = 81 ± 8,5%; e pD2 = 7,41 ± 0,19; n = 8; Figura 15A), GLIB 10 µM
(Emáx = 97 ± 9,0%; e pD2 = 7,32 ± 0,24; n = 6; Figura 15C) e BaCl2 30 µM
(Emáx = 94 ± 4,9%; e pD2 = 7,36 ± 0,35; n = 5; Figura 15D), não houve alteração na
resposta vasorrelaxante produzida pelo NTHF, quando comparada ao controle
(Emáx = 100 ± 6,1%; e pD2 = 7,39 ± 0,15).
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Figura 18 – Efeito de bloqueadores específicos de canais para K na resposta vasodilatadora
do NTHF em anéis mesentéricos. Curva concentração-resposta do efeito vasorrelaxante
induzido pelo NTHF (1 pM-10 µM), em anéis mesentéricos sem endotélio funcional e
pré-contraídos com FEN 10 µM, na ausência (quadrado azul; n = 12) ou presença de: A) 4-AP
1 mM (círculo dourado; n = 8); B) GLIB 10 µM (círculo vinho; n = 6); ou C) BaCl2 30 µM (círculo
róseo; n = 5)
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4.1.6 Investigação do desenvolvimento de tolerância vascular pelo NTHF

O pré-tratamento dos anéis mesentéricos com 10 μM de NTHF não alterou a
sensibilidade

para

(Emáx = 95 ± 6,7%;
(Emáx = 99,7 ± 6,1%;

respostas
e

subsequentes

pD2 = 7,01 ± 0,17),
e

deste

quando

pD2 = 7,40 ± 0,15),

que

nitrato

comparado

não

recebeu

em

estudo

ao

controle

o

tratamento

(Figura 20).
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Figura 19 – Efeito do tratamento com NTHF (10 µM) durante 60 minutos na resposta
vasodilatadora deste nitrato em anéis mesentéricos. Curva concentração-resposta do efeito
vasorrelaxante induzido pelo NTHF (1 pM-10 µM), em anéis mesentéricos sem endotélio
funcional e pré-contraídos com FEN 10 µM, antes (quadrado azul; n = 12) ou após o tratamento
com 10 μM de NTHF (círculo lilás; n = 6)
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Tabela 1 – Valores de pD2 e Emáx para NTHF sob diferentes condições experimentais em anéis
de artéria mesentérica

Condição experimental

pD2
(-LogEC50)

Emáx
(% Relaxamento)

FEN (endotélio intacto)
FEN (endotélio removido)
KCl 80 mM
L-NAME 100 µM
NAC 3 mM
HDX 30 µM
Carboxi-PTIO 300 µM
CIAN 1 mM
ODQ 10 µM
KCl 20 mM
TEA 3 mM
TEA 1 mM
4-AP 1 mM
GLIB 10 µM
BaCl2 30 µM
NTHF 10 µM (tolerância vascular)

7,86 ± 0,22
7,39 ± 0,15
6,56 ± 0,12 **
6,62 ± 0,15 **
8,32 ± 0,18 **
6,73 ± 0,28 *
7,97 ± 0,37
8,61 ± 0,50 *
9,10 ± 0,41 ***
6,92 ± 0,34
7,72 ± 0,35
7,36 ± 0,30
7,41 ± 0,19
7,32 ± 0,24
7,36 ± 0,35
7,01 ± 0,17

84 ± 5,3 *
100 ± 6,1
49 ± 3,8 ***
85 ± 9,9
89 ± 6,2
66 ± 9,2
32 ± 6,2 ***
29 ± 9,5
22 ± 4,6 ***
59 ± 9,5 **
31 ± 5,0 ***
38 ± 8,3 ***
81 ± 8,5
97 ± 9,0
94 ± 4,9
95 ± 6,7
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5 DISCUSSÃO

O NTHF, um nitrato orgânico obtido em uma reação de rendimento
satisfatório, por meio da utilização do bagaço da cana-de-açúcar, que é gerado em
grande quantidade por usinas, foi objeto deste estudo, com a finalidade de investigar
uma possível ação vascular deste composto e o mecanismo de ação envolvido nesta
resposta. O desenvolvimento deste estudo demonstrou que o NTHF induz resposta
vasorrelaxante, de maneira independente do endotélio vascular, provavelmente, por
ativação da NOS e da ALDH, com uma possível liberação de NO, a ativação da sGC
e um efeito modulatório sobre os canais para potássio, o BKCa.
O crescente conhecimento do envolvimento do NO em diversas vias
biorregulatórias tem despertado o interesse terapêutico por nitratos orgânicos e
outros doadores de NO, como também intensificado o uso destes compostos em
estudos farmacológicos. Entretanto, a via que leva à formação de NO difere
significantemente entre as classes individuais destes compostos e suas reatividades
químicas. Os doadores de NO tem efeito na hemodinâmica sistêmica e no fluxo
sanguíneo local, sendo este efeito dependente da habilidade relativa destes
compostos para relaxar vasos de resistência e condutância (FEELISCH, 1998).
Baseado nestes fatos, a investigação da ação vascular do NTHF foi
realizada em anéis de artéria mesentérica superior isolada de rato. Este nitrato
produziu um potente efeito vasorrelaxante (~10-8 M), de maneira dependente de
concentração, na presença do endotélio vascular, em anéis pré-contraídos com FEN
(10

μM),

um

agonista

dos

receptores

α1-adrenérgicos,

(BYLUND,

1992;

BÜSCHER et al., 1999).
O endotélio é o maior regulador da homeostase vascular local, não apenas
por regular a permeabilidade vascular, mas também por regular o calibre dos vasos
sanguíneos de acordo com as demandas hemodinâmicas e hormonais, mantendo,
assim, a fluidez do sangue (BRUTSAERT, 2003; FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 2006).
As células endoteliais executam estas funções pela expressão, ativação e liberação
de potentes substâncias, como também por estímulos físicos e químicos (mudanças
na pressão, estresse por cisalhamento e pH) (FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 2006;
INAGAMI; NARUSE; HOOVER, 1995). Entre as substâncias liberadas pelo endotélio
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estão os fatores: relaxantes, como: adenosina, fator hiperpolarizante derivado do
endotélio (EDHF), prostaciclina (PGI 2) e o NO; e os contracturantes, como:
tromboxano A2 (TXA2), ânion superóxido (O2-.) e endotelina-1 (ET-1; FURCHGOTT;
VANHOUTTE, 1989; LÜSCHER; VANHOUTTE, 1986; VANHOUTTE; FÉLÉTOU;
TADDEI, 2005).
Devido à importância destes fatores liberados pelo endotélio no controle do
tônus vascular, foram realizados experimentos em anéis mesentéricos sem endotélio
funcional, nos quais o efeito vasorrelaxante do NTHF não foi potencializado, mas
apresentou uma maior eficácia, sugerindo que os fatores relaxantes derivados do
endotélio vascular não estão envolvidos na resposta vasodilatadora do nitrato
orgânico em estudo (Figura 9). A partir desta comprovação, todos os protocolos
experimentais subsequentes foram realizados na ausência do endotélio vascular.
A contração do músculo liso vascular é regulada pela concentração do Ca2+
intracelular e pela sensibilidade dos elementos contráteis a este cátion. Neste
mecanismo, o Ca 2+ se liga à CaM, ativando a cinase da cadeia leve da miosina
(MLCK), que fosforila MLC, e esta interage com os filamentos de actina para
promover a contração (KARAKI; SATO; OZAKI, 1991; SAKAMOTO et al., 2003).
As contrações induzidas por FEN, em células de músculo liso, ocorrem por
meio da ativação dos receptores α1-adrenérgicos, acoplados à proteína Gq/11. Estas
contrações são mediadas por um aumento no influxo de Ca 2+, tanto por meio de
canais operados por receptor (LEE et al., 2001a) como por canais dependentes de
voltagem (ECKERT et al., 2000; LEE et al., 2001b), além da mobilização do Ca2+ dos
estoques intracelulares. Outra maneira de induzir vasoconstrição é por aumento das
concentrações extracelulares de K+, que causa despolarização da membrana, por
impedir o efluxo destes íons, e gera abertura dos Cav, resultando em influxo deste
íon e consequente contração muscular. (INTERAMINENSE et al., 2007; WANG et
al., 2008). Alguns estudos mostram que tanto a contração mediada por receptor
como a promovida pela alta concentração de K + extracelular envolvem a ativação da
proteína cinase dependente do complexo RhoA-GTP (ROCK), que fosforila a
subunidade de ligação da miosina na MLC fosfatase, inativando a sua atividade de
remover o fosfato da MLC, contribuindo para manutenção da contração (KARAKI et
al., 1997; SAKAMOTO et al., 2003; SOMLYO; SOMLYO, 1994).
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Diante

disso,

foram realizados

experimentos

nos

quais

os

anéis

mesentéricos foram pré-contraídos pela solução de Tyrode modificada com 80 mM
de KCl. Frente a esta solução despolarizante, o vasorrelaxamento do NTHF foi
atenuado de maneira significativa, com redução da eficácia e da potência. Este
resultado sugere que a via comum entre a solução despolarizante com 80 mM de
KCl e da FEN, ativação dos CaV e envolvimento da via da ROCK, não está,
totalmente, implicada no efeito vasodilatador do nitrato orgânico em estudo.
O vasorrelaxamento mediado por doadores de NO é conhecido por ser
mediado pela liberação de NO, na sequência da biotransformação do tecido-alvo
(PACHER; BECKMAN; LIAUDET, 2007). É descrito na literatura que o NO é um
importante regulador homeostático do tônus vascular (WANSTALL et al., 2001;
MONCADA; HIGGS, 2006), e que a sua deficiência tem um papel em numerosas
condições e estados patológicos como na hipertensão e no vasoespasmo
(MONCADA; HIGGS, 2000; REES; HIGGS; MONCADA, 2000).
A maioria do NO produzido ocorre por meio de uma reação enzimática a
partir da NOS (STUEHR, 1997). Além das células endoteliais (POLLOCK et al.,
1991), a eNOS tem sido descrita nos músculos cardíaco e esquelético
(FÖRSTERMANN et al., 1995). Já a nNOS, além de ser encontrada no sistema
nervoso, foi identificada na camada média do músculo liso vascular de artérias
carótidas bovinas (BROPHY et al., 2000), em aorta de ratos (SCHWARZ;
KLEINERT; FÖRSTERMANN, 1999), artéria uterina de ovelha (SALHAB et al., 2000)
e no leito vascular mesentérico (SULLIVAN et al., 2002).
Foram desenvolvidos protocolos experimentais na presença do L-NAME
(100 μM), um análogo da L-arginina, que inibe a produção de NO via NOS (REES et
al., 1990), nos quais o efeito vasorrelaxante do NTHF foi reduzido, com diminuição
da sua eficácia e da potência, sugerindo que ambas formas constitutivas podem
estar envolvidas no vasorrelaxamento deste nitrato orgânico.
É ressaltado que existe uma forte relação entre a geração de ROS e a
sinalização

de

NO,

regulando

seus

comportamentos

de

forma

mútua

(THOMAS et al., 2008). A reação do NO com as ROS resulta no sequestro de NO,
bem como na produção de intermediários associados com efeitos indiretos
(THOMAS et al., 2006).
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Neste contexto, foi desenvolvido um protocolo experimental, utilizando o
NAC 3 mM, um tiol, precursor farmacológico da L-cisteína e doador exógeno de
grupos sulfidrils (ABRAMS, 1991), que atua sequestrando ROS (FAVOROLO;
KEMP-HARPER, 2007). Este tiol potencializou a resposta vasorrelaxante do NTHF,
corroborando com estudos que mostraram que o NAC pode potencializar os efeitos
de nitratos (MÜNZEL et al., 1989; WINNIFORD et al., 1986), além de sugerir uma
possível produção de NO, pelo fato de que os tióis serem conhecidos por
potencializarem a ação deste gás, tanto por formar mais ativos biologicamente ativos
como por prevenir a degradação de oxidação do NO, já que a propriedade
S-nitrosotiol do NO, parece ser o principal intermediário na ação deste gás
(ANDREWS; PRASAD; QUYYUMI, 2001).
Tem sido aceito que os nitrovasodiltadores, incluindo os nitratos orgânicos,
causam vasodilatação por meio da biotransformação liberando o NO (ARTZ et al.,
2002). Os nitratos orgânicos, em geral, podem ser metabolizados por diferentes vias
de bioativação, que parecem diferir entre altas e baixas concentrações nestes
compostos (MÜNZEL; DAIBER; MÜLSCH, 2005). Os nitratos de baixa potência são
bioativados por enzimas P450 no retículo endoplasmático, produzindo diretamente
NO. Entretanto, os nitratos com alta potência, geralmente concentrações relevantes
clinicamente (< 1 μM), são bioativados pela ALDH, que com sua atividade redutase
converte os nitratos orgânicos a NO2- e ao metabólito denitratado correspondente
(DE LA LANDE et al., 2004; IGNARRO, 2002; MÜNZEL; DAIBER; MÜLSCH, 2005).
Ao utilizar a cianamida 1 mM, um inibidor inespecífico da ALDH (MÜNZEL;
DAIBER; MÜLSCH, 2005), a resposta vasorrelaxante do NTHF foi fortemente
atenuada, com redução da sua eficácia, sugerindo a participação desta enzima na
possível produção de NO pelo nitrato orgânico em estudo, uma vez que o NO pode
ser formado a partir do NO2-, por catálise da cadeia respiratória mitocondrial (CHEN
et al., 2005; CHEN; ZHANG; STAMLER, 2002)
Outra forma de avaliar a produção de NO, é por meio da utilização de
sequestradores da forma radicalar deste gás, como a hidroxicobalamina e o
carboxi-PTIO. A hidroxicobalamina é uma ferramenta adicional para investigar
processos fisiológicos mediados pelo NO• (RAJANAYAGAM; RAND, 1993),
funcionando por meio da ligação do seu átomo cobalto ao NO, convertendo-se à
nitrosocobalamina (VICENTE, 1995) e inativando este radical (RAND; LI, 1995a).
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O carboxi-PTIO é um radical estável que oxida o NO para gerar dióxido de
nitrogênio (NO2) e 2-fenill-4,4,5,5-tetrametilimidazolina-1-oxil (PTI) (Figura 18)
(GOLDESTEIN; RUSSO; SAMUNI, 2003; MILLAR; THIEMERMANN, 2002). Este
radical é um sequestrador da forma radicalar do NO (AKAIKE et al., 1993),
bloqueando a resposta para o NO• exógeno (HOBBS; TUCKER; GIBSON, 1991;
RAND; LI, 1995b).

Figura 20 – Reação do carboxi-PTIO com o NO, formando o iminonitróxido correspondente
Fonte: Goldstein; Russo; Samuni, 2003

Após a utilização destes dois sequestradores de NO•, foi observado que o
relaxamento promovido pela adição cumulativa do NTHF apresentou uma
significante atenuação, com resposta máxima de 66 (HDX) e 32% (carboxi-PTIO),
sugerindo que a resposta vasodilatadora do composto em estudo, provavelmente,
envolve a formação do NO•, corroborando com os resultados anteriores que indicam
a participação deste gás a partir do NTHF.
Os resultados apresentados, em conjunto, reforçam a hipótese de que o
NTHF deve exercer a sua resposta vasodilatadora por meio da liberação de NO,
provavelmente na forma radicalar, no músculo liso vascular, e que esta liberação
envolve a participação de algumas enzimas, como a NOS e a ALDH. Para confirmar
esta proposta, será necessária a realização de protocolos experimentais adicionais,
para medida da produção de NO em tempo real.
Uma ferramenta crucial nas ações fisiológicas do NO in vitro é a ativação da
sGC (McDONALD; MURAD, 1995; PACHER; BECKMAN; LIAUDET, 2007;
WALDMAN; MURAD, 1988), uma proteína heterodimérica, que cataliza a conversão
de GTP a cGMP (ARTZ et al., 2002), e o grau desta ativação depende de quais das
formas de NO (NO•, NO- ou NO+) predomina (WANSTALL et al., 2001; TSENG;
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TABRIZI-FARD; FUNG, 2000), pois tem sido reportado que apenas o NO• pode
ativar esta enzima (DIERKS; BURSTYN, 1996).
Para avaliar a participação das sGC, foi utilizado o ODQ 10 µM, um inibidor
desta enzima. Após a pré-incubação dos anéis mesentéricos com este inibidor, o
vasorrelaxamento do NTHF foi fortemente atenuado, com uma significante redução
da eficácia do NTHF, tendo apenas 22% de relaxamento máximo, sugerindo que a
resposta vasodilatadora deste nitrato orgânico é mediada pela ativação desta
enzima, além de corroborar com a hipótese de que a forma de NO que esta sendo
liberada provavelmente é a radicalar.
O aumento dos níveis de cGMP, gerado pela ativação da sGC, modula
vários processos intracelulares (BOLOTINA et al., 1994), via ativação de seus
efetores downstream, PKG (ROBERTSON et al., 1993; TANIGUSHI; FURUKAWA;
SHIGEKAWA, 1993), e canais iônicos operados por nucleotídeos cíclicos
(ZACCOLO;

MOVSESIAN,

2007),

incluindo

a

abertura

de

BKCa

(ACHER et al., 1994). Uma das principais consequências da ativação da PKG em
células do músculo liso vascular é o vasorrelaxamento, o qual é mediado pela
fosforilação de proteínas que regulam os níveis do Ca 2+ intracelular, como também a
sensibilidade da maquinaria contrátil e pelo aumento da atividade de canais para K +
(TAKAHASHI et al., 2008). Admite-se, também, que o NO possa ativar diretamente
canais para K+, de maneira independente do cGMP (BOLOTINA et al., 1994).
Sabendo desta importância da participação dos canais para K + na regulação
do tônus vascular, fomos investigar se estes canais estariam envolvidos na resposta
vasodilatadora do NTHF. Quando os anéis foram pré-incubados com solução de
Tyrode com 20 mM de KCl e pré-contraídos com FEN, a resposta da adição
cumulativa do NTHF foi atenuada, com deslocamento da curva para direita, e uma
significante redução do efeito máximo para, aproximadamente, 60%. Esta diminuição
do efeito vasodilatador do nitrato, juntamente com a atenuação da resposta (~50%)
após indução da contração com 80 mM de KCl, sugerem que o efeito vasorrelaxante
deste nitrato orgânico, provavelmente, envolve a participação de canais para K +,
pois dados da literatura mostram que compostos vasodilatadores, cujos mecanismos
são dependentes de canais para K+, apresentam uma perda de seus efeitos quando
expostos a soluções com alta concentração de K+, pelo fato de que esse aumento
do K+ extracelular atenua o gradiente eletroquímico deste íon através da membrana,
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tornando, assim, o mecanismo de ativação destes canais ineficaz (KHAN; HIGDON;
MEISHERI, 1998; MENEZES et al., 2007).
Para reforçar esta hipótese, foi utilizado o TEA 3 mM, que nesta
concentração comporta-se como um bloqueador não seletivo de canais para K+
(WANG et al., 2008). Quando os anéis foram pré-incubados com este bloqueador, a
resposta do NTHF foi atenuada, com redução do efeito máximo para 30%,
confirmando a suposição de que os canais para K+ estão implicados no efeito
vasodilatador deste nitrato.
Diante deste fato, fomos avaliar quais dos quatro tipos de canais para K +
identificados no músculo liso vascular estaria participando desta resposta
vasodilatadora deste nitrato. Para esta finalidade foram utilizados bloqueadores
seletivos para cada canal (BKCa, KV, KATP e KIR).
É bem relatado que o TEA, em concentrações menores do que 1 mM, atua
bloqueando os BKCa de maneira seletiva (LANGTON et al., 1991). Após a
pré-incubação dos anéis mesentéricos, com 1 mM deste bloqueador, a resposta
vasodilatadora do NTHF foi atenuada de forma similar (38%) ao observado com o
TEA 3 mM, sugerindo que o tipo de canais para K+ que podem estar envolvidos na
resposta vasorrelaxante do NTHF é o BKCa.
Para avaliar a participação dos outros canais para K + encontrados no
músculo liso vascular, foram utilizados bloqueadores seletivos para os outros canais:
a 4-AP 1 mM, um bloqueador dos KV (CÔRTES et al., 2001; OKABE; KITAMURA;
KURIYAMA, 1987); a GLIB 10 µM, um bloqueador dos canais para K+ sensíveis ao
ATP (BEECH; BOLTON, 1993; XU; LEE, 1994); e o BaCl2 30 µM, um bloqueador
seletivo para KIR (ADARAMOYE; MEDEIROS, 2009; ROBERTSON; BONEV;
NELSON, 1996). Após a pré-incubação individual destes bloqueadores seletivos, o
vasorrelaxamento, promovido pela adição das concentrações cumulativas do NTHF,
não apresentou alterações, sugerindo que os canais K V, KATP e KIR, provavelmente,
não estão envolvidos na resposta vasodilatadora do nitrato em estudo. Além disso,
estes resultados corroboram para proposição de que o BK Ca seja o canal para K+
envolvido no efeito do NTHF.
Esta possível participação dos BKCa na resposta vasodilatadora do nitrato
orgânico em estudo é bastante importante, devido ao fato de que uma variedade de
recentes estudos suportam a importância dos BKCa na regulação do tônus vascular e
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da PA., dando uma base racional sólida para a utilização de ativadores seletivos
destes canais na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares (LEDOUX
et al., 2006).
Apesar dos nitratos orgânicos serem excelentes agentes para o tratamento
de doenças cardiovasculares, o seu uso é limitado pelo fato da maioria destes
compostos desenvolverem a tolerância vascular (MÜNZEL; DAIBER; MÜLSCH,
2005). Os mecanismos básicos para o desenvolvimento da tolerância vascular por
nitratos permanecem insuficientemente definidas e são, provavelmente, de origem
multifatorial (DAIBER et al., 2009a). Recentemente, foi descrido que o mecanismo
de tolerância desempenhado por nitratos orgânicos envolve a diminuição da sua
bioativação (DAIBER et al., 2009b), devido à inativação da ALDH (CHEN et al. 2002;
IGNARRO, 2002), desensibilização da sGC (WALDMAN et al., 1986), aumento da
atividade de fosdodiesterases (BOHYN; BERKENBOOM; FONTAINE, 1991) e
produção vascular de superóxido (MÜNZEL et al., 1995).
Muitas abordagens experimentais têm sido utilizadas para avaliar a
tolerância. Em modelos in vitro, o tecido vascular é incubado com altas
concentrações do nitrato orgânico e, então, são utilizadas medidas funcionais ou
bioquímicas (DIFABIO et al., 2003).
Baseado no protocolo descrito por Difabio et al. (2003), foi investigado se o
NTHF causa tolerância vascular após os anéis mesentéricos serem incubados
durante 60 minutos com a concentração de 10 μM, que promove o efeito máximo
deste nitrato. Após os anéis passarem por este tratamento, não foram observadas
alterações significativas em relação aos anéis que não passaram por este
tratamento. Este resultado sugere que a concentração máxima do NTHF utilizada
neste estudo não desenvolve tolerância vascular após uma exposição prolongada a
este nitrato. Este resultado é de imensa importância para este estudo, baseado no
fato de que todos os nitratos orgânicos estudados até a atualidade, a exceção
singular é o tetranitrato de pentatritil (PETN), que exibe tolerância consideravelmente
menor do que todos os outros (MÜLLENHEIM et al., 2001). Porém, outros protocolos
experimentais precisam ser desenvolvidos tanto para investigar o envolvimento do
NTHF na tolerância vascular in vitro como in vivo.
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6 CONCLUSÃO

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que:
 O NTHF promove um efeito vasodilatador em anéis de artéria
mesentérica superior de ratos, de maneira independente dos fatores
relaxantes derivados do endotélio vascular;
 Esta resposta vasodilatadora envolve produção de NO•, que ocorre,
possivelmente, por meio do envolvimento da NOS e biotransformação
do nitrato em estudo a partir da ALDH;
 Há ativação da sGC, provavelmente, como consequência da
liberação do NO•;
 Este efeito vasorrelaxante parece envolver a ativação de BKCa;
 O nitrato orgânico em estudo não desenvolve tolerância vascular após
exposição prolongada à concentração de 10 μM do NTHF, a maior
utilizada neste estudo.
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Detalhar o mecanismo de ação envolvido no efeito vasodilatador do NTHF,
avaliando seu efeito sobre:
 correntes para K+, em miócitos de artéria mesentérica recém-dispersos,
por meio da técnica eletrofisiológica de Patch-clamp, para confirmar os
estudos funcionais obtidos;
 dosagem de NO e cGMP, em miócitos de artéria mesentérica, com a
finalidade de avaliar se o nitrato orgânico em estudo atua por meio da
liberação deste gás e se promove o aumento deste nucleotídeo cíclico;

o desenvolvimento de tolerância vascular, por meio da utilização de
concentrações maiores deste nitrato orgânico in vitro e de doses altas in
vivo, com o objetivo de avaliar a segurança da utilização deste nitrato;
 átrios isolados, com o intuito de investigar o efeito cardíaco direto deste
nitrato;
 animais com isquemia cardíaca, avaliando se este composto melhora
e/ou previne os danos causados por esta enfermidade.
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