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BERNARDINO-PAULA, R. EFEITOS DO 2-NITRATO-1,3-DI(OCTANOXI)PROPANO 
(NDOP) EM AORTA DE CAMUNDONGO C57BL/6. 2016. Dissertação. (Centro de 

Biotecnologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB, 2016)  
 

Nitratos orgânicos têm sido utilizados na terapia de desordens cardiovasculares pois são doadores 

de óxido nítrico (NO) e podem mimetizar o papel do NO endógeno. O presente estudo foi 

desenvolvido com o objetivo de caracterizar o 2-nitrato-1,3-di(octanoxi)propano (NDOP), um 

nitrato orgânico sintetizado a partir da glicerina, como um doador de NO. A capacidade de 

liberação de NO eliciada pelo NDOP foi avaliada em células de músculo liso vascular (CMLV) de 

artéria aorta e em ensaios de reatividade vascular em anéis de aorta torácica de camundongos 

(Mus musculus) C57BL/6 pré-contraidos com fenilefrina. Em adição, foi também avaliada a 

tolerância in vitro para o NDOP e a toxicidade aguda pré-clinica frente sua administração via oral 

(v.o.) (300 e 2000 mg/kg) em camundongos fêmeas. O tratamento com NDOP aumentou os níveis 

de NO nas CMLV quando comparado às células estimuladas apenas com a sonda DAF  

(53,20 ± 1,61 vs.10,74 ± 0,86 a.u., n = 13 e 13, respectivamente, p < 0,05). O aumento de NO nas 

CMLV não foi inibido pelo bloqueio da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) utilizando  

L-NG-Nitroarginina (L-NNA, 100 μM) (52,80 ± 2,89 vs. 53,75 ± 2,18 a.u., n = 13 e 13, 

respectivamente). O NDOP (10-8 – 10-3 M) induziu efeito vasorrelaxante em aorta torácica de 

camundongo C57BL/6 com e sem endotélio funcional de forma semelhante (Emáx = 102,6 ± 1,7% 

vs. 107,3 ± 7,5%, n = 8 e 6, respectivamente). A pré-incubação com o bloqueador da NOS,  

L-NAME (100 µM) não alterou a resposta vasorrelaxante em anéis com endotélio funcional  

(Emáx= 112,5 ± 7,4%, n = 7). Por outro lado, o efeito vasorrelaxante do NDOP em anéis sem 

endotélio funcional foi diminuído pelo pré-tratamento com o sequestrador de NO,  

2-(4-fenil)-4,4,5,5-tetrametilimidazolina-1-oxi-3-óxido (PTIO, 300 μM) (Emáx= 75,7 ±  5,6%, n = 7,  

p < 0,05) e pelo PTIO juntamente com a hidroxicobalamina (Emáx= 38,8 ± 4,6%, n = 4, p < 0,05). O 

uso do 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ona (ODQ, 10 μM), um inibidor seletivo da enzima 

ciclase de guanilil solúvel (CGs) reduziu a resposta vasorrelaxante do NDOP (Emáx = 22,2 ± 6.7%, 

n = 6, p < 0,05). Quando os anéis foram contraídos com a solução de Krebs modificada com KCl 

60 mM, a eficiência máxima de relaxamento do NDOP foi atenuada (Emáx = 80,4 ± 5,2%; n = 6,  

p < 0,05). O bloqueio inespecífico dos canais para potássio (K+) com solução despolarizante de 

Krebs adicionada de KCl 20 mM reduziu a eficácia do relaxamento induzido pelo NDOP (Emáx = 

72,8 ± 3,4%; n = 6, p < 0,05). O uso de TEA (1 mM), 4-aminopiridina (1 mM) e Glibenclamida (10 

µM) para bloqueio dos canais BKCa, KV e KATP, respectivamente, não alterou o vasorrelaxamento 

induzido pelo NDOP. Entretanto, a pré-incubação dos anéis com cloreto de bário (BaCl2, 30 µM), 

inibidor dos canais para K+ retificadores de entrada (KIR) reduziu a eficiência de relaxamento 

induzido pelo NDOP (Emáx= 73,7 ± 5,7%, n = 6, p < 0,05). A pré-exposição dos anéis ao NDOP 

(10-4 M), durante 30 minutos, diminuiu o vasorrelaxamento induzido pelo composto em anéis com 

endotélio (Emáx= 49,4 ± 3,5% vs. 102,6 ± 1,7%; n = 7 e 8, respectivamente, p < 0,05) e sem 

endotélio vascular (Emáx= 44,1 ± 5,9% vs. Emáx= 107,3 ± 7,5%, n = 6 e 6, respectivamente,  

p < 0,05). A administração (v.o.) de 300 e 2000 mg/kg do NDOP em camundongos fêmeas 

demonstrou que o composto apresenta baixa toxicidade aguda pré-clínica e a DL50 foi 

aproximadamente 5000 mg/kg. Os resultados demonstram que NDOP atua como doador de NO 

em CMLV e que o vasorrelaxamento induzido pelo NDOP envolve a ativação dos canais para K+ 

do tipo KIR e a participação da CGs por meio da via NO-GMPc-PKG. Entretanto, apesar da baixa 

toxicidade aguda pré-clínica, o NDOP demostrou provocar tolerância vascular in vitro.  

 

Palavras-Chave: nitratos orgânicos; óxido nítrico; canais para K+; vasorrelaxamento; toxicidade  
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BERNARDINO-PAULA, R. 2-NITRATE-1,3-DIOCTANOXYPROPAN (NDOP) EFFECTS 

IN C57BL/6 MICE AORTA. 2016. Master's thesis. (Biotechnology Center, Federal 

University of Paraiba, João Pessoa – PB, 2016) 

 

Organic nitrates have been used in cardiovascular disorders therapy because they work as nitric 

oxide (NO) donors. The present study aimed to characterize the 2-nitrate-1,3-dioctanoxypropan 

(NDOP), an organic nitrate synthesized from glycerin as a NO donor. The ability of NO release 

elicited by NDOP was evaluated in vascular smooth muscles cells (VSMC) from aorta and in 

vascular reactivity essays in thoracic aorta rings from C57BL/6 mice pre-contracted with 

phenylephrine. In addition, in vitro tolerance for NDOP and the acute pre-clinical toxicity to its oral 

administration (v.o.) (300 and 2000 mg/kg) were evaluated. The treatment with NDOP increased 

NO levels in VSMC when compared to cells stimulated with DAF probe only (53,20 ± 1,61 vs. 

10,74 ± 0,86 a.u., n = 13 and 13, respectively, p < 0.05). The NO increase in VSMC was not 

inhibited by endothelial nitric oxide synthase (eNOS) inhibitor, L-NG-Nitroarginine (L-NNA, 100 μM)  

(52,80 ± 2,89 vs. 53,75 ± 2,18 a.u., n = 13 each). NDOP (10-8 – 10-3 M) induced endothelium-

independent vasorelaxant effect in aorta from mice (Emax = 102,6 ± 1,7% vs. 107,3 ± 7,5%,  

n = 8 and 6, respectively). Pre-incubation with NOS blocker, L-NAME (100 µM) did not change the 

vasorelaxant response in functional endothelium rings (Emax= 112,5 ± 7,4%, n = 7). However the 

vasorelaxant effect to NDOP in rings without functional endothelium was decreased by  

pre-treatment with NO scavenger, 2-phenyl-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl 3-oxide 

(PTIO, 300 μM) (Emax= 75,7 ±  5,6%, n = 7, p < 0.05) and by PTIO + hydroxocobalamin  

(Emáx= 38,8 ± 4,6%, n = 4, p < 0.05). The soluble guanylyl cyclase (sGC) selective inhibitor,  

1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one (ODQ, 10 μM), reduced the NDOP vasorelaxant 

response (Emáx = 22,2 ± 6,7%, n = 6, p < 0.05). When rings were contracted with modified Krebs 

solution by KCl 60 mM, NDOP maximum relaxation efficiency was attenuated (Emax = 80,4 ± 5,2%; 

n = 6, p < 0,05). The unspecified inhibition of potassium channels (K+) using Krebs depolarizing 

solution in addition to KCl 20 mM reduced the efficiency of relaxation induced by NDOP  

(Emax= 72,8 ± 3,4%; n = 6, p < 0.05). Specific blocking of BKca by TEA (1 mM), Kv by  

4-aminopyridine (4-AP; 1 mM) or KATP by glybenclamide (GLIB, 10 µM) did not change the 

standard relaxing curve for NDOP. However, the pre-incubation with barium chloride  

(BaCl2, 30 µM), an inward-rectifier potassium channels (KIR) blocker reduced the relaxation effect 

induced by NDOP (Emax= 73,7 ± 5,7%, n = 6, p <0.05). In aorta rings pre-incubation with NDOP 

(10-4 M), the vasorelaxation induced by NDOP was reduced in rings with endothelium  

(Emax= 49,4 ± 3,5% vs. 102,6 ± 1,7%; n = 7 and 8, respectively, p < 0.05) and without endothelium 

(Emax= 44,1 ± 5,9% vs. Emax= 107.3 ± 7.5%, n = 6 and 6, respectively, p < 0.05). Oral administration 

of NDOP (300 and 2000 mg/kg) in female mice demonstrated that the compound present low  

pre-clinical acute toxicity and the DL50 was about 5000 mg/kg. The results demonstrate that NDOP 

acts as a NO donor in VSMC and produce vasorelaxation via NO-cGMP-PKG pathway and 

activation of KIR channels. However, although the low pre-clinical acute toxicity, NDOP 

demonstrate to induce vascular tolerance in vitro.  

 

 

Keywords: organic nitrates, nitric oxide, K+ channels, vasorelaxant, toxicity  
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1 INTRODUÇÃO  

  O óxido nítrico (NO) em seu estado puro e sob condições normais de pressão 

e temperatura, apresenta-se como um gás (BARRETO; CORREIA, 2005). Até 

meados do século XX, o NO era reconhecido apenas como integrante dos poluentes 

atmosféricos. Em 1977, as ações biológicas do NO começaram a ser elucidadas em 

estudos com a enzima ciclase de guanilil solúvel (CGs), a partir dos quais foi 

demonstrado que os nitratos eram capazes de formar NO em preparações de tecidos 

e este poderia se ligar a CGs aumentando os níveis do monofosfato de guanosina 

cíclico (GMPc) (ARNOLD et al., 1977; KATSUKI; ARNOLD; MURAD, 1977). 

Posteriormente, Furchgott e Zawadzki (1980) demonstraram que a acetilcolina 

(ACh) causava relaxamento de aortas isoladas de coelho via liberação do Fator 

Relaxante Derivado do Endotélio (EDRF). Diversos estudos foram então realizados 

para identificar tal molécula, até que Ignarro e colaboradores (1987) comprovaram 

que o EDRF era o NO. Estes trabalhos conferiram a Murad, Furchgott e Ignarro, 

Prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia em 1998, mostrando a importância biológica 

do NO e apontando-o como importante sinalizador celular no sistema cardiovascular. 

Atualmente, o NO tem sido reconhecido como um dos mais importantes 

mediadores de processos intra e extracelulares. Por ser uma molécula neutra, ele é 

capaz de se difundir pelas membranas das células e também entre compartimentos 

celulares. Além disso, seu caráter radicalar lhe confere uma alta reatividade, com 

tempo de meia-vida curto (5 a 10 s in vitro). A importância fisiológica do NO deve-se 

a sua atuação como um importante segundo-mensageiro, capaz de ativar ou inibir 

diversas moléculas-alvo envolvidas em processos como regulação do tônus vascular, 

controle imunológico da relação patógeno-hospedeiro e neurotransmissão (BREDT; 

SNYDER, 1994; THOMAS, 2000; BARRETO; CORREIA, 2005). 

A biossíntese do NO ocorre a partir da reação catalisada pela enzima NO-

sintase (NOS), que promove a oxidação da L-arginina a L-citrulina. Três isoformas 

distintas da NOS já foram identificadas, sendo a endotelial (eNOS ou NOS III) e a 

neuronal (nNOS ou NOS I) constitutivas e de ativação via formação do complexo 

Ca+2-calmodulina em resposta ao aumento transitório de íons Ca+2. Já, a forma 

induzida por estímulos imunológicos (iNOS ou NOS II), é ativada por fatores pró-

inflamatórios, como as interleucinas, não necessitando do aumento da concentração 
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de Ca+2, sendo a [Ca+2]i a nível basal suficiente para sua ativação (MONCADA; 

PALMER; HIGGS, 1991; FLEMING et al., 1998; FÖRSTERMANN; SESSA, 2012). 

  Além de oxigênio e L-arginina para sintetizar o NO, a eNOS depende de 

dinucleotídeo de nicotinamida e adenina fosfato (NADPH) e requer mononucleotídeo 

de flavina (FMN), dinucleotídeo de flavina e adenina (FAD) e tetrahidrobiopterina 

(BH4), como cofatores para a transferência de elétrons do domínio oxidase para o 

domínio redutase da enzima. A eNOS está localizada preferencialmente nas 

cavéolas, ligada a uma proteína estrutural chamada caveolina-1, responsável por 

promover a sua inibição. Esse processo pode ser revertido pela ativação do complexo 

Ca+2-calmodulina (FERON et al., 1998; FLEMING; BUSSE, 2003). 

  A tensão de cisalhamento, um mecanismo fisiológico em resposta ao aumento 

do fluxo sanguíneo, ou a ativação de receptores das células endoteliais por agonistas 

como ACh, bradicinina, serotonina e vasopressina, favorecem o aumento intracelular 

de Ca+2 e ativa o complexo Ca+2-calmodulina, dissociando o complexo caveolina-

eNOS e permitindo a ativação da eNOS com consequente síntese de NO. 

Atualmente, sabe-se que independente das alterações na [Ca+2]c a fosforilação e 

desfosforilação de resíduos específicos de aminoácidos da eNOS e a proteína cinase 

B (Akt) representam um outro mecanismo regulatório responsável pela ativação 

dessa enzima e produção de NO (DIMMELER, 1999; FLEMING, 2010). 

O NO, por seu alto coeficiente de difusão, atravessa a bicamada lipídica das 

células do endotélio vascular em direção as células do músculo liso, onde ativa a 

ciclase de guanilil solúvel (CGs), enzima responsável pela conversão de guanosina 

trifosfato (GTP) em guanosina monofosfato cíclico (GMPc). O aumento na 

concentração intracelular de GMPc favorece a ativação da proteína cinase G (PKG). 

Esse processo de ativação da PKG é essencial para a fosforilação de diversos alvos 

biológicos que resultam no relaxamento das células do músculo liso vascular (Figura 

1) (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991; IGNARRO, 1999; IGNARRO et al. 1987). 
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Figura 1: Representação esquemática do mecanismo de síntese e ação do óxido nítrico no vaso. 

 

Akt: proteína cinase B. CaM: calmodulina. Cav: canal para cálcio operado por voltagem. CGs: ciclase 

de guanilil solúvel. eNOS: óxido nítrico sintase endotelial. GMPc: monofosfato de guanosina cíclico. 

GTP: trifosfato de guanosina. MLCK: cinase de cadeia leve da miosina. NO: óxido nítrico. PKG: 

proteína cinase dependente de guanosina. SERCA: bomba de cálcio do retículo endosarcoplasmático. 

PMCA: Ca2+-ATPase da membrana plasmática.  

Fonte: Autor (2015). 
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Parte dos efeitos vasodilatadores desencadeados tanto pelo NO como pela 

PKG, envolvem a atuação nos canais para K+ na membrana, com hiperpolarização 

das células do musculo liso por aumento na condutância ao K+, ou seja, promovendo 

o seu efluxo. Esse efeito reduz a probabilidade de abertura de canais para Ca+2 

dependentes de voltagem. A PKG promove ainda a redução na concentração 

intracelular de Ca+2; uma vez que aumenta a extrusão deste íon das células do 

músculo liso, por meio da ativação da bomba de cálcio da membrana plasmática 

(PMCA) e do trocador Na+/Ca+2; e promove a recaptação do Ca+2 para os estoques 

intracelulares a partir da ativação da bomba de Ca+2 do retículo sarcoplasmático 

(SERCA) (BOLZ et al., 2003; ETTER et al., 2001). 

  A PKG também atua em um mecanismo independente de Ca+2, fosforilando, e 

desta forma, inibindo a pequena proteína G (RhoA). Esse processo leva a diminuição 

na atividade da Rho cinase (ROCK). ROCK regula a atividade da fosfatase de cadeia 

leve da miosina (MLCP); estando inibida, esse processo de regulação não ocorre e a 

atividade da MLCP é conservada. O somatório desses efeitos com a concomitante 

inativação da cinase da cadeia leve da miosina (MLCK), um outro alvo da PKG, 

resultam em uma potente vasodilatação (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1988; 

SURKS et al., 1999; PALMER; ASHTON; MONCADA, 1988).  

As ações cardiovasculares do NO são em partes geradas pela sua atividade 

vasorrelaxante com consequente redução da resistência vascular periférica. Além 

deste fator, o NO contribui na geração de atividade nervosa autonômica para o 

coração e vasos, estimulando a liberação de neurotransmissores em um processo 

iniciado com glutamato na fenda sináptica e a ativação de receptores NMDA no 

terminal pós-sináptico (MATSUO et al., 2001; GARTHWAITE; CHARLES; CHESS-

WILLIAMS, 1988; BREDT; HWANG; SNYDER, 1990; VINCENT; STEVEN, 2010). 

Em conjunto, as ações centrais e periféricas desempenhadas pelo NO, 

determinantes na regulação da pressão arterial e do tônus vascular, revelam o 

importante papel exercido por essa molécula no sistema cardiovascular (LOSCALZO; 

WELCH, 1995; MÜNZEL; STEVEN; DAIBER, 2014). Não obstante, as alterações nos 

níveis de concentração endógena (deficiência ou excesso) de NO, podem ser o 

disparo inicial para a origem de diversos processos fisiopatológicos. Neste sentido, 

emerge a abordagem terapêutica com o desenvolvimento de substâncias doadoras 

de NO, capazes de mimetizar o seu papel fisiológico no organismo. Os doadores de 

NO vem sendo utilizados como agentes terapêuticos e como ferramentas 
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farmacológica na investigação do papel do NO em fisiologia cardiovascular e 

fisiopatologia. Esses compostos são capazes de liberar NO em condições in vivo e in 

vitro, mimetizando a resposta endógena do NO ou substituindo-o em situações nas 

quais há redução da sua biodisponibilidade (DAIBER; MÜNZEL, 2015; IGNARRO; 

NAPOLI; LOSCALZO, 2002; FRANÇA-SILVA et al., 2014). 

Vários doadores de NO têm sido usados na clínica por décadas, a exemplo da 

nitroglicerina (NTG) e do nitroprussiato de sódio (NPS). Do ponto de vista 

farmacológico, esses compostos pertencem a classe dos nitrovasodilatadores e 

liberam NO no organismo, sendo capazes de agir na prevenção e tratamento de 

doenças cardiovasculares, reduzindo a pré-carga e a pós-carga (WANG, 2002; 

MEGSON; WEBB, 2002; MILLER; MEGSON, 2007). 

  As diferenças estruturais dos diversos doadores de NO levam a uma variada 

reatividade e cinética de libertação de NO, que difere entre as classes de compostos 

individuais. Alguns liberam NO de maneira dependente de catálise enzimática, outros 

são capazes de formar NO de forma espontânea ou não-enzimática, em um processo 

que depende, basicamente, da presença de oxigênio como aceptor dos elétrons. Um 

número de processos de geração de NO, pode ser induzido ainda por interação com 

tióis, ácidos ou metais e reações de oxidação ou redução. Os tióis representam um 

co-factor principal para a liberação de óxido nítrico por nitritos e nitratos orgânicos e 

outros compostos nitro (LUNDBERG; WEITZBERG; GLADWIN, 2008; WANG, 2002). 

Dentro da categoria dos doadores de NO encontram-se os nitratos orgânicos, 

que são ésteres de ácido nítrico de álcoois mono ou poliidroxilados. Alguns desses 

compostos foram descobertos há mais de um século e apresentam a vantagem de 

possuírem o seu efeito in vivo já muito bem documentado. Nitratos orgânicos, tais 

como nitroglicerina (NTG), o mono e o dinitrato de isossorbida (ISMN, ISDN) e o 

tetranitrato de pentaeritritol (PETN), quando administrados de forma aguda, 

apresentam efeitos vasodilatadores e anti isquêmicos em pacientes com insuficiência 

cardíaca congestiva, síndromes coronárias agudas e hipertensão arterial (MÜNZEL; 

STEVEN; DAIBER, 2014; FEELISCH, 1998). 
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Figura 2: Estrutura química dos principais nitratos orgânicos. 

 

Fonte: MILLER; MEGSON, 2007 

 

Os mecanismos subjacentes à vasodilatação e a liberação de NO pelos 

nitratos orgânicos ocorrem em resposta a processos químicos e bioquímicos. Como 

já mencionado a metabolização desses compostos a NO pode acontecer por 

conversão enzimática ou redutores extra e intracelulares, a exemplo dos grupos tióis 

(FUNG, 1993; CHEN; ZHANG; ATAMLER, 2002; IGNARRO; NAPOLI; LOSCALZO, 

2002). Porém, os detalhes do metabolismo dos nitratos orgânicos ainda não estão 

totalmente esclarecidos. Stamler e colaboradores (2002) sugeriram a isoforma 

mitocondrial ALDH-2, como a enzima chave responsável para a bioativação de alta-

afinidade da NTG, o que proporcionou um avanço importante na compreensão da 

farmacologia dos nitratos orgânicos. Além disso dados ex vivo sugerem que as 

isoformas citosólicas ALDH 1A1 e 3A1 podem contribuir na biotransformação da NTG 

e do ISDN em concentrações suprafisiológicas (SYDOW et al., 2004; ZHANG et al., 

2004). Recentemente tem sido relatada a participação de outras enzimas como 

xantina oxidase, glutationa redutase e glutationa S-transferase (DAIBER; MÜNZEL, 

2015). 
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Quando administrados de forma aguda, os benefícios contra as doenças 

cardiovasculares desempenhados pelos nitratos orgânicos resultam de efeitos 

hemodinâmicos tais como a vasodilatação, gerada pelo relaxamento das células 

musculares lisas vasculares mediante a liberação de NO, a melhora da função 

ventricular e a diminuição da pré-carga e da pós-carga. Ainda, efeitos não 

hemodinâmicos decorrentes da administração de doadores de NO, como a inibição 

da agregação plaquetária na coagulação e na fibrinólise também podem contribuir 

para manutenção da função endotelial. No entanto o uso crônico dessas substâncias 

tem levado ao surgimento de alterações vasculares ou mesmo extravasculares 

resultando na tolerância farmacológica ou no surgimento da disfunção endotelial. 

Logo, a eficácia terapêutica desses fármacos acaba sendo comprometida (ELKAYAM 

et al. 1987; DAIBER, A.; MÜNZEL, T.; GORI, 2010; GORI; DAIBER, 2010). 

A tolerância aos nitratos orgânicos pode ser definida como a perda do efeito 

vasodilatador durante o uso contínuo dessas drogas ou a necessidade de doses 

maiores para a manutenção desse efeito, limitando assim o êxito da terapia crônica. 

Além disso, a limitação dos benefícios dos nitratos no uso a longo prazo pode ser 

observada com o surgimento de anormalidades vasculares advindas de alterações 

sistêmicas, como a ativação neuro-hormonal com retenção de sódio e expansão do 

volume plasmático observada na terapia transdérmica com a NTG (PARKER et al., 

1991). Perturbações vasculares mais específicas, como a dessensibilização da CGs 

(RAPOPORT et al., 1987), aumento na atividade de fosfodiesterases (PDE) (KIM et 

al., 2001), aumento na produção de superóxido vascular (O2
-) e a supersensibilidade 

a vasonconstritores devido à expressão autócrina de endotelina na vasculatura 

também já foram relacionadas à ocorrência do fenômeno da tolerância aos nitratos 

orgânicos (Tabela 1) (TSOU et al., 2011; MÜNZEL et al., 1995; MÜNZEL et al., 2008; 

DAIBER; MÜNZEL, 2015). 

Nesse contexto a síntese e caracterização de doadores de NO com diferentes 

propriedades apresenta-se como um campo promissor para a pesquisa da 

biotecnologia aplicada à saúde. Essa investigação acarreta na identificação de pontos 

de intervenção farmacológica a nível celular. Em adição, novos nitratos orgânicos 

capazes de doar NO quando aplicados a sistemas biológicos podem apresentar 

efeitos benéficos frente às desordens cardiovasculares.  
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Tabela 1: Mecanismos subjacentes à tolerância e disfunção endotelial em resposta ao tratamento com 

vários nitratos.  

 

Droga 
 

 

NTG 

 

ISMN 

 

PETN 

 

ISDN 

 

Bioativação 

 

 

ALDH-2 

 

CYP450 

 

ALDH-2 

 

CYP450  

ALDH-3-A1 

 

Disfunção 

endotelial 

 

 

Artérias coronárias, 

arteríolas do 

antebraço e aorta 

 

 

Arteríolas do 

antebraço e aorta 

 

Não 

 

Artérias de 

condutância do 

antebraço 

 

Tolerância vascular 

 

 

Artérias coronária e 

aorta 

  

 

Não 

 

Não  

 

Não relatado 

 

Aumento do 

estresse oxidativo 

 

 

Sim 

 

 

Sim 

 

Não 

 

Não relatado 

 

Aumento na 

expressão de 

endotelina 

 

 

Sim 

 

 

 

 

Sim 

 

Não relatado 

 

Não relatado 

 

Supersensibilidade 

a vasoconstrictores 

 

 

Sim 

 

Sim 

 

Não 

 

Não relatado 

NTG: nitroglicerina. ISMN: mononitrato de isossorbida. ISDN: dinitrato de isossorbida. PETN: 
tetranitrato de pentaeritritol. 
Fonte: Adaptado de MÜNZEL; STEVEN; DAIBER, 2014. 

 

O grupo de pesquisa que coordena o estudo aqui descrito, vem há alguns 

anos, se empenhando na busca por novos doadores NO com melhor eficácia na 

liberação de óxido nítrico e com potencial aplicabilidade clínica. Mendes-Junior et al. 

(2015) demonstraram que o novo nitrato de ciclohexanol (HEX) apresenta efeitos anti-

hipertensivos em animais com hipertensão renovascular e efeito vasorrelaxante em 

artéria mesentérica de rato mediante ativação da via CGs/GMPc/PKG e canais para 

K+ sensíveis ao ATP. França-Silva et al. (2012) comprovaram que a administração 

aguda do nitrato orgânico NDBP induz uma resposta bifásica, caracterizada por 

hipotensão e bradicardia, seguidas de hipertensão e taquicardia em ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR) e normotensos Wistar Kyoto (WKY). 

Abordagens in vitro revelaram que o NDBP exerceu atividade vasorrelaxante em 

anéis de artéria mesentérica cranial isolada de rato e esse efeito envolve a ativação 

da via CGs/GMPc/PKG, bem como canais para K+. Adicionalmente, Porpino et al. 

(2016) sugeriram o NDBP como um potente e promissor doador de NO capaz de 
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diminuir agudamente a atividade da NADPH oxidase em tecidos de animais 

normotensos, com liberação de NO modulada pela xantina oxidase.  

Em geral, os nitratos orgânicos podem ser obtidos pela reação de esterificação 

dos álcoois correspondentes com ácido nítrico ou pela substituição do haleto de 

alquila com nitrato de prata. O nitrato orgânico avaliado neste estudo, o 2-nitrato-1,3-

di(octanoxi)propano (NDOP), foi obtido a partir da glicerina, mediante nitração com 

ácido nítrico. As etapas da síntese desse composto são descritas no esquema abaixo, 

de acordo com Brandão; Athayde-Filho; Xavier, 2014. 

 

 

 1ª etapa: obtenção da halohidrina (1,3-dicloro-propan-2-ol) e do alcóxido de 

sódio. 

 

 

 2ª etapa: obtenção do 1,3-dioctanoxipropan-2-ol.  
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 3ª etapa: obtenção do nitrato orgânico.  

 

 

A hipótese desta dissertação é que NDOP é capaz de relaxar as células do 

músculo liso vascular, mediante liberação de NO. O nitrato em estudo é demonstrado 

na figura 3. 

 

Figura 3: Estrutura química, fórmula molecular e peso molecular (PM) do 2-nitrato-1,3-

di(octanoxi)propano (NDOP). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar in vitro os efeitos induzidos pelo 2-nitrato-1,3-di(octanóxi)propano 

(NDOP) em aorta de camundongo C57BL/6.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 Avaliar o efeito do tratamento com NDOP sobre os níveis intracelulares 

de NO em CMLV de tecido de artéria aorta recém-isolada de camundongo; 

 Avaliar a atividade vasorrelaxante do NDOP em anéis de artéria aorta 

de camundongo C57BL/6;  

 Elucidar os possíveis mecanismos de ação envolvidos na resposta 

induzida pelo NDOP considerando a participação: do endotélio; da via 

NO/GMPc/PKG e de canais para K+; 

 Verificar a indução a tolerância pelo NDOP em preparações de artéria 

aorta; 

 
 Avaliar a toxicidade pré-clínica aguda do NDOP. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Animais experimentais  

 Durante o desenvolvimento deste estudo, foram utilizados camundongos (Mus 

musculus) isogênicos, machos, da linhagem C57BL/6, com 8 semanas de idade. Para 

os ensaios toxicológicos foram utilizadas fêmeas da mesma linhagem. 

Os animais foram mantidos no biotério de pesquisa do Laboratório de Controle 

Neural da Circulação e Hipertensão Arterial (LACONCHA), do Centro de 

Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba (CBiotec-UFPB). Foram 

acondicionados em estantes com circulação de ar (Alesco, Brasil), em um ciclo 

claro/escuro de 12/12 horas, sob temperatura controlada (22 ± 1 ºC) e tiveram acesso 

à água e alimentação ad libtum. 

Os protocolos foram previamente aprovados pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais da Universidade Federal da Paraíba (CEUA-UFPB), sob parecer nº 

0122/15. 

 

3.2 Substância-teste 

  O NDOP foi obtido por síntese orgânica a partir da glicerina (BRANDÃO; 

ATHAYDE-FILHO; XAVIER, 2014), e cedido pelo laboratório do Prof. Dr. Petrônio 

Filgueiras de Athayde Filho, do Departamento de Química da UFPB. 

Para a realização dos protocolos experimentais, imediatamente antes dos 

experimentos, o NDOP foi solubilizado em cremofor na proporção de 1:1 e diluído em 

água destilada para a concentração de 10-1 M. Em seguida foram diluídos novamente 

para a concentração desejada, de acordo com a necessidade de cada protocolo 

experimental. A concentração de cremofor utilizada na cuba não excedeu 0,01%. 

 

3.3 Drogas utilizadas 

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

a]quinoxalin-1-ona (ODQ), 2-(4-fenil)-4,4,5,5-tetrametilimidazolina-1-oxi-3-óxido 

(PTIO), 4-aminopiridina (4-AP), 4'6'-diamidino-2-fenilindol (DAPI); linsidomina  

(SIN-1); cloridrato de acetilcolina (ACh), cloridrato de L-(-)-fenilefrina (FEN), cloridrato 

de NG-nitro-L-arginina-metil éster (L-NAME), glibenclamida (GLIB), cloreto de 
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tetraetilamônio (TEA), hidroxicobalamina (HDX) e cloreto de bário (BaCl2), L-NG-

Nitroarginina (L-NNA); todos obtidos da Sigma-Aldrich Brasil Ltda (São Paulo - SP, 

Brasil); 4-amino,5-metilamino-2’,7’-difluoresceína diacetato (DAF-FM DA) 

(Thermofisher®). 

Todas as substâncias utilizadas no banho de órgãos foram solubilizadas em 

água destilada, exceto a GLIB, o PTIO e o ODQ que foram solubilizadas em 

dimetilsulfóxido (DMSO). As soluções foram mantidas de 0 a 4 °C e somente retiradas 

no momento do experimento. 

 

3.4 Soluções nutritivas 

  Foram utilizadas soluções nutritivas (pH 7,4) aeradas com mistura carbogênica 

(95% de O2 e 5% de CO2) e mantidas a 37º C. As concentrações, em mM, da solução 

de Krebs modificada são descritas no quadro abaixo: 

 

Tabela 2: composição da solução nutritiva de Krebs 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 118 

KCl 

CaCl2 

4,5 

1,8 

MgSO4 2,7 

KH2PO4 1,0 

NaHCO3 25 

Glicose 11 

 

Nas soluções de Krebs despolarizantes com KCl à 20 mM e 60 mM, a 

concentração de Na+ foi isosmoticamente alterada, conforme demonstrado nos 

quadros abaixo: 
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Tabela 3: composição da solução nutritiva de Krebs modificada com KCl 20 mM 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 102,5 

KCl 

CaCl2 

20 

1,8 

MgSO4 2,7 

KH2PO4 1,0 

NaHCO3 25 

Glicose 11 

 

Tabela 4: composição da solução nutritiva de Krebs modificada com KCl 60 mM 

Substância Concentração (mM) 

NaCl 62,5 

KCl 

CaCl2 

60 

1,8 

MgSO4 2,7 

KH2PO4 1,0 

NaHCO3 25 

Glicose 11 

 

 

3.5 Medição da produção intracelular de NO 

A dosagem de NO foi realizada utilizando a técnica de microscopia de 

fluorescência, modificada de Davel e colaboradores (2015). A aorta foi embebida em 

meio de criopreservação (TissueTek®), e cortes transversais de 10 μm foram obtidos 

com criostato (CRIOSTATO LEICA CM3050 S – CAPI/ Centro de Aquisição e 

Processamento de Imagens do ICB/UFMG). Os cortes foram estabilizados em 

tampão fosfato (PBS 0,1 mM, pH = 7,4) contendo CaCl2 (0,45 mM) por 10 minutos a 

37°C. Posteriormente os cortes foram estimulados com o doador de NO, NDOP (1 

mM) na ausência ou na presença de L-NG-Nitroarginina (L-NNA) (100 μM), um inibidor 

da eNOS; linsidomina (SIN-1) (10 μM), um doador de NO; ou SIN 1 (10 μM) + L-NNA 

(100 μM) por 30 min. Após esse período, os cortes foram incubados com a sonda 

intracelular fluorescente para o NO, 4-amino,5-metilamino-2’,7’-difluoresceína 
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diacetato (DAF-FM DA), na concentração de 8 μM por 30 minutos, protegidos da luz. 

Após duas lavagens com solução de PBS para remoção do excesso de sonda do 

meio extracelular, as preparações foram montadas sobre lâminas para microscópio e 

lamínula. O corante 4'6'-diamidino-2-fenilindol (DAPI) foi utilizado para coloração e 

melhor visualização dos núcleos. Sob estas condições identificou-se pela forma e 

posicionamento dos núcleos celulares, assim como outras características 

morfológicas das células, os cortes histológicos nos quais a camada muscular e 

endotelial haviam sido preservadas, os tecidos que apresentaram comprometimento 

em qualquer uma das camadas foram descartados. 

As preparações foram analisadas em um microscópio de epifluorescência 

(Axio Observer Apo Tome, Zeiss, Alemanha). A sonda foi excitada a 480 nm com uma 

lâmpada de xenônio e a emissão de fluorescência foi filtrada a 490-530nm. A 

aquisição de dados foi realizada na modalidade de snap com o tempo de exposição 

fixo em 500 mili-segundos para todas as amostras. A intensidade de fluorescência foi 

calculada a partir das imagens obtidas por meio do programa Zeiss Zen 2.3 (Blue 

Edition). Foram selecionadas células (regiões de interesse) lamínula. O valor absoluto 

de fluorescência foi expresso em unidades arbitrárias (u.a.) de fluorescência. Os 

dados foram estatisticamente analisados por meio do teste one way ANOVA, seguido 

do pós-teste de Bonferroni sendo considerados estatisticamente diferentes os valores 

p < 0,05. 

 

3.6 Estudos de reatividade vascular 

3.6.1 Preparações de anéis de aorta torácica isolada de camundongo C57BL/6 

  Os camundongos foram eutanasiados por deslocamento cervical e em seguida 

submetidos a toracotomia para a exposição do coração e aorta, os quais foram 

cuidadosamente dissecados do tecido conjuntivo e retirados do animal. As peças 

foram colocadas em placa de Petri, contendo solução de Krebs. 

 A aorta torácica foi limpa do tecido conjuntivo e cortada em anéis de 

aproximadamente 3-4 milímetros cada. Em seguida, os anéis foram acoplados, por 

meio do lúmen vascular, a triângulos de aço inoxidável de forma a permanecerem 

paralelos. Dependendo do protocolo, os anéis tiveram o endotélio removido por atrito 

mecânico entre as paredes internas do vaso e uma haste de metal. 
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Logo após, os anéis foram suspensos verticalmente por linhas de algodão para 

serem acondicionados em cuba de vidro de 10 ml de volume, contendo a mesma 

solução nutridora de Krebs, constantemente aerada por mistura carbogênica e 

mantida sob temperatura de 37ºC com o auxílio de um banho-maria com circulação 

de água. Os triângulos foram suspensos no interior das cubas e acoplados 

verticalmente a um transdutor de tensão isométrica, conectado a um sistema de 

aquisição de dados (ADInstruments/Panlab Organ Bath Systems, Australia). Desta 

maneira, alterações no diâmetro vascular frente à adição de drogas vasoativas foram 

captadas e enviadas a um computador. 

3.6.2 Avaliação da viabilidade dos anéis e teste do endotélio 

Imediatamente após a preparação do sistema, os anéis foram gradativamente 

submetidos a uma tensão basal de 0,5 gramas, reajustada quando necessário. 

Seguindo um período de estabilização de 60 minutos, com troca da solução de Krebs 

a cada 15 minutos, a viabilidade dos anéis foi avaliada após administração de 125 

mM de KCl, o qual deveria gerar uma contração por despolarização de, pelo menos, 

o dobro do valor basal de tensão. Em seguida, para avaliar a contração máxima, foi 

trocada a solução nutridora, seguindo um período de estabilização de 30 minutos e 

outra adição de 125 mM de KCl. 

Assegurada a viabilidade dos anéis, foi avaliada a integridade do endotélio 

vascular. A cada anel foi adicionado 10 μM do agonista alfa adrenérgico fenilefrina 

(FEN), que deveria gerar uma contração de 50–70% em comparação com a resposta 

obtida pelo KCl (125 mM). Em seguida, o relaxamento vascular dependente do 

endotélio foi induzido a partir da adição do agonista de receptores muscarínicos 

acetilcolina (ACh). O endotélio foi considerado íntegro quando o anel apresentou um 

relaxamento superior a 50% da contração induzida pela FEN. Os anéis que 

apresentarem relaxamento inferior a 20% foram considerados sem endotélio 

funcional e aqueles com relaxamento entre 20-50% foram descartados.  
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3.6.3 Avaliação da atividade do NDOP sobre tecido vascular pré-contraído com FEN 

 Após a verificação do endotélio funcional, foi induzida uma contração com FEN 

(10 µM). Em seguida, concentrações crescentes de NDOP, de maneira cumulativa, 

foram aplicadas separadamente para a obtenção de uma curva concentração-

resposta, tanto em anéis com endotélio funcional quanto em anéis sem endotélio. O 

relaxamento esperado foi expresso como percentagem reversa da contração induzida 

pela FEN. Após a obtenção das curvas concentração-resposta, foi calculado o valor 

do Emáx (efeito máximo) das curvas individuais na presença e na ausência do 

endotélio funcional.  

3.6.4 Avaliação da atividade do NDOP sobre tecido vascular pré-contraído com KCl 

60 mM 

Após a verificação da ausência do endotélio funcional a solução da cuba foi 

trocada pela solução despolarizante, KCl 60 mM, que permaneceu até o final do 

experimento. O princípio deste protocolo baseia-se no bloqueio ao efluxo de íons K+, 

capaz de gerar despolarização e induzir contração por aumento do influxo de cálcio 

extracelular através de canais para cálcio sensíveis a voltagem (CaV) tipo L e T. Além 

disso, esta condição experimental ativa canais de potencial receptor transiente 

(TRPs) e inibe a atividade da fosfatase da cadeia leve de miosina por ativação da 

RhoA cinase (ROCK), aumentando a sensibilidade ao Ca2+ e mantendo o tônus do 

músculo liso vascular (VAN HOVE et al. 2009; KRAVTSOV et al., 2003). Na fase 

tônica da contração induzida por KCl 60 mM, o NDOP foi adicionado à cuba de 

maneira cumulativa, e seu efeito foi registrado e comparado com o obtido nos anéis 

sem endotélio vascular pré-contraidos com FEN. 

3.6.5 Investigação da participação do NO no efeito vascular induzido pelo NDOP 

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

participação do NO, foram utilizados dois inibidores: L-NAME (100 μM), um análogo 

do L-arginina que inibe de forma não específica a enzima óxido nítrico sintase (NOS) 

(BALARINI et al. 2013; LIANG et al., 2013; ROVIEZZO et al., 2014); PTIO (200 μM), 

um sequestrador de NO radicalar (WYNNE et al., 2011; WYNNE et al., 2012) e PTIO 
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juntamente com hidroxicobalamina (30 μM), um outro sequestrador de NO radicalar 

(ELLIS, et al., 2001). 

 Após o período de estabilização e verificação da remoção do endotélio 

funcional (para os anéis pré-incubados com PTIO e PTIO + Hidroxicobalamina), os 

inibidores foram adicionados individualmente aos anéis incubados, durante 15 

minutos. Em seguida, foi induzida uma nova contração de FEN (10 μM) e durante o 

platô da contração, foram adicionadas concentrações crescentes do NDOP  

(10-8 – 10-3 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. A eficácia do vasorrelaxamento do NDOP foi avaliada 

por meio do valor da Emáx. 

3.6.6 Investigação da participação da via NO/CGs/PKG no efeito vascular induzido 

pelo NDOP 

 Com a finalidade de investigar a participação da via NO/CGs/PKG na resposta 

vasorrelaxante promovida pelo NDOP, foi utilizado o ODQ (10 µM), um inibidor da 

enzima ciclase de guanilil solúvel. 

Após o período de estabilização e verificação da remoção do endotélio 

funcional, o ODQ foi adicionado às cubas. Após a incubação, durante 15 minutos, foi 

induzida uma nova contração com FEN (10 μM), seguida da adição de concentrações 

crescentes e cumulativas do NDOP (10-8 – 10-3 M), para obtenção de uma curva 

concentração-resposta. Os valores foram expressos como porcentagem de 

relaxamento em relação à contração produzida pela FEN. A resposta obtida após a 

adição do ODQ foi comparada com a obtida na ausência do mesmo em anéis sem 

endotélio funcional (controle). 

3.6.7 Investigação da participação dos canais para K+ no efeito vascular induzido 

pelo NDOP 

Após a verificação do endotélio funcional e confirmação de sua remoção, a 

solução de Krebs das cubas foi trocada pela solução de Krebs modificada com KCl 20 

mM, a qual permaneceu até o final do experimento. Este procedimento impede 

parcialmente o efluxo de K+ e atenua o relaxamento mediado por abertura de canais 
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para K+ (CAMPBELL e cols, 1996; CLARK; FUCHS, 1997). Em outra série de 

experimentos, com o intuito de investigar a participação de quais subtipos de canais 

para K+ estariam envolvidos no efeito vascular induzido pelo NDOP, anéis sem 

endotélio funcional foram incubados separadamente com 1 mM de TEA, bloqueador 

seletivo dos canais para K+ sensíveis ao Ca2+ de alta condutância (BKCa) (YE et al., 

2004); glibenclamida (1 µM), um bloqueador seletivo de canais para K+ sensíveis ao 

ATP (KATP) (PRADHAN et al., 2015); 4-AP (1 mM), um bloqueador seletivo de canais 

para K+ sensíveis a voltagem (Kv) (WYNNE et al., 2011) e BaCl2 (30 μM), um 

bloqueador dos canais KIR (ADARAMOYE; MEDEIROS, 2009). 

Decorridos 30 minutos de incubação com a solução de Krebs modificada ou 

com os bloqueadores dos subtipos de canais para K+, utilizados separadamente; foi 

induzida uma nova contração tônica com FEN (10 μM). Em seguida, uma curva 

concentração-resposta para o NDOP foi obtida. A resposta observada na presença de 

KCl 20 mM ou dos demais bloqueadores foi comparada com a resposta apresentada 

na ausência dos mesmos (controle). 

3.6.8 Investigação da habilidade do NDOP em induzir tolerância ao 

vasorrelaxamento 

 Após o protocolo padrão de avaliação da viabilidade dos anéis e teste do 

endotélio, o NDOP (10-4 M) foi adicionado ao banho e incubado por 30 minutos. Em 

seguida a solução de Krebs nas cubas foi trocada exaustivamente e os anéis foram 

submetidos a um segundo período de estabilização, semelhante ao protocolo padrão. 

Após este período foi induzida uma contração com FEN (10 µM) seguida da adição 

de concentrações crescentes do NDOP (10-8, 3 x 10-8, 10-7, 3 x 10-7, 10-6, 3 x 10-6,  

10-5, 3 x 10-5, 10-4, 3 x 10-4 e 10-3 M), de maneira cumulativa para a obtenção de uma 

curva concentração-resposta conforme protocolo descrito por Daiber et al (2004).  

O relaxamento foi expresso como percentagem reversa da contração induzida 

pela FEN. A eficácia do vasorrelaxamento do NDOP foi avaliada por meio do valor da 

Emáx. O relaxamento induzido pelo NDOP em anéis pré-incubados com o mesmo foi 

comparado com o relaxamento dos anéis que não sofreram exposição prévia ao 

composto.  
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3.7 Ensaio toxicológico pré-clínico agudo do NDOP 

O ensaio de toxicidade aguda foi realizado de acordo com o “Guidelines for 

Testing of Chemicals” nº 423 da OECD. Para isso, utilizou-se camundongos fêmeas 

da linhagem C57BL/6, sendo três fêmeas por grupo, incluindo o grupo controle. Esses 

animais foram tratados nas doses de 300 mg/kg e 2000 mg/kg de NDOP por via oral 

(v.o.), ao grupo controle foi administrado apenas o veículo (cremofor). A dose de 

partida foi selecionada a partir de um dos quatro níveis fixos (5, 50, 300 e 2000 mg/kg) 

propostos pela OECD. Quando não existe qualquer informação sobre a substância a 

ser testada, por razões de proteção dos animais, recomenda-se a utilização de uma 

dose inicial de 300 mg/kg. A princípio, o método não se destina a permitir o cálculo 

preciso da Dose Letal 50% (DL50), no entanto, pode fornecer uma estimativa do seu 

valor, classificando a substância em categorias de acordo com o “Globally Harmonized 

Classification System” - GHS.  

Utilizando-se protocolo experimental descrito por Almeida et al. (1999), após 

administração, foram avaliadas possíveis alterações comportamentais características 

da atividade sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) ou Sistema Nervoso Autônomo 

(SNA), com a observação cuidadosa para se detectar sinais de toxidade de caráter 

geral nos intervalos: 0, 15, 30 e 60 minutos; após 4 horas; e diariamente durante 14 

dias.  

Durante 14 dias o consumo de ração e água foi monitorado e ao final desse 

período os animais foram eutanasiados. Seus órgãos (fígado, coração, baço, rins e 

pulmão) foram removidos, pesados e examinados macroscopicamente. 

 

3.8 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. 

Os dados foram analisados e plotados por meio da utilização do programa estatístico 

“GraphPad Prism 6.0”. As comparações estatísticas foram realizadas por meio da 

utilização do teste t de Student não pareado. Para as curvas concentração-resposta, 

os valores de Emáx (efeito máximo em porcentagem de relaxamento) foram obtidas 

por regressão não linear. Para os dados de fluorescência foi usado one way ANOVA, 

seguido do pós-teste de Bonferroni. 
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4 RESULTADOS  

4.1 Quantificação da produção intracelular de NO  

Uma amostra representativa de cada tratamento: NDOP (1 mM) na ausência 

ou na presença de L-NNA (100 μM); linsidomina (SIN-1) (10 μM); ou SIN 1 (10 μM) + 

L-NNA (100 μM); pode ser observada na figura 4. É possível observar nas imagens 

que houve aumento na produção basal de NO de acordo com a fluorescência emitida 

por DAF-FM DA. O tratamento com NDOP foi capaz de promover um aumento na 

fluorescência emitida, bem como o tratamento com SIN-1. Não foi observada 

alteração na fluorescência emitida nos tecidos tratados com NDOP ou SIN-1 na 

presença de L-NNA. 

Os dados plotados no gráfico 1, mostram na primeira coluna a fluorescência 

basal emitida pela sonda sem qualquer tratamento adicional (controle). Após 

incubação com NDOP a fluorescência aumentou de forma significativa nas amostras 

em comparação com o controle (53,75 ± 2,18 vs.10,74 ± 0,86 a.u., respectivamente, 

p < 0,05). O SIN-1, controle positivo, também aumentou a fluorescência emitida  

(53,20 ± 1,61 vs.10,74 ± 0,86 a.u., respectivamente, p < 0,05). Além disso, L-NNA não 

impediu o aumento da fluorescência promovido por ambos NDOP (52,80 ± 2,89 vs. 

53,75 ± 2,18 a.u., respectivamente, p < 0,05) ou SIN 1 (46,84 ± 2,075 vs. 53,20 ± 1,61 

a.u., respectivamente, p < 0,05).  
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Figura 4: Imagens representativas de cortes histológicos de artéria aorta isolada de camundongo. 

D A F

S IN  1

S IN  1  +

L -N N A

N D O P

N D O P  +

L -N N A

D A P I D A F  F M M E R G E D

 

(DAPI) coloração apenas dos núcleos com DAPI; (DAF FM) emissão de fluorescência pela sonda DAF 

nas células; (MERGED) sobreposição das imagens; (DAF) sem tratamento (basal); (NDOP) tratamento 

com NDOP na concentração de 1 mM; (NDOP + L-NNA) tratamento com L-NNA na concentração de 

100 μM seguido pelo tratamento com NDOP na concentração de 1 mM; (SIN 1) tratamento com SIN 1 

na concentração de 10 μM; (SIN-1 + L-NNA) tratamento com L-NNA na concentração de 100 μM 

seguido pelo tratamento com SIN 1 na concentração de 10 μM. 

.   
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Gráfico 1: Fluorescência da sonda DAF-FM DA indicando os níveis de NO em células de músculo liso 

vascular em relação aos tratamentos. (DAF) sem tratamento (n = 13); (NDOP) tratamento com NDOP 

na concentração de 1 mM (n = 13); (NDOP + L-NNA) tratamento com L-NNA na concentração de 100 

μM seguido pelo tratamento com NDOP na concentração de 1 mM (n = 13); (SIN 1) tratamento com 

SIN 1 na concentração de 10 μM (n = 13); (SIN 1 + L-NNA) tratamento com L-NNA na concentração 

de 100 μM seguido pelo tratamento com SIN 1 na concentração de 10 μM (n = 13). As mudanças na 

intensidade da fluorescência da sonda foram utilizadas para avaliar os níveis de NO intracelular de 

células de músculo liso vascular após os tratamentos. * p < 0,05 vs. basal. 
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4.2 Estudos de reatividade vascular 

4.2.1 Efeito do NDOP sobre anéis de aorta torácica de camundongo C57BL/6 

  O NDOP, quando adicionado ao banho de órgãos de maneira cumulativa  

(10-8 – 10-4 M), promoveu vasorrelaxamento concentração-dependente em anéis de 

aorta torácica de camundongo pré-contraídos com FEN (10 µM) na presença do 

endotélio funcional (Emáx= 102,6 ± 1,7%; n = 8). A remoção do endotélio não alterou 

a resposta vasorrelaxante induzida pelo NDOP (Emáx= 107,3 ± 7,5%; n = 6).  

  Levando em consideração que o NDOP não parece depender dos fatores 

relaxantes derivados do endotélio para promover seu efeito, em todos os 

experimentos subsequentes, com exceção daqueles com a utilização do bloqueador 

L-NAME, a investigação da via de sinalização atuante no vasorrelaxamento 

promovido pelo NDOP foi realizada após remoção do endotélio vascular. 

 

L o g  [N D O P ] M

R
e

la
x

a
m

e
n

to
 (

%
)

-8 -7 -6 -5 -4 -3

0

2 5

5 0

7 5

1 0 0 F E N  (E n d o té lio  fu n c io n a l)

F E N  (E n d o té lio  re m o v id o )

 
Gráfico 2: Curva de concentração-resposta para o NDOP (10-8 - 10-3 M) em anéis de aorta torácica 

isolada de camundongo C57BL/6, pré-contraídos com fenilefrina (10 µM), na presença (n = 8) e na 

ausência (n = 6) do endotélio funcional. Valores expressos como média ± e.p.m. 
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4.2.2 Participação da NOS no efeito vasorrelaxante induzido pelo NDOP  

  Quando os anéis de artéria aorta com endotélio funcional foram pré-incubados 

com o inibidor da NOS, L-NAME (100 µM), o relaxamento induzido pelo NDOP não 

foi alterado (Emáx= 112,5 ± 7,4%; n = 7) quando comparado com o controle (Emáx= 

102,6 ± 1,7%; n = 8). Desta forma, pode ser sugerido que o relaxamento induzido 

pelo NDOP não depende da participação da eNOS. 
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Gráfico 3: Curva de concentração-resposta para o NDOP (10-8 - 10-3 M) em anéis de aorta torácica 

isolada de camundongo C57BL/6 com endotélio funcional, pré-contraídos com fenilefrina (10 µM), na 

ausência (n = 8) e na presença (n = 7) do L-NAME (100 µM). Valores expressos como média ± e.p.m. 
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4.2.3 Participação do NO no efeito vasorrelaxante induzido pelo NDOP 

 A pré-incubação dos anéis de aorta torácica com o PTIO (300 µM), 

sequestrador de NO, foi capaz de atenuar a resposta relaxante do NDOP de maneira 

significante (Emáx= 75,7 ± 5,6%; p < 0,05; n = 7), quando comparado ao controle  

(Emáx= 107,3 ± 7,5%; n = 6). Quando pré-incubamos os anéis com PTIO (300 µM) e 

hidroxicobalamina (HDX) (30 µM) o deslocamento a direita na curva  

concentração-resposta foi aumentado, com maior redução do efeito máximo  

(Emáx= 38,8 ± 4,6%; p < 0,05; n = 4). Os dados em conjunto sugerem que a 

vasodilatação induzida pela NDOP pode ser mediada pela liberação de óxido nítrico.
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Gráfico 4:  Curva de concentração-resposta para o NDOP (10-8 - 10-3 M) em anéis de aorta torácica 

isolada de camundongo C57BL/6 sem endotélio funcional, pré-contraidos com fenilefrina (10 µM), na 

ausência (n = 6) e na presença (n = 7) do PTIO (300 µM) bem como na presença de PTIO + HDX (30 

µM) (n= 4). Valores expressos como média ± e.p.m. 
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4.2.4 Participação da via NO/CGs no efeito vasorrelaxante induzido pelo NDOP 

 A resposta vasorrelaxante induzida pelo NDOP foi praticamente abolida quando 

os anéis de artéria aorta foram pré-incubados com o ODQ (10 μM), inibidor da CGs, 

(Emáx = 22,2 ± 6.7%, p < 0,05; n = 6), com deslocamento da curva para direita e 

redução do efeito máximo quando comparado ao controle (Emáx= 107,3 ± 7,5%;  

n = 6). Este resultado sugere que a CGs está envolvida no vasorrelaxamento 

promovido pelo NDOP. 
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Gráfico 5: Curva de concentração-resposta para o NDOP (10-8 - 10-3 M) em anéis de aorta torácica 

isolada de camundongo C57BL/6 sem endotélio funcional, pré-contraidos com fenilefrina (10 µM), na 

ausência (n = 6) e na presença (n = 6) do ODQ (10 µM). Valores expressos como média ± e.p.m. 
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4.2.5 Avaliação da atividade do NDOP sobre tecido vascular pré-contraído com KCl 

60 mM 

Em anéis aórticos, pré-contraídos com a solução despolarizante de KCl 60 

mM, a resposta vasorrelaxante produzida pela adição cumulativa do NDOP foi 

atenuada significativamente, quando comparada ao efeito deste composto sobre 

anéis pré-contraídos com FEN (Emáx = 80,4 ± 5,2% vs. Emáx = 107,3 ± 7,5%; n = 6 e 

6, respectivamente; p < 0,05), sugerindo que este composto tem um melhor 

relaxamento sob contrações induzidas por FEN.  
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Gráfico 6:  Curva de concentração-resposta para o NDOP (10-8 - 10-3 M) em anéis de aorta torácica 

isolada de camundongo C57BL/6 sem endotélio funcional, pré-contraidos com FEN (n = 6) e com KCl 

60 Mm (n = 6). Valores expressos como média ± e.p.m. 
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4.2.6 Participação dos canais para K+ no efeito vasorrelaxante induzido pelo NDOP 

4.2.6.1 Efeito da modulação do efluxo de K+  

 Quando incubados com KCl 20 mM, um modulador do efluxo de potássio, os 

anéis de aorta pré-contraidos com FEN (10 µm) apresentaram uma significativa 

redução do relaxamento provocado pelo NDOP, com deslocamento da curva 

concentração-resposta para a direita e redução do efeito máximo (Emáx= 72,8 ± 3,4%; 

p < 0,05; n = 6) quando comparado com o controle (Emáx = 107,3 ± 7,5; n = 6). Esses 

dados sugerem a participação dos canais para K+ na resposta vasorrelaxante do 

NDOP. 
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Gráfico 7: Curva de concentração-resposta para o NDOP (10-8 - 10-3 M) em anéis de aorta torácica 

isolada de camundongo C57BL/6 sem endotélio funcional, pré-contraídas com fenilefrina (10 µM), na 

ausência (n = 6) e na presença (n = 6) do KCl 20 mM. Valores expressos como média ± e.p.m. 
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4.2.7 Participação dos subtipos de canais para K+ no efeito vasorrelaxante induzido 

pelo NDOP 

4.2.7.1 Participação dos canais BKCa  

Após o bloqueio dos BKCa com 1 mM de tetraetilamônio (TEA), a resposta 

vasorrelaxante induzida por concentrações crescentes de NDOP (10-8 – 10-3 M), em 

anéis de aorta pré-contraidos com FEN (10 µM) não foi alterada (Emáx = 104,9 ± 3,2%; 

n = 6) em comparação com o controle (Emáx= 107,3 ± 7,5%; n = 6). Esses dados 

sugerem que os BKCa não estão implicados na resposta vasorrelaxante induzida pelo 

NDOP.  
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Gráfico 8: Curva de concentração-resposta para o NDOP (10-8 - 10-3 M) em anéis de aorta torácica 

isolada de camundongo C57BL/6 sem endotélio funcional, pré-contraídos com fenilefrina (10 µM), na 

ausência (n = 6) e na presença (n = 6) do TEA 1 mM. Valores expressos como média ± e.p.m. 
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4.2.7.2 Participação dos canais Kv  

Após o bloqueio dos canais Kv com 4-AP (1 mM), a resposta vasorrelaxante 

induzida por concentrações crescentes de NDOP (10-8 – 10-3 M), em anéis de aorta 

pré-contraidos com FEN (10 µM) não foi alterada (Emáx = 95,3 ± 1,4%; n = 6) em 

comparação com o controle (Emáx= 107,3 ± 7,5%; n = 6). Desta forma descarta-se a 

participação dos canais KV no efeito vasorrelaxante promovido pelo NDOP. 

 

 

L o g  [N D O P ] M

R
e

la
x

a
m

e
n

to
 (

%
)

-8 -7 -6 -5 -4 -3

0

2 5

5 0

7 5

1 0 0 F E N

F E N  +  4 -A P

 

Gráfico 9: Curva de concentração-resposta para o NDOP (10-8 - 10-3 M) em anéis de aorta torácica 

isolada de camundongo C57BL/6 sem endotélio funcional, pré-contraídos com fenilefrina (10 µM), na 

ausência (n = 6) e na presença (n = 6) do 4-AP (1 mM). Valores expressos como média ± e.p.m. 
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4.2.7.3 Participação dos canais KATP  

Na presença de 10 µM de GLIB, um bloqueador dos canais KATP, a curva 

concentração-resposta para o NDOP (10-8 – 10-3 M) foi sobreposta (Emáx= 95,9 ± 2,3; 

n = 6) em comparação com o controle (Emáx= 107,3 ± 7,5%; n = 6), sem diferenças 

significativas entre os grupos. Logo, também foi descartada a participação dos canais 

KATP na resposta vasorrelaxante do NDOP. 
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Gráfico 10: Curva de concentração-resposta para o NDOP (10-8 - 10-3 M) em anéis de aorta torácica 

isolada de camundongo C57BL/6 sem endotélio funcional, pré-contraídos com fenilefrina (10 µM), na 

ausência (n = 6) e na presença (n = 6) de Glibenclamida (10 µM). Valores expressos como média ± 

e.p.m. 
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4.2.7.4 Participação dos canais KIR  

Quando incubados com Cloreto de Bário (30 µm) um bloqueador seletivo para 

KIR os anéis de aorta torácica pré-contraidos com FEN (10 µm) apresentaram uma 

significativa atenuação no relaxamento provocado pelo NDOP, com deslocamento da 

curva concentração-resposta para a direita e redução do efeito máximo  

(Emáx= 73,7 ± 5,7%; n = 6; p < 0,05) quando comparado com o controle  

(Emáx = 107,3 ± 7,5; n = 6). Esses resultados revelam o envolvimento dos canais KIR 

na resposta vasorrelaxante do NDOP. 
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Gráfico 11:  Curva de concentração-resposta para o NDOP (10-8 - 10-3 M) em anéis de aorta torácica 

isolada de camundongo C57BL/6 sem endotélio funcional, na ausência (n = 6) e na presença (n = 6) 

do BaCl2 (30 µm). Valores expressos como média ± e.p.m. 
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4.2.8 Investigação do desenvolvimento da tolerância vascular pelo NDOP 

A pré-incubação dos anéis de aorta de camundongo com 10-4 M de NDOP, foi capaz 

de atenuar a resposta vasorrelaxante do NDOP em ambos os grupos, anéis com 

endotélio vascular (Emáx= 49,4 ± 3,5%, p < 0,05; n = 7) e anéis sem endotélio vascular 

(Emáx= 44,1 ± 5,9%, p < 0,05; n = 6) quando comparados com os controles  

(Emáx= 102,6 ± 1,7%; n = 8), (Emáx= 107,3 ± 7,5%; n = 6), respectivamente. Sugerindo 

que o NDOP induz tolerância ao vasorrelaxamento após incubação prévia com alta 

concentração do composto. 
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Gráfico 12: Curva de concentração-resposta para o NDOP (10-8 - 10-3 M) em anéis de aorta torácica 

isolada de camundongo C57BL/6 com endotélio funcional, pré-contraídos com fenilefrina (10 µM), 

submetidos (n = 9) ou não (n = 6) a pré-incubação com NDOP 10-4 M. Valores expressos como média 

± e.p.m. 
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Gráfico 13: Curva de concentração-resposta para o NDOP (10-8 - 10-3 M) em anéis de aorta torácica 

isolada de camundongo C57BL/6 com endotélio removido, pré-contraídos com fenilefrina (10 µM), 

submetidos (n = 6) ou não (n = 6) a pré-incubação com NDOP 10-4 M. Valores expressos como média 

± e.p.m. 

 

 

4.3 Ensaio toxicológico pré-clínico agudo do NDOP 

 Os resultados obtidos na avaliação comportamental mostram que os animais 

tratados com a dose de 300 e 2000 mg/kg do NDOP não demonstraram alterações 

indicativas de atividade farmacológica da droga no sistema nervoso central (SNC), 

bem como não demonstraram alterações decorrentes de ação no sistema nervoso 

autônomo (SNA), quando comparados com o controle negativo (cremofor). 

 Quanto a avaliação da DL50, não foi verificada nenhuma morte no primeiro 

grupo de animais tratados com o NDOP (300 mg/kg). Na repetição do tratamento com 

a mesma dose também não foram constatados óbitos. Na sequência, com o 

tratamento de outro grupo de animais com NDOP na dose de 2000 mg/kg também 

não foram registradas mortes na primeira ou segunda execução do protocolo. Assim 

sendo, a DL50 do NDOP é de aproximadamente 5000 mg/kg (categoria 5). 
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 A tabela 5 demonstra a evolução ponderal dos animais, o peso relativo dos 

órgãos e o consumo de água e ração nos grupos tratados com NDOP e no controle. 

O consumo de água dos animais tratados com NDOP 300 mg/kg e 2000 mg/kg foi 

aumentado em comparação com o controle. Quanto ao consumo de ração, apenas os 

animais tratados com a dose de 2000 mg/kg tiveram aumento nesse parâmetro. 

 

Tabela 5: Efeito da administração aguda oral do NDOP na evolução ponderal, índice dos órgãos, 

consumo de água e de ração em camundongos fêmeas, após 14 dias de observação 

 
Parâmetros 

 

 
Tratamentos 

 

Evolução Ponderal (g) Controle 
 

NDOP 
(300 mg/kg) 

NDOP 
(2000 mg/kg) 

 

Inicial 

 

12,58 ± 1,17 

 

18,12 ± 0,41 

 

17,70 ± 0,80 

Final 

 

15,77 ± 0,54 19,73 ± 0,50 18,57 ± 0,69 

Índice dos órgãos 
(mg/g) 

   

 

Fígado 

 

49,10 ± 2,03 

 

48,96 ± 1,58 

 

47,51 ± 2,53 

Coração 5,65 ± 0,26 5,58 ± 0,31 6,11 ± 0,33 

Rins 11,48 ± 0,24 11,35 ± 0,35 12,34 ± 0,52 

Baço 

 

3,64 ± 0,34 3,95 ± 0,29 4,53 ± 0,51 

    

Consumo de água (ml) 77,50 ± 1,29 143,5 ± 1,45*** 

 

134,9 ± 0,97*** 

 

    

Consumo de ração (g) 18,09 ± 0,54 19,93 ± 1,53 21,21 ± 0,60*** 

    

Os resultados estão expressos como média ± e.p.m (n=18). Teste “t” de Student não-pareado:  

*p < 0,05 comparado com o controle (cremofor). Para avaliação dos órgãos, os valores foram expressos 

como índice dos órgãos que corresponde a divisão do peso dos órgãos (mg) pelo peso dos animais 

(g). 
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5 DISCUSSÃO 

Quando em 1980 uma série de experimentos em aortas isoladas de coelho, 

Robert Furchgott e Zawadzki demonstraram que a resposta à ACh estava diretamente 

relacionada a presença ou remoção da camada endotelial, um novo capítulo na 

história da fisiologia cardiovascular começou a ser escrito (FURCHGOTT; 

ZAWADZKI, 1980). Desde então diversos pesquisadores empenharam-se na busca 

pela compreensão do controle local do tônus vascular. Atualmente, sabe-se que o 

principal mecanismo responsável pelo relaxamento das células do músculo liso 

vascular (CMLV) envolve a participação de substâncias vasoativas produzidas no 

endotélio. Estas substâncias têm sido classificadas como fatores relaxantes ou 

contráteis derivados do endotélio (EDRFs e EDCFs, respectivamente).  

 O fator relaxante derivado do endotélio (EDRF) descrito por Furchgott e 

Zawadozki em 1980, hoje é conhecido como Óxido Nítrico (NO), um dos mais potentes 

vasodilatadores endógenos. Estruturalmente simples, o NO apresenta diversos 

efeitos biológicos com destaque na regulação dos eventos celulares no sistema 

cardiovascular, imunológico e nervoso. A limitação no uso do NO deve-se ao seu 

tempo de meia-vida curto in vivo. Substâncias com capacidade de liberar NO de forma 

dependente ou independente de metabolização enzimática, como é o caso dos 

nitratos orgânicos, são empregadas como ferramenta farmacológica na investigação 

da via do NO em condições fisiológicas e patofisiológicas, mostrando-se como 

potenciais agentes terapêuticos nos acometimentos cardiovasculares (BREDT; 

SNYDER, 1994; THOMAS, 2000; BARRETO; CORREIA, 2005).   

 Empenhados na investigação do papel do NO na indução do relaxamento em 

leito vascular de resistência e condutância de animais normotensos e hipertensos, 

nosso grupo de pesquisa demonstrou em trabalhos anteriores a este que os nitratos 

orgânicos sintetizados pelo departamento de química da UFPB, cedido pelo 

laboratório do Prof. Dr. Petrônio Filgueiras de Athayde Filho, confirmam-se como 

potenciais doadores de NO. França-Silva e cols. 2010 demonstraram que o 2-nitrato-

1,3-dibutoxipropano (NDBP) foi capaz de promover relaxamento de anéis de artéria 

mesentérica cranial isolada de ratos normotensos em um mecanismo dependente da 

liberação de NO e independente da participação da endotélio funcional.  Mais 

recentemente, Mendes-Junior et al. (2015) demonstraram que o nitrato de 
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ciclohexanol (HEX), também induz vasorrelaxamento de forma independente da 

participação da eNOS e mediante liberação de NO. 

No presente estudo, optamos por avaliar os efeitos induzidos pelo 2-nitrato-1,3-

di(octanóxi)propano (NDOP), um nitrato orgânico inédito sintetizado a partir da 

glicerina, utilizando-se de abordagens in vitro em anéis de artéria aorta isolada de 

camundongos C57BL/6. O principal achado deste estudo foi que o nitrato orgânico 

NDOP apresentou efeito vasorrelaxante em aorta de camundongo C57BL/6. Em nível 

funcional os efeitos induzidos pelo NDOP envolvem a liberação de NO em células 

musculares lisas vasculares e ativação da via NO-sGC-PKG, com concomitante 

participação dos canais KIR. A partir da caracterização parcial do mecanismo de ação 

vasorrelaxante do NDOP, pode-se também afirmar que o efeito ocorre de forma 

endotélio-independente, sem envolvimento da enzima óxido nítrico sintase endotelial 

(eNOS). 

De acordo com os dados relatados na literatura científica, bem como os 

trabalhos prévios com nitratos orgânicos desenvolvidos por nosso grupo de pesquisa, 

relatados acima, essas moléculas são metabolizadas e liberam NO em meio biológico. 

Partindo do pressuposto que o NDOP seria capaz de liberar NO in vitro foi feita a 

quantificação da produção intracelular de NO por microscopia de fluorescência 

utilizando a sonda DAF-FM DA, que é permeável a membrana e desacetilada no 

interior da célula em DAF-FM, que por sua vez reage com NO produzindo um derivado 

benzotriazolico. Este derivado apresenta excitação e emissão de fluorescência 

máximos de 495/515 nm, respectivamente, permitindo assim predizer os conteúdos 

citoplasmáticos de NO (KOJIMA et al., 1998). 

Os cortes transversais de artéria aorta estimulados com NDOP e incubados 

com DAF-FM DA apresentaram aumento na fluorescência emitida pela sonda. O pré-

tratamento com L-NNA, bloqueador da enzima óxido nitrico sintase, não impediu o 

aumento da emissão de fluorescência tanto nos tecidos tratados com NDOP como 

nos tecidos tratados com o doador de NO, SIN-1. Mesmo não sendo possível afirmar 

se uma via enzimática foi necessária no processo de geração de NO, estes dados 

indicam que o NDOP passa por um processo de metabolização com consequente 

liberação de NO nas células do musculo liso vascular sem a participação da eNOS.  

O mecanismo endógeno de metabolização dos nitratos orgânicos para a 

liberação de NO é complexo. Foi relatado que a biotransformação da nitroglicerina 

(NTG) envolve ativação de duas vias metabólicas. Uma via de baixa afinidade, em 
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presença de altas concentrações do nitrato e participação de enzimas como xantina 

oxidoredutase (XO), glutationa S-transferase (GST) e citocromo P450 (CYP450). E 

outra via de alta afinidade, com relevância clínica e que envolve a participação da 

enzima ALDH-2 mitocondrial (STAMLER et al., 2002; CHEN et al., 2005) A 

participação da ALDH-2 também foi confirmada no mecanismo de bioativação do 

tetranitrato de pentaeritritol (PETN), quando foram utilizados bloqueadores para esta 

enzima em preparações de aorta de rato (DAIBER et al., 2004). Em contraste, o efeito 

vasorrelaxante do mononitrato e o dinitrato de isossorbida (ISMN e ISDN, 

respectivamente) não foram afetados em aorta de camundongos com deleção 

genética para ALDH-2 (CHEN et al., 2005). Diante do exposto, faz-se necessária a 

confirmação do mecanismo de metabolização do NDOP para geração de NO em 

estudos posteriores. 

A oferta exógena de NO, apresentada pelo NDOP, em células de músculo liso 

vascular pôde ser observada nos estudos de reatividade vascular utilizando anéis de 

artéria aorta pré-contraídos com fenilefrina na presença e na ausência do endotélio 

funcional. O relaxamento promovido pelo NDOP foi semelhante em ambas as 

condições experimentais, dessa forma, mais uma vez descartamos a participação do 

endotélio na resposta induzida pelo composto em estudo. A independência do 

endotélio vascular bem como da eNOS no relaxamento promovido pelo NDOP pôde 

ser confirmada com a pré-incubação dos anéis com o bloqueador L-NAME, que não 

alterou a eficiência máxima da curva de relaxamento do composto.  Esta constatação 

também está de acordo os dados de dosagem de NO em que se utilizou o inibidor da 

eNOS, L-NNA, uma vez que a quantificação de NO por emissão de fluorescência nos 

vasos tratados com o NDOP não foi alterada na presença do mesmo. 

O uso de doadores de NO na presença do endotélio tem sido controverso, neste 

estudo a ausência do endotélio funcional permitiu melhor avaliar a resposta induzida 

pelo NDOP. Bonaventura et al. (2009) demonstraram que o relaxamento vascular 

induzido pelo complexo nitroliso de rutênio [Ru(terpy)(bdq)NO+]3+, em aorta de rato é 

acompanhado pela oxidação do cofator da NOS, BH4, causando desacoplamento da 

enzima e aumentando os níveis de ânion superóxido tecidual. O ânion superóxido  

(O2
-) é rapidamente convertido em peróxido de hidrogênio (H2O2) ou peróxido de nitrito 

(ONOO-) e ambos podem ser responsáveis pela ativação de ciclooxigenase (COX). A 

ativação de COX aumenta os níveis de tromboxano A2 (TXA2), que negativamente 

modula o relaxamento induzido pelo TERPY em anéis com endotélio funcional. Por 
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outro lado, o mesmo grupo de pesquisa, relatou que em aorta de rato, o já consagrado 

doador de NO nitroprussiato de sódio (NPS), apresenta efeito relaxante potencializado 

mediante produção de NO endotelial pela ativação da NOS constitutiva 

(BONAVENTURA et al., 2008). Sabe-se, no entanto que em muitos acometimentos 

cardiovasculares, entre eles a hipertensão arterial, hipertensão pulmonar, 

aterosclerose, doença arterial coronariana e isquemia, existe uma redução da 

biodisponibilidade de NO e da vasodilatação dependente do endotélio em decorrência 

do comprometimento endotelial. A menor biodisponibilidade do NO pode ser causada 

pela redução na expressão de eNOS (WILCOX et al., 1997), falta de substrato ou de 

cofatores para a eNOS (POU et al., 1992), condição essa determinante para o seu 

desacoplamento, induzindo a produção de espécies reativas do oxigênio (EROs) ao 

invés de NO.  

Para confirmar a participação do NO na resposta induzida pelo NDOP nos 

estudos de reatividade vascular em aorta de camundongo, os anéis de artéria foram 

pré-incubados com os sequestradores de NO radicalar, PTIO e hidroxicobalamina 

(HDX). O 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), sequestrando a forma 

radicalar do NO e bloqueando a resposta do NO exógeno (AKAIKE et al., 1993; 

MAEDA et al., 1994). A HDX apresenta a cobalamina oxidada [Cb (III)], que inativa o 

NO radicalar por meio da formação do complexo [Cb (III)-NO] (KRUSZYNA,1998).  

Embora tanto o PTIO quando a HDX sejam sequestradores de NO radicalar. 

Wanstall et al. (2001) demonstraram que eles apresentam efeitos diferentes em 

resposta a liberação de NO promovida pela ACh em aorta de rato. Sendo essa 

resposta inibida pelo HDX e não pelo PTIO. A falta de efeito de PTIO sobre as 

respostas à acetilcolina reflete achados prévios no músculo anococcígeo de rato, onde 

ao contrário da hidroxocobalamina, o PTIO não conseguiu inibir a resposta à 

estimulação nitrérgica (NO endógeno) mesmo que inibisse respostas ao NO exógeno 

em solução (LILLEY; GIBSON, 1996). Assim sendo, é importante ter cuidado na 

interpretação de qualquer resultado obtido com o uso do PTIO, nesse trabalho isso foi 

superado pela obtenção de dados com a HDX, um segundo sequestrador de NO 

radicalar. 

A pré-incubação dos anéis de aorta com PTIO provocou atenuação na resposta 

vasorrelaxante e essa atenuação foi mais pronunciada com a utilização do PTIO e 
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HDX na mesma pré-incubação. Esses resultados reforçam a hipótese de que os 

efeitos induzidos pelo NDOP ocorrem por meio da liberação de NO. 

 A via clássica de relaxamento NO/CGs/PKG está implicada no mecanismo de 

ação dos nitratos orgânicos (MONCADA; HIGGS, 2006; WANG, 2002). O NO liga-se 

ao ferro do grupo prostético heme da enzima ciclase de guanilil solúvel (CGs). Esta 

ligação forma o complexo [NO-Fe+2-Hist], resultando na quebra da ligação Fe+2-Hist, 

que funciona como um gatilho inicial na mudança conformacional da enzima e sua 

subsequente ativação (FRIEBE; KOESLING, 2003). A CGs converte GTP em GMPc, 

aumentando os níveis intracelulares deste último e causando a ativação de diversos 

alvos envolvidos no relaxamento da célula (MONCADA, 2006; McDONALD; MURAD, 

1995).  

 Em nosso estudo, a partir do protocolo de reatividade vascular com tratamento 

prévio utilizando o bloqueador ODQ, observamos que o relaxamento induzido pelo 

NDOP em aorta de camundongo foi praticamente abolido, sugerindo que a resposta 

vasodilatadora deste nitrato orgânico é mediada pela ativação da CGs e consequente 

produção de GMPc. 

 Estes resultados corroboram com os relatos na literatura sobre o mecanismo 

de ação dos nitratos orgânicos, considerados por sua capacidade vasodilatadora via 

ativação da ciclase de guanilil solúvel e aumento nos níveis de GMPc, mediados por 

liberação de NO (FUNG, 1993; MUNZEL; STEVEN; DAIBER, 2014). 

 O aumento nos níveis intracelulares de GMPc implica na ativação de proteínas 

cinases como a PKG e canais iônicos. Assim sendo, foi feita a investigação da via 

“downstream” que desencadeia o vasorrelaxamento no músculo liso vascular pelo 

NDOP, com enfoque na participação de canais iônicos. 

 O principal regulador da tensão do músculo liso é o cálcio. Drogas que atuam 

bloqueando canais para Ca+2 ou ativando canais para K+ podem reduzir o influxo deste 

íon por meio do fechamento de Cav, provocando relaxamento do músculo liso vascular 

(BOLOTINA et al., 1997; VAN HOVE et al., 2009). Partindo dessa afirmação, avaliou-

se a participação dos canais Cav no efeito vasorrelaxante induzido pelo do NDOP. No 

presente estudo, a utilização da solução de Krebs modificada com KCl 60 mM atenuou 

significantemente a resposta vasorrelaxante do NDOP. Considerando que nesta 

concentração o KCl bloqueia o efluxo de íons K+, esses resultados sugeriram o 

envolvimento dos canais para K+ no efeito do NDOP. 
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Compostos vasodilatadores com mecanismo de ação dependentes de canais 

para K+, apresentam redução no seu efeito quando expostos em soluções com altas 

concentrações desse íon, isso porque o aumento na concentração extracelular de K+ 

atenua o gradiente eletroquímico na membrana da célula tornando o mecanismo de 

ativação dos canais ineficaz. A hiperpolarização da membrana através da abertura de 

canais iónicos, como os de potássio constitui um mecanismo capaz de provocar 

potente vasodilatação (MENEZES et al., 2007; KHAN; HIGDON; MEISHERI, 1998). 

A fim de investigar o envolvimento destes canais foram utilizadas preparações 

de aorta incubadas com a solução de Krebs modificada com KCl a 20 mM. 

Diferentemente da pré-incubação com KCl 60 mM esta condição atenua de forma 

parcial o efluxo de K+, sendo eficaz na redução do relaxamento promovido por uma 

droga caso esta apresente mecanismo de ação mediado pela abertura dos canais 

para K+ (NELSON; QUAYLE, 1995). Nestas condições o efeito do NDOP sobre a 

vasodilatação dos anéis de artéria aorta foi significantemente atenuado, mostrando a 

participação dos canais para K+, ainda que não indicando o subtipo de canal envolvido 

na ação mediada pelo NDOP. 

 Nas células musculares lisas, o tônus contrátil está diretamente relacionado 

com a atividade dos canais para K+. Fatores capazes de regular essa atividade 

apresentam influência na resistência vascular, no controle do fluxo e da pressão 

arterial. Acometimentos cardiovasculares, como a hipertensão arterial, podem induzir 

mudanças na expressão e função padrão desses canais (CLARK; FUCHS, 1997; 

ARAÚJO et al, 2014). Dando continuidade a hipótese de que esses canais estariam 

envolvidos no vasorrelaxamento promovido pelo NDOP, decidiu-se então investigar  a 

participação dos subtipos de canais para K+: BKCa, KV, KATP e KIR (HADDY, 

VANHOUTTE; FELETOU, 2006; IUPHAR, 2002). 

 Estudos demonstram que os canais BKCa são expressos abundantemente em 

células musculares lisas, onde participam da criação do potencial de repouso da 

membrana, regulando o tônus vascular e funcionando como um mecanismo de 

compensação para a vasoconstrição. A ativação por voltagem desses canais 

interrompe, por feedback negativo, a despolarização promovido pelo aumento da 

concentração citosólica de cálcio (HU, ZANG, 2012; HILL et al, 2010; JACKSON, 

2005). O relaxamento produzido pelo NDOP não foi afetado pelo bloqueio dos canais 

BKCa, logo a participação destes canais no mecanismo de ação do NODP foi 

descartada. Estes resultados estão de acordo com o relato em estudo prévio em 
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ensaios com nitrato de ciclohexanol (HEX) em artéria mesentérica de rato (Mendes-

Júnior et al., 2015). Entretanto, já foi observada a participação dos canais BKCa no 

relaxamento de anéis de artéria mesentérica de rato mediado pelo doador de NO 2-

nitrato-1,3-dibutoxipropano (NDBP) (FRANÇA-SILVA et al., 2012) e na resposta 

vasodilatadora induzida pelo nitrato tetra-hidrofurfurilíco (NTHF) em artéria 

mesentérica rato (ALUSTAL, 2010). 

 Similar ao observado para os canais BKCa, os canais KV, KATP, também não 

estão envolvidos na resposta vasorrelaxante induzida pelo NDOP. Esses dados estão 

de acordo com os relatados por Meisheri, Khan; Martin (1993), os quais relataram que 

em aorta de rato o relaxamento mediado pelos doadores de NO, SNP e NOC-7 não 

envolvem a participação dos KATP. Por outro lado, Wynne et al. (2012) demonstraram 

que em aorta de camundongos C57BL/J o relaxamento induzido pela ACh é reduzido 

em anéis pré-incubados com 4-AP, demonstrando participação de KV em resposta a 

liberação de NO. Essas divergências podem ser explicadas, em parte pelas diferenças 

entre os leitos vasculares e também pelos compostos utilizados, uma vez que tecidos 

diferentes apresentam respostas farmacológicas variadas mediante administração de 

determinadas substâncias e/ou doadores de NO. 

 O último subtipo de canal para K+ avaliado neste trabalho, foram os KIR. Estes 

são expressos tanto no endotélio como no músculo liso vascular e medeiam a 

vasodilatação por elevações moderadas de K+ (de 6 a 15 mM). Estas elevações na 

concentração extracelular de potássio provocam uma mudança gradual na 

condutância dependente de voltagem por KIR, o que pode levar a manutenção da 

hiperpolarização e da vasodilatação. Estudos realizados em camundongos 

transgênicos com deficiência para o gene que codifica KIR relatam que em artérias 

cerebrais de camundongos neonatais, a vasodilatação induzida por K+ é 

completamente suprimida, efeito que parece basear-se principalmente na capacidade 

do músculo liso de hiperpolarizar em resposta as modificações na concentração de 

potássio (ZARITSKY et al., 2000; KÖHLER; RUTH, 2010). 

 Neste estudo, quando utilizado o bloqueador seletivo para KIR, o BaCl2. O efeito 

vasorrelaxante do NDOP foi reduzido para aproximadamente 70% de sua eficácia 

máxima, podendo ser equiparado com efeito observado quando foi utilizada a solução 

de Krebs modificada com KCl 20 mM. Desta forma, pode-se inferir, que o efeito 

induzido pelo NDOP ocorre com participação dos canais para K+ e que os KIR 

despontam como principal alvo para o mecanismo de ação da droga.   
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 O conjunto de dados obtidos demonstrou que o relaxamento mediado pelo 

NDOP em aorta de camundongo C57BL/6 envolve a via NO/GMPc, bem como 

participação dos canais KIR, com ação supostamente dependente da CGs. Além disso, 

não deve-se descartar a participação de outros alvos na via de sinalização envolvida 

no vasorrelaxamento, como por exemplo: a MLCK, bombas de Ca2+ do retículo e da 

membrana, o trocador Na+/Ca2+ e a bomba Na+-K+. 

Um dos grandes entraves no uso dos nitratos orgânicos na clínica atualmente 

é a indução da tolerância, efeito caracterizado entre vários fatores pela redução da 

biotransformação dessas drogas em meio fisiológico (TSOU et al., 2011; MÜNZEL et 

al., 1995; MÜNZEL et al., 2008; DAIBER; MÜNZEL, 2015). 

No presente estudo, os ensaios de tolerância com o NDOP sugeriram uma 

possível indução de tolerância vascular. Entretanto, vale ressaltar que a tolerância in 

vitro é uma consequência da saturação de mecanismos de bioativação que se segue 

à exposição a altas concentrações de nitratos. Ao passo que a tolerância in vivo é 

determinada pela ativação de mecanismos contra-regulatórios em níveis humoral, 

genômico e proteômico (MÜNZEL et al., 1999).  

Curiosamente, há uma correlação entre a capacidade de induzir tolerância para 

cada nitrato e a potência dos seus respectivos efeitos. Em experimentos in vitro o 

PETN é o nitrato mais propenso a tolerância, seguido da NTG, ao passo que o mono 

e o dinitrato de isossorbida (ISMN e ISDN) demonstram tolerância leve (KOENIG et 

al., 2007). Essas diferenças não são mantidas in vivo. Nesta condição experimental, 

os sinais de tolerância são detectados para a NTG, ISMN e ISDN, no entanto o PETN 

permanece uma notável exceção, pois induz vasodilatação isenta de tolerância 

(MULLENHEIM et al., 2001; FINK; BASSENGE, 1997). O PETN configura-se como 

um nitrato orgânico único por sua capacidade em regular uma poderosa enzima anti-

oxidante, a heme oxigenase-1 (HO-1), o que explica em parte a ausência de efeitos 

negativos na função endotelial frente ao desenvolvimento da tolerância (GORI; 

DAIBER, 2009; OBERLE et al., 1999; DRAGONI et al., 2007). 

De acordo com o exposto na literatura, a investigação do fenômeno da 

tolerância é complexo. Logo somente com estudos in vivo pode ser confirmada 

indução a tolerância pela utilização do NDOP. Assim sendo, faz-se necessária uma 

investigação mais detalhada em estudos posteriores para que os nossos dados sejam 

conclusivos.   
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De acordo com os ensaios toxicológicos realizados, foi observado que o 

tratamento via oral com NDOP não induziu mudanças nos parâmetros 

comportamentais dos animais. Não sendo observada nenhuma morte entre os grupos 

avaliados (300 mg/kg, 2000 mg/kg e controle). Assim, a DL50 (Dose Letal 50%) do 

NDOP está enquadrada na categoria 5 do guia 423 da OECD, que é de 

aproximadamente 5000 mg/kg. 

Quando investigados o consumo de água e ração pelos camundongos, foi 

verificado aumento no consumo de água nos dois grupos tratados (300 e 2000 mg/kg) 

e aumento no consumo de ração no grupo que recebeu 2000 mg/kg do NDOP. 

Ainda que o consumo de água e ração seja uma característica importante no 

estudo da segurança de um produto que venha se tornar uma alternativa terapêutica, 

tais resultados isolados não são suficientes para inferir toxicidade ao composto nas 

condições avaliadas.  

Segundo Rosidah et al. (2009) um importante método para diagnosticar se um 

órgão foi exposto a algum dano consiste em calcular a razão órgão/peso, sendo esses 

o peso relativo dos órgãos mais indicativo de toxicidade do que o peso absoluto 

(DEMMA et al., 2006). No intuito de se comprovar essa hipótese, o índice dos órgãos 

foi avaliado ao término do ensaio de toxicidade aguda e foi observado que o NDOP 

não ocasionou mudança significativa nesse parâmetro. Além disso, não foram 

verificadas alterações macroscópicas para os animais tratados com a substância, em 

comparação aos animais controle. 

Estas descobertas encorajam novos estudos, principalmente a investigação da 

resposta do NDOP em animais vivos, o que ampliaria o conhecimento acerca dos 

efeitos vasodilatadores promovidos e possibilitaria avanços em outros ensaios pré-

clínicos e clínicos. 
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6 CONCLUSÃO 

O resultados obtidos na execução deste trabalho permitem concluir que o  

2-nitrato-1,3-di(octanoxi)propano (NDOP): 

 

1. É um composto doador de NO em células de músculo liso vascular de artéria 

aorta e este efeito é independente da enzima eNOS; 

2. Induz vasorrelaxamento em aorta torácica isolada de camundongo C57BL/6, 

por meio da ativação da via NO-CGs-PKG e participação dos KIR; 

3. Induz tolerância vascular em anéis de aorta torácica isolada de camundongos 

C57BL/6; 

4. Apresenta baixa toxicidade aguda pré-clínica nas condições e parâmetros 

avaliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências 

 
 



  Referências | 74 

 

   

7 REFERÊNCIAS 

AKAIKE, T.; YOSHIDA, M.; MIYAMOTO, Y.; SATO, K.; KOHNO, M.; SASAMOTO, K.; 

MAEDA, H. Antagonistic action of imidazolineoxyl N-oxides against endothelium-

derived relaxing factor/. bul. NO (nitric oxide) through a radical 

reaction. Biochemistry, v. 32, n. 3, p. 827-832, 1993. 

 

ALUSTAU, M. C. Envolvimento da via do óxido nítrico na resposta vasodilatadora 

induzida pelo nitrato tetra-hidrofurfurilíco (NTHF) em artéria mesentérica superior de 

Rato. 101 p. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

2010. 

 

ARAÚJO, A. V.; MARCELLA, M. D.; SILVA, R. S.; BENDHACK, L. M. Function and 

Protein Expression of Potassium Channels in Mesenteric Resistance Arteries Isolated 

from 2K-1C Hypertensive Rats. Hypertension: Open Access. v. 3, p. 1-7. 2014. 

 

ARNOLD, W.P.; MITTAL, C.K.; KATSUKI, S.; MURAD, F. Nitric oxide activates 

guanylate cyclase and increases guanosine 3', 5'-monophosphate levels in various 

tissue preparations. Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 74, 3203-07, 1977. 

 

BARRETO, R. l; CORREIA, C. R. D. Óxido nítrico: propriedades e potenciais usos 

terapêuticos. Química Nova, v. 28(6), p. 1046 - 1054, 2005 

 

BENDHACK, L. M.; BONAVENTURA, D.; DE LIMA, R. G.; SILVA, R. S. D. 

Mechanisms underlying relaxation induced by a new nitric oxide donor. The FASEB 

Journal, v. 20, n. 5, p. A1126, 2006. 

 

BERKELS, R.; DACHS, C.; ROESEN, R.; KLAUS, W. Simultaneous measurement of 

intracellular Ca 2+ and nitric oxide: a new method. Cell calcium, v. 27, n. 5, p. 281-

286, 2000. 

 

BOLOTINA, V.M.; NAJIBI, S.; PALACINO, J.J.; PAGANO, P.J.; COHEN, R.A.  Nitric 

oxide directly activates calcium‐activated potassium channels from rat brain 

reconstituted into planar lipid bilayer. FEBS letters, v. 415, n. 3, p. 299-302, 1997.  

 

BOLZ, S. S.; VOGEL, L., SOLLINGER, D.; DERWAND, R.; DE WIT, C.; LOIRAND, 

G.; POHL, U. Nitric oxide-induced decrease in calcium sensitivity of resistance arteries 

is attributable to activation of the myosin light chain phosphatase and antagonized by 

the RhoA/Rho kinase pathway. Circulation, v. 107, n. 24, p. 3081-3087, Jun 2003. 

 



  Referências | 75 

 

   

BONAVENTURA, D.; LUNARDI, C. N.; RODRIGUES, G. J.; NETO, M. A.; 

BENDHACK, L. M. A novel mechanism of vascular relaxation induced by sodium 

nitroprusside in the isolated rat aorta. Nitric Oxide, v. 18, n. 4, p. 287-295, 2008. 

 

BONAVENTURA, D.; LUNARDI, C. N.; RODRIGUES, G. J.; NETO, M. A.; VERCESI, 

J. A.; DE LIMA, R. G.; BENDHACK, L. M. Endothelium negatively modulates the 

vascular relaxation induced by nitric oxide donor, due to uncoupling NO 

synthase. Journal of inorganic biochemistry, v. 103, n. 10, p. 1366-1374, 2009. 

 

BRANDÃO, M. C. R.; ATHAYDE-FILHO, P. F.; XAVIER, F. C. B. Desenvolvimento 

tecnológico de aditivos melhoradores de cetano a partir da biomassa. In: IX 

CONGRESSO DE PESQUISA E INOVAÇÃO DA REDE NORTE E NORDESTE DE 

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA, 2014, São Luiz. Anais. IX CONNEPI, São Luiz, 2014. 

 

BREDT, D. S.; SNYDER, S. H. Nitric oxide: a physiologic messenger 

molecule. Annual review of biochemistry, v. 63, n. 1, p. 175-195, 1994. 

 

BREDT, D. S; HWANG, P. M; SNYDER, S. H. Localization of nitric oxide synthase 

indicating a neural role for nitric oxide. Nature, v. 347, p. 768 - 770, 1990. 

 

BROWN, L. A.; KEY, B. J.; LOVICK, T. A. Bio-imaging of nitric oxide-producing 

neurones in slices of rat brain using 4, 5-diaminofluorescein. Journal of neuroscience 

methods, v. 92, n. 1, p. 101-110, 1999. 

 

CARVAJAL, J.A.; GERMAIN A.M.; HUIDOBRO-TORO, J.P.; WEINER, C.P. Molecular 

mechanism of cGMP‐mediated smooth muscle relaxation. Journal of cellular 

physiology, v. 184, n. 3, p. 409-420, 2000. 

 

CHEN, Z.; FOSTER, M. W.; ZHANG, J.; MAO, L.; ROCKMAN, H. A.; KAWAMOTO, 

T.; STAMLER, J. S. An essential role for mitochondrial aldehyde dehydrogenase in 

nitroglycerin bioactivation. Proceedings of the National Academy of Sciences of 

the United States of America, v. 102, n. 34, p. 12159-12164, 2005. 

 

CHEN, Z.; ZHANG, J.; STAMLER, J. S. Identification of the enzymatic mechanism of 

nitroglycerin bioactivation. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 

99, n. 12, p. 8306-8311, 2002. 

 

CHRISTENSEN, K.L.; MULVANY, M.J. Location of resistance arteries. Journal of 

Vascular Research. 38, 1-12, 2001. 

 



  Referências | 76 

 

   

CLARK, S. G; FUCHS, L. C; Role of nitric oxide and Ca2+ dependent K+ channels in 

mediating heterogeneous microvascular responses to acetylcholine in different 

vascular beds, Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, v. 

282(3), p. 1473 – 1479, 1997. 

 

DAIBER, A.; MÜNZEL, T.; GORI, T. Organic nitrates and nitrate tolerance—state of 

the art and future developments. Advances in pharmacology, v. 60, p. 177, 2010. 

 

DAIBER, A.; OELZE, M.; COLDEWEY, M.; BACHSCHMID, M.; WENZEL, P.; SYDOW, 

K.; WENDT, M.; KLESCHYOV, A. L.; STALLEICKEN, D.; ULLRICH, V.; MÜLSCH, A.; 

MÜNZEL, T. Oxidative Stress and Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Activity: A 

Comparison of Pentaerythritol Tetranitrate with Other Organic Nitrates. Molecular 

Pharmacology, v. 66, p. 1372 – 1382, 2004. 

 

DAVEL, A. P.; VICTORIO, J. A.; DELBIN, M. A.; FUKUDA, L. E.; ROSSONI, L. 

V. Enhanced endothelium-dependent relaxation of rat pulmonary artery following β-

adrenergic overstimulation: Involvement of the NO/cGMP/VASP pathway. Life 

sciences, v. 125, p. 49-56, 2015. 

 

DEMMA, J.; GEBRE-MARIAM, T.; ASRES, K.; EVGETIE, W.; ENGINDAWORK, E. 

Toxicology study on Glinus lotoides: a traditionally used technicalherb in Ethiopia, J. 

Ethnopharmacol., v. 111, p. 451-457, 2006. 

 

DIMMELER, S.; FLEMING, I.; FISSLTHALER, B.; HERMANN, C.; BUSSE, R.; 

ZEIHER, A. M. Activation of nitric oxide synthase in endothelial cells by Akt-dependent 

phosphorylation. Nature, v. 399, n. 6736, p. 601-605, 1999. 

 

DRAGONI, S.; GORI, T.; LISI, M.; DI STOLFO, G.; PAUTZ, A.; KLEINERT, H.; 

PARKER, J. D. Pentaerythrityl tetranitrate and nitroglycerin, but not isosorbide 

mononitrate, prevent endothelial dysfunction induced by ischemia and 

reperfusion. Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, v. 27, n. 9, p. 

1955-1959, 2007. 

 

DOAK, S. H.; MANSHIAN, B.; JENKINS, G. J. S.; SINGH, N. In vitro genotoxicity 

testing strategy for nanomaterials and the adaptation of current OECD guidelines. 

Mutation Research, v. 745,104-111, 2012. 

 

ELKAYAM, U.; KULICK, D.; MCINTOSH, N.; ROTH, A.; HSUEH, W.; RAHIMTOOLA, 

S. H.  Incidence of early tolerance to hemodynamic effects of continuous infusion of 

nitroglycerin in patients with coronary artery disease and heart failure. Circulation, v. 

76, n. 3, p. 577-584, 1987. 



  Referências | 77 

 

   

 

ETTER, E. F.; ETO, M.; WARDLE, R. L.; BRAUTIGAN, D. L.; MURPHY, R. 

A.  ACTIVATION of myosin light chain phosphatase in intact arterial smooth muscle 

during nitric oxide-induced relaxation. J. Biol. Chem., v. 276, n. 37, p. 34681-34685, 

Sep 2001. 

 

FEELISCH, M. The use of nitric oxide donors in pharmacological studies. Naunyn-

Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology, v. 358, p. 113 – 122, 1998. 

 

FEELISCH, M; KOTSONIS, P; SIEBE, J; CLEMENT, B; SCHMIDT, H. H. The soluble 

guanylyl cyclase inhibitor 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3,-a] quinoxalin-1-one is a 

nonselective heme protein inhibitor of nitric oxide synthase and other cytochrome P-

450 enzymes involved in nitric oxide donor bioactivation. Molecular Pharmacology, 

v. 56, p. 243–253, 1999. 

 

FERON, O.; SALDANA, F.; MICHEL, J.B.; MICHEL, T. The Endothelial Nitric-oxide 

Synthase-Caveolin Regulatory Cycle. The Journal of Biological Chemistry. 273(6), 

3125-3128, 1998. 

 

FINK, B.; BASSENGE, E. Unexpected, tolerance-devoid vasomotor and platelet 

actions of pentaerythrityl tetranitrate. Journal of cardiovascular pharmacology, v. 

30, n. 6, p. 831-836, 1997. 

 

FLEMING, I. Molecular mechanisms underlying the activation of eNOS. Pflügers 

Archiv-European Journal of Physiology, v. 459, n. 6, p. 793-806, 2010. 

 

FLEMING, I.; BAUERSACHS, J.; FISSLTHALER, B.; BUSSE, R. Ca2+-independent 

activation of the endothelial nitric oxide synthase in response to tyrosine. Circulation 

Research, v. 82, n. 6, p. 686-695, 1998. 

 

FLEMING, I.; BUSSE, R. Molecular mechanisms involved in the regulation of the 

endothelial nitric oxide synthase. American Journal of Physiology-Regulatory, 

Integrative and Comparative Physiology, v. 284, n. 1, p. R1-R12, 2003. 

 

FÖRSTERMANN, U.; SESSA, W. C. Nitric oxide synthases: regulation and 

function. European heart journal, v. 33, n. 7, p. 829-837, 2012. 

 

FRANÇA-SILVA, M. S.; BALARINI, C. M.; CRUZ, J. C.; KHAN, B. A.; RAMPELOTTO, 

P. H.; BRAGA, V. A. Organic nitrates: past, present and future. Molecules, v. 19, n. 

9, p. 15314-15323, 2014. 

 



  Referências | 78 

 

   

FRANÇA-SILVA, M. S.; LUCIANO, M. N.; RIBEIRO, T. P.; SILVA, J. S.; SANTOS, A. 

F.; FRANÇA, K. C.; MEDEIROS, I. A. The 2-nitrate-1, 3-dibuthoxypropan, a new nitric 

oxide donor, induces vasorelaxation in mesenteric arteries of the rat. European 

journal of pharmacology, v. 690, n. 1, p. 170-175, 2012. 

 

FRANÇA-SILVA, M. S.; MONTEIRO, M. M.; QUEIROZ, T. M.; SANTOS, A. F.; 

ATHAYDE-FILHO, P. F.; BRAGA, V. A. The new nitric oxide donor 2-nitrate-1, 3-

dibuthoxypropan alters autonomic function in spontaneously hypertensive 

rats. Autonomic Neuroscience, v. 171, n. 1, p. 28-35, 2012. 

 

FRIEBE, A; KOESLING, D. Regulation of nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase. 

Circulation Research, v. 93, p. 96 – 105, 2003. 

 

FUNG, H. Clinical pharmacology of organic nitrates. The American journal of 

cardiology, v. 72, n. 8, p. C9-C15, 1993. 

 

FURCHGOTT, R. F.; ZAWADZKI, J. V. The obligatory role of endothelial cells in the 

relaxation of arterial smooth muscle by acetylcholine. Nature, v. 288, p. 373-376, 1980. 

 

GARTHWAITE, J, CHARLES, S. L; CHESS-WILLIAMS, R. Endothelium-derived 

relaxing factor release on activation of NMDA receptors suggests role as intercellular 

messenger in the brain. Nature (London), v. 336, p. 385-388, 1988. 

 

GOLDSTEIN, S.; RUSSO, A.; SAMUNI, A. Reactions of PTIO and Carboxy-PTIO with 

NO·, NO2, and. Journal of Biological Chemistry, v. 278, n. 51, p. 50949-50955, 

2003. 

 

GORI, T.; DAIBER, A. Non-hemodynamic effects of organic nitrates and the distinctive 

characteristics of pentaerithrityl tetranitrate. American journal of cardiovascular 

drugs, v. 9, n. 1, p. 7-15, 2009. 

 

HADDY, F. J; VANHOUTTE, P. M; FELETOU, M. Role of potassium in regulating blood 

flow and blood pressure. American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative 

and Comparative Physiology, v. 290(3), p. R546-552, march 2006. 

 

HILL, M. A.; YANG, Y.; ELLA, S. R.; DAVIS, M. J.; BRAUN, A. P. Large conductance, 

Ca2+-activated K+ channels (BKCa) and arteriolar myogenic signaling. FEBS Letters. 

v. 584, p. 2033–2042. 2010. 

 



  Referências | 79 

 

   

HOBBS, A.J.; HIGGS, A.; MONCADA, S. Inhibition of nitric oxide synthase as a 

potential therapeutic target.  Annual Review of Pharmacology and Toxicology, v. 

39, n. 1, p. 191-220, 1999. 

 

HU, X. Q.; ZHANG, L. Function and regulation of large conductance Ca2+-activated 

K+ channel in vascular smooth muscle cells. Drug Discovery Today. v. 17, P. 974-

987. 2012. 

 

IGNARRO, L. J. Nitric oxide: a unique endogenous signaling molecule in vascular 

biology. Biosci. Rep., v. 19, n. 2, p. 51-71, Apr 1999.  

 

IGNARRO, L. J., BUGA, G. M., WOOD, K. S., BYRNS, R. E., & CHAUDHURI, 

G.  Endothelium-derived relaxing factor produced and released from artery and vein 

is nitric oxide. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 84, n. 24, p. 

9265-9269, 1987. 

 

IGNARRO, L. J.; NAPOLI, C.; LOSCALZO, J. Nitric oxide donors and cardiovascular 

agents modulating the bioactivity of nitric oxide an overview. Circulation research, v. 

90, n. 1, p. 21-28, 2002. 

 

IGNARRO, L. J; BUGA, G. M.; WOOD, K. S.; BYRNS, R. E.; CHAUDHURI, G. 

Endothelium-derived relaxing factor produced and released from artery and vein is 

nitric oxide. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., v. 84, n. 24, p. 9265-9269, Dec 1987. 

 

IRVINE, J. C.; KEMP-HARPER, B. K.; WIDDOP, R. E. Chronic administration of the 

HNO donor Angeli's salt does not lead to tolerance, cross-tolerance, or endothelial 

dysfunction: comparison with GTN and DEA/NO. Antioxidants & Redox Signaling, 

v. 14(9), p. 1615-1624, 2011. 

 

IUPHAR - INTERNATIONAL UNION OF PHARMACOLOGY. Ion Channel 

Compendium: potassium channels. International Union of Pharmacology, 2002. 

 

JACKSON, W. F. Ion Channels and Vascular Tone. Hypertension, v. 35, p. 173-178, 

2000. 

 

JACKSON, W. F. Potassium channels in the peripheral microcirculation. 

Microcirculation, v.12(1), p.113-27, 2005.  

 

 



  Referências | 80 

 

   

JANSSEN, Y. M.; SOULTANAKIS, R.; STEECE, K.; HEERDT, E.; SINGH, R. J.; 

JOSEPH, J.; KALYANARAMAN, B. Depletion of nitric oxide causes cell cycle 

alterations, apoptosis, and oxidative stress in pulmonary cells. American Journal of 

Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology, v. 275, n. 6, p. L1100-L1109, 

1998. 

 

JURT, U.; GORI, T.; RAVANDI, A.; BABAEI, S.; ZEMAN, P.; PARKER, J. D. Differential 

effects of pentaerythritol tetranitrate and nitroglycerin on the development of tolerance 

and evidence of lipid peroxidation: a human in vivo study. Journal of the American 

College of Cardiology, v. 38, p. 854 – 859, 2001. 

 

KATSUKI, S.; ARNOLD, W.P.; MURAD, F. Effect of sodium nitroprusside, nitroglycerin 

and sodium azide on levels of cyclic nucleotides and mechanical activity of various 

tissues. J. Cyclic Nucl. Res. 3, 239-47, 1977. 

 

KHAN, S. A.; HIGDON, N. R.; MEISHERI, K. D. Coronary vasorelaxation by 

nitroglycerin: involvement of plasmalemmal calcium-activated K+ channels and 

intracellular Ca2+ stores. The Journal of Pharmacology and Experimental 

Therapeutics. v. 284, n. 3, p. 838-846, 1998. 

 

KIM, D.; RYBALKIN, S. D.; PI, X.; WANG, Y.; ZHANG, C.; MUNZEL, T.; YAN, C. 

Upregulation of phosphodiesterase 1A1 expression is associated with the 

development of nitrate tolerance. Circulation, v. 104, n. 19, p. 2338-2343, 2001. 

 

KOENIG, A.; LANGE, K.; KONTER, J.; DAIBER, A.; STALLEICKEN, D.; GLUSA, E.; 

LEHMANN, J. Potency and in vitro tolerance of organic nitrates: partially denitrated 

metabolites contribute to the tolerance-devoid activity of pentaerythrityl 

tetranitrate. Journal of cardiovascular pharmacology, v. 50, n. 1, p. 68-74, 2007. 

 

KÖHLER, R.; RUTH, P. Endothelial dysfunction and blood pressure alterations in K+-

channel transgenic mice. Pflügers Archiv-European Journal of Physiology, v. 459, 

n. 6, p. 969-976, 2010. 

 

KOJIMA, H.; NAKATSUBO, N.; KIKUCHI, K.; KAWAHARA, S.; KIRINO, Y.; NAGOSHI, 

H.; NAGANO, T. Detection and imaging of nitric oxide with novel fluorescent indicators: 

diaminofluoresceins. Analytical chemistry, v. 70, n. 13, p. 2446-2453, 1998. 

 

KOJIMA, H.; SAKURAI, K.; KIKUCHI, K.; KAWAHARA, S.; KIRINO, Y.; NAGOSHI, H.; 

NAGANO, T. Development of a fluorescent indicator for nitric oxide based on the 

fluorescein chromophore. Chemical and pharmaceutical bulletin, v. 46, n. 2, p. 373-

375, 1998. 

 



  Referências | 81 

 

   

KOJIMA, H.; URANO, Y.; KIKUCHI, K.; HIGUCHI, T.; HIRATA, Y.; NAGANO, T. 

Fluorescent indicators for imaging nitric oxide production. Angewandte Chemie 

International Edition, v. 38, n. 21, p. 3209-3212, 1999. 

 

KRAVTSOV, G. M.; BRUCE, I. C.; WONG, T. M.; KWAN, C. Y. A new view of K+-

induced contraction in rat aorta: the role of Ca2+ binding. Pflügers Archiv, v. 446, n. 

5, p. 529-540, 2003. 

 

KRUSZYNA, H; MAGYAR, J. S; ROCHELLE, L. G; RUSSEL, M. A; SMITH, R. P. E; 

WILCOX, D. E; Spectroscopic Studies of Nitric Oxide (No) Interations with Cobalamins: 

Reaction of No with Superoxocobalamin(Iii) Likely Accounts for Cobalamin Reversal 

of the Biological Effects of NO. Journal of Pharmacology and Experimental 

Therapeutics, v. 285(2), p. 665-671, 1998. 

 

LANGTON, P. D.; NELSON, M. T.; HUANG, Y.; STANDEN, N. B. Block of 

calciumactivated potassium channels in mammalian arterial myocytes by 

tetraethylammonium ions. American Journal of Physiology: Heart and Circulatory 

Physiology. v. 260, n. 3, p. H927-H934, 1991. 

 

LIES, B.; GRONEBERG, D.; GAMBARYAN, S.; FRIEBE, A. Lack of effect of ODQ 

does not exclude cGMP signalling via NO‐sensitive guanylyl cyclase. British journal 

of pharmacology, v. 170, n. 2, p. 317-327, 2013. 

 

LILLEY, E.; GIBSON, A. Antioxidant protection of NO‐induced relaxations of the mouse 

anococcygeus against inhibition by superoxide anions, hydroquinone and carboxy‐

PTIO. British journal of pharmacology, v. 119, n. 2, p. 432-438, 1996. 

 

LOSCALZO, J.; WELCH, GEORGE. Nitric oxide and its role in the cardiovascular 

system. Progress in cardiovascular diseases, v. 38, n. 2, p. 87-104, 1995. 

 

LUNDBERG, J. O.; WEITZBERG, E.; GLADWIN, M. T. The nitrate–nitrite–nitric oxide 

pathway in physiology and therapeutics. Nature reviews Drug discovery, v. 7, n. 2, 

p. 156-167, 2008. 

 

MAEDA, H.; AKAIKE, T.; YOSHIDA, M.; SUGA, M. Multiple functions of nitric oxide in 

pathophysiology and microbiology: analysis by a new nitric oxide scavenger. Journal 

of Leukocyte Biology, v. 56, n. 5, p. 588-592, 1994. 

 

MARIZE, C. V. Avaliação de toxicidade aguda: estratégias após a “era do teste DL50”. 

Rev. Elet. Farm., v. 3, p. 93-98, 2006. 

 



  Referências | 82 

 

   

MARTINEZ-LEMUS, L.A.; HILL, M.A.; MEININGER, G.A. The plastic nature of the 

vascularwall: a continuum of remodeling events contributing to control of arteriolar 

diameter and structure. Physiology. 24, 45-57, 2009. 

 

MATSUO, I.; HIROOKA, Y.; HIRONAGA, K.; ESHIMA, K.; SHIGEMATSU, H.; 

SHIHARA, M.; TAKESHITA, A. Glutamate release via NO production evoked by 

NMDA in the NTS enhances hypotension and bradycardia in vivo. American Journal 

of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, v. 280, n. 5, 

p. R1285-R1291, 2001. 

 

MCDONALD, L. J.; MURAD, F. Nitric oxide and cGMP signalling. In: Advances in 

Pharmacology. ed. Ignarro, L. & Murad, F. New York: Academic Press, vol. 34, p. 263-

273, 1995. 

 

MEISHERI, K. D.; KHAN, S. A.; MARTIN, J. L. Vascular pharmacology of ATP-

sensitive K1 channels: Interactions between glyburide and K1 channel openers. 

Journal of Vascular Research, v. 30, p. 2 – 12, 1993. 

 

MENDES-JÚNIOR, L. D. G.; GUIMARÃES, D. D.; GADELHA, D. D.; DINIZ, T. F.; 

BRANDÃO, M. C.; ATHAYDE-FILHO, P. F.; BRAGA, V. A. The new nitric oxide donor 

cyclohexane nitrate induces vasorelaxation, hypotension, and antihypertensive effects 

via NO/cGMP/PKG pathway. Frontiers in physiology, v. 6, 2015. 

 

MILLER, M. R.; MEGSON, I. L. Recent developments in nitric oxide donor drugs. 

British Journal of Pharmacology, v. 151, p. 305 – 321, 2007. 

 

MONCADA, S.; HIGGS, E. A. The Discovery of nitric oxide and its role in vascular 

biology. British Journal of Pharmacology, v. 147, p. S193-S201, 2006. 

 

MONCADA, S.; PALMER, R. M.; HIGGS, E. A. The discovery of nitric oxide as the 

endogenous nitrovasodilator. Hypertension, v. 12, n. 4, p. 365-372, Oct 1988.  

 

MONCADA, S.; PALMER, R.M.; HIGGS, E.A. Nitric oxide: physiology, 

pathophysiology, and pharmacology. Pharmacol. Rev. 43(2), 109-42, 1991. 

 

MONCADA, S.; PALMER., R.M.; HIGGS, E.A. Biosynthesis of nitric oxide from L-

arginine. A pathway for the regulation of cell function and communication. Biochem 

Pharmacol.  38:1709-15, 1989 

 



  Referências | 83 

 

   

MÜLLENHEIM, J.; MÜLLER, S.; LABER, U.; THÄMER, V.; MEYER, W.; BASSENGE, 

E.; KOJDA, G. The effect of high-dose pentaerythritol tetranitrate on the development 

of nitrate tolerance in rabbits. Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology, 

v. 364, n. 3, p. 269-275, 2001.  

 

MÜNZEL, T.; GIAID, A.; KURZ, S.; STEWART, D. J.; HARRISON, D. G. Evidence for 

a role of endothelin 1 and protein kinase C in nitroglycerin tolerance. Proceedings of 

the National Academy of Sciences, v. 92, n. 11, p. 5244-5248, 1995. 

 

MÜNZEL, T.; HINK, U.; YIGIT, H.; MACHARZINA, R.; HARRISON, D. G.; MÜLSCH, 

A. Role of superoxide dismutase in in vivo and in vitro nitrate tolerance. British journal 

of pharmacology, v. 127, n. 5, p. 1224-1230, 1999. 

 

MÜNZEL, T.; SAYEGH, H.; FREEMAN, B. A.; TARPEY, M. M.; HARRISON, D. G. 

Evidence for enhanced vascular superoxide anion production in nitrate tolerance. A 

novel mechanism underlying tolerance and cross-tolerance. Journal of Clinical 

Investigation, v. 95, n. 1, p. 187, 1995. 

 

MÜNZEL, T.; SINNING, C.; POST, F.; WARNHOLTZ, A.; SCHULZ, E. 

Pathophysiology, diagnosis and prognostic implications of endothelial 

dysfunction. Annals of medicine, v. 40, n. 3, p. 180-196, 2008. 

 

MÜNZEL, T.; STEVEN, S.; DAIBER, A. Organic nitrates: update on mechanisms 

underlying vasodilation, tolerance and endothelial dysfunction. Vascular 

pharmacology, v. 63, n. 3, p. 105-113, 2014. 

 

NELSON, M. T.; PATLAK, J. B.; WORLEY, J. F.; STANDEN, N. B. Calcium channels, 

potassium channels, and voltage dependence of arterial smooth muscle 

tone. American Journal of Physiology-Cell Physiology, v. 259, n. 1, p. C3-C18, 

1990. 

 

NELSON, M. T.; QUAYLE, J. M. Physiological roles and properties of potassium 

channels in arterial smooth muscle. American Journal of Physiology-Cell 

Physiology, v. 268, n. 4, p. C799-C822, 1995. 

 

OBERLE, S.; SCHWARTZ, P.; ABATE, A.; SCHRÖDER, H. The antioxidant defense 

protein ferritin is a novel and specific target for pentaerithrityl tetranitrate in endothelial 

cells. Biochemical and biophysical research communications, v. 261, n. 1, p. 28-

34, 1999. 

 



  Referências | 84 

 

   

OLIVEIRA, M. C.; LEMOS, L. M. S.; OLIVEIRA, R. G.; DALL'OGLIO, E. L.; JÚNIOR, 

P. T. S.; MARTINS, D. T. O. Evaluation of toxicity of Calophyllum brasiliense stem bark 

extract by in vivo and in vitro assays. Journal of Ethnopharmacology, v. 155, p. 30-

38, 2014. 

 

PALMER R.M, FERRIGE A.G, MONCADA S. Nitric oxide release accounts for the 

biological activity of endothelium-derived relaxing factor. Nature. 1987; 327:524-6 

 

PALMER, R. M.; ASHTON, D. S.; MONCADA, S. Vascular endothelial cells synthesize 

nitric oxide from L-arginine. Nature, v. 333, n. 6174, p. 664-666, Jun 1988. 

 

PARKER, J. D.; FARRELL, B.; FENTON, T., COHANIM, M.; PARKER, J. O. Counter-

regulatory responses to continuous and intermittent therapy with 

nitroglycerin. Circulation, v. 84, n. 6, p. 2336-2345, 1991. 

 

PFEIFFER, S.; LEOPOLD, E.; HEMMENS, B.; SCHMIDT, K.; WERNER, E. R.; 

MAYER, B. Interference of carboxy-PTIO with nitric oxide-and peroxynitrite-mediated 

reactions. Free Radical Biology and Medicine, v. 22, n. 5, p. 787-794, 1997. 

 

PORPINO, S. K.; ZOLLBRECHT, C.; PELELI, M.; MONTENEGRO, M. F.; BRANDÃO, 

M. C.; ATHAYDE‐FILHO, P. F.; PERSSON, E. G.  Nitric oxide generation by the 

organic nitrate NDBP attenuates oxidative stress and angiotensin II‐mediated 

hypertension. British journal of pharmacology, 2016. 

 

RAPOPORT, R. M.; WALDMAN, S. A.; GINSBURG, R.; MOLINA, C. R.; MURAD, 

F. Effects of glyceryl trinitrate on endothelium-dependent and-independent relaxation 

and cyclic GMP levels in rat aorta and human coronary artery. Journal of 

cardiovascular pharmacology, v. 10, n. 1, p. 82-89, 1987. 

 

ROSIDAH YAM, M. F.; SADIKUN, A.; AHMAD, M.; AKOWUAH, G. A.; ASMAWI, M. Z. 

Toxicology evaluation of standardized methanol extract of Gynura procumbens. J. 

Ethnopharmacol., v. 123, p. 244-249, 2009. 

 

SAKAMOTO, K.; HORI, M.; IZUMI, M.; OKA, T.; KOHAMA, K.; OZAKI, H.; KARAKI, H. 

Inhibition of high K+-induced contraction by the ROCKs inhibitor Y-27632 in vascular 

smooth muscle: possible involvement of rocks in a signal transduction pathway. 

Journal of Pharmacological Sciences. v. 92, p. 56-69, 2003. 

 

SOMLYO, A. P.; SOMLYO, A. V. Signal transduction and regulation in smooth muscle. 

Nature. v. 372, p. 231-236, 1994. 

 



  Referências | 85 

 

   

SURKS, H. K.; MOCHIZUKI, N.; KASAI, Y.; GEORGESCU, S. P.; TANG, K. M.; ITO, 

M.; MENDELSOHN, M. E. Regulation of myosin phosphatase by a specific interaction 

with cGMP- dependent protein kinase Ialpha. Science, v. 286, n. 5444, p. 1583-1587, 

Nov 1999. 

 

SYDOW, K.; DAIBER, A.; OELZE, M.; CHEN, Z.; AUGUST, M.; WENDT, M; 

STAMLER, J. S. Central role of mitochondrial aldehyde dehydrogenase and reactive 

oxygen species in nitroglycerin tolerance and cross-tolerance. The Journal of 

clinical investigation, v. 113, n. 3, p. 482-489, 2004. 

 

TAKAHASHI, S.; LIN, H.; GESHI, N.; MORI, Y.; KAWARABAYASHI, Y.; TAKAMI, N.; 

MORI, M. X.; HONDA, A.; INOUE, R. Nitric oxide–cGMP–protein kinaseG pathway 

negatively regulates vascular transient receptor potential channel TRPC6. The 

Journal of Physiology, v. 586, p. 4209-4223, 2008. 

THOMAS, G. Medicinal Chemistry, 1. ed., John Wiley & Sons, cap. 11, p. 431-464. 

2000. 

 

TSOU, P. S.; PAGE, N. A.; LEE, S. G.; FUNG, S. M.; KEUNG, W. M.; FUNG, H. 

L. Differential metabolism of organic nitrates by aldehyde dehydrogenase 1a1 and 2: 

substrate selectivity, enzyme inactivation, and active cysteine sites. The AAPS 

journal, v. 13, n. 4, p. 548-555, 2011. 

 

UKWUANI, A. N.; ABUBAKAR, M. G.; HASSAN, S. W.; AGAIE, B. M. Toxicological 

studies of hydromethanolic leaves extract of Grewia crenata. International Journal of 

Pharmaceutical Sciences and Drug Research, v. 4, p. 245-249, 2012. 

 

VAN HOVE, C. E.; VAN DER DONCKT, C.; HERMAN, A. G.; BULT, H.; FRANSEN, 

P. Vasodilator efficacy of nitric oxide depends on mechanisms of intracellular calcium 

mobilization in mouse aortic smooth muscle cells. British journal of pharmacology, 

v. 158, n. 3, p. 920-930, 2009.  

 

VINCENT, STEVEN R. Nitric oxide neurons and neurotransmission. Progress in 

neurobiology, v. 90, n. 2, p. 246-255, 2010. 

 

WANG, P. G.; XIAN, M.; TANG, X.; WU, X.; WEN, Z.; CAI, T.; JANCZUK, A. J. Nitric 

Oxide Donors: Chemical Activities and Biological Applications. Chemical Reviews, v. 

102, p. 1091 – 1134, 2002. 

 

 

 



  Referências | 86 

 

   

WANSTALL, J. C.; JEFFERY, T. K.; GAMBINO, A.; LOVREN, F.; TRIGGLE, C. R. 

Vascular smooth muscle relaxation mediated by nitric oxide donors: a comparison with 

acetylcholine, nitric oxide andnitroxyl ion. British journal of pharmacology, v. 134, 

n. 3, p. 463-472, 2001. 

 

WEBB, D. J.; MEGSON, I. L. Nitric oxide donor drugs: current status and future 

trends. Expert opinion on investigational drugs, v. 11, n. 5, p. 587-601, 2002. 

WYNNE, B. M.; LABAZI, H.; TOSTES, R. C.; WEBB, R. C. Aorta from angiotensin II 

hypertensive mice exhibit preserved nitroxyl anion mediated relaxation 

responses. Pharmacological research, v. 65, n. 1, p. 41-47, 2012. 

 

WILCOX, J.N.; SUBRAMANIAN, R.R.; SUNDELL, C.L.; TRACEY, W.R.; POLLOCK, 
J.S.; HARRISON, D.G.; MARSDEN, P.A. Expression of Multiple Isoforms of Nitric 
Oxide Synthase in Normal and Atherosclerotic Vessels. Arterioscler Thromb Vasc 
Biol. 17, 2479 –2488, 1997. 
 

WYNNE, B. M.; LABAZI, H.; TOSTES, R. C.; WEBB, R. C. Aorta from angiotensin II 

hypertensive mice exhibit preserved nitroxyl anion mediated relaxation 

responses. Pharmacological research, v. 65, n. 1, p. 41-47, 2012. 

 

ZANZINGER, J. Role of nitric oxide in the neural control of cardio vascular functions. 

Cardiovascular Research, v. 43, p. 639 – 649, 1999. 

 

ZARITSKY, J. J.; ECKMAN, D. M.; WELLMAN, G. C.; NELSON, M. T.; SCHWARZ, T. 

L. Targeted disruption of Kir2. 1 and Kir2. 2 genes reveals the essential role of the 

inwardly rectifying K+ current in K+-mediated vasodilation. Circulation Research, v. 

87, n. 2, p. 160-166, 2000. 

 

ZHANG, J.; CHEN, Z.; COBB, F. R.; STAMLER, J. S. Role of Mitochondrial Aldehyde 

Dehydrogenase in Nitroglycerin-Induced Vasodilation of Coronary and Systemic 

Vessels An Intact Canine Model. Circulation, v. 110, n. 6, p. 750-755, 2004. 

ZHAO, Y.; VANHOUTTE, P. M.; LEUNG, S. W. S. Vascular nitric oxide: Beyond 

eNOS. Journal of pharmacological sciences, v. 129, n. 2, p. 83-94, 2015. 

 

ZHAO, Y; BRANDISH, H. E; DIVALENTIN, M; SCHELVIS, J. P. M; BABCOCK, G. T; 

MARLETTA, M. A. Inhibition of soluble guanylate cyclase by ODQ. Biochemistry, v. 

39, p. 10848 – 10854, 2000. 

 

 

 


