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Resumo 



 

 

CARVALHO-GALVÃO, A. A INIBIÇÃO CENTRAL DO TNF-α REDUZ A 
PRESSÃO ARTERIAL VIA INIBIÇÃO DO TÔNUS SIMPÁTICO EM RATOS 
COM HIPERTENSÃO RENOVASCULAR. 2016. Dissertação. (Centro de 
Biotecnologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB, 2016) 
 
Ao longo dos anos, evidências sugerem uma relação entre a angiotensina II e 
citocinas pró-inflamatórias, como o TNF-α, na patogênese de doenças 
cardiovasculares, tais como a hipertensão arterial. Recentemente, o foco de 
novos estudos tem sido compreender os mecanismos centrais envolvidos na 
manutenção de eventos que desencadeiam o aumento da atividade simpática 
durante a hipertensão. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da inibição 
central do TNF-α sobre a pressão arterial, o tônus simpático, a sensibilidade do 
barorreflexo e o estresse oxidativo no RVLM de ratos com hipertensão 
renovascular (2R1C). Um clipe de prata (diâmetro interno = 0,2mm) foi 
implantado na artéria renal direita para indução da hipertensão (por seis 
semanas). Os animais foram divididos em três grupos, Sham, 2R1C e 
2R1C+PTX. Este último grupo recebeu infusão central (no ventrículo lateral) de 
pentoxifilina (30 nmol/uL/h), um inibidor do TNF-α, por minibombas osmóticas 
durante 14 dias, quatro semanas após a implantação do clipe de prata. 
Cateteres foram implantados na aorta abdominal e veia cava caudal de animais 
de todos os grupos para o registro dos parâmetros cardiovasculares e 
administração de drogas, respectivamente. Fenilefrina (8 μg/kg, i.v.) e 
nitroprussiato de sódio (25 μg/kg, i.v.) foram administrados para avaliação da 
sensibilidade do barorreflexo, o qual também foi avaliado por meio do método 
de sequências para barorreflexo espontâneo (Cardioseries v.2.4). Uma 
avaliação indireta da modulação autonômica da resistência vascular foi 
realizada com análise espectral do componente simpático de baixa frequência 
(LF) da pressão arterial sistólica (PAS) (CardioSeries v.2.4), enquanto o tônus 
simpático vascular foi avaliado mediante o bloqueio ganglionar por 
hexametônio (30 mg/kg, i.v). A medida do acúmulo de superóxido no RVLM 
dos animais foi feita pela técnica do diidroetídio (DHE), e expressa pela 
fluorescência relativa (unidades arbitrárias). O grupo 2R1C apresentou 
aumento na pressão arterial média (PAM) em comparação ao grupo Sham (171 
± 11 vs. 113 ± 5 mmHg; n= 8; p < 0,05). Os animais hipertensos apresentaram 
diminuição na sensibilidade do barorreflexo em relação aos animais 
normotensos na análise pelo método de Oxford (-1,30 ± 0,10 vs. -2,59 ± 0,17 
bpm.mmHg−1; n = 8; p < 0,05) e pelo método de sequências (0.58 ± 0,08 vs. 
1,48 ± 0,04 ms/mmHg; n = 8; p<0,05). Quanto a avaliação da atividade 
vasomotora simpática por análise espectral, os animais 2R1C apresentaram 
aumento do componente LF em relação ao grupo Sham (9,16 ± 0,52 vs. 3,32 ± 
0,38 mmHg2; n = 8; p<0,05). O aumento também foi observado em animais 
2R1C comparados aos normotensos em relação à variação da PAM após 
bloqueio com hexametônio (-60 ± 5 vs. -33 ± 2 ΔmmHg; n = 8; p < 0,05) e ao 
acúmulo de superóxido no RVLM (18 ± 2 vs. 4 ± 1; n = 8; p < 0,05). Quando 
comparado ao grupo 2R1C que não recebeu infusão de pentoxifilina (n=8), a 
inibição central do TNF-α por 14 dias em animais com hipertensão 
renovascular (n=6) reduziu a pressão arterial média (171 ± 11 vs. 131 ± 2 
mmHg; p <0,05)  e o acúmulo de superóxido no RVLM (18 ± 2 vs. 8 ± 1; p < 
0,05). Além disso, animais do grupo 2R1C+PTX apresentaram melhora na 
sensibilidade do barorreflexo e redução do tônus simpático quando comparado 
ao grupo 2R1C (-34 ± 3 vs. -60 ± 5 ΔmmHg, n=8; p< 0,05). Adicionalmente, a 



 

 

análise espectral do LF (PAS) mostrou que a inibição central do TNF-α reduziu 
esse componente no grupo 2R1C+PTX em relação ao grupo 2R1C (4,90 ± 0,66 
vs. 9,16 ± 0,52 mmHg2; p < 0,05). Baseado em nossos resultados, sugerimos o 
envolvimento do TNF-α na manutenção da atividade vasomotora simpática e 
no estresse oxidativo na região do RVLM no modelo de hipertensão 
renovascular (2R1C). 
 
 
Palavras-Chave: hipertensão renovascular; TNF-α; tônus simpático; estresse 
oxidativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 



 

 

CARVALHO-GALVÃO, A. CENTRAL INHIBITION OF TNF-α REDUCES 
BLOOD PRESSURE VIA INHIBITION OF SYMPATHETIC TONE IN 
RENOVASCULAR HYPERTENSIVE RATS. 2016. Dissertação. (Centro de 
Biotecnologia, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB, 2016) 
 
Over the years, evidence suggests a relationship between angiotensin II and 
proinflammatory cytokines, such as TNF-α, in the pathogenesis of 

cardiovascular diseases, including hypertension. Recently, the focus of new 
studies has been to understand the central mechanisms involved in the 
maintenance of events that trigger the increase in sympathetic activity in 
hypertension. The aim of this study was to evaluate the effects of central 
inhibition of TNF-α on blood pressure, sympathetic tone, baroreflex sensitivity 

and oxidative stress in RVLM of rats with renovascular hypertension (2K1C). A 
silver clip (internal diameter = 0.2 mm) was implanted in the right renal artery for 
hypertension induction (for six weeks). The animals were divided in three 
groups, Sham, 2K1C and 2K1C + PTX. This last group received central infusion 
(in the lateral ventricle) of pentoxifylline (30 nmol/uL/h), a TNF-α inhibitor, by 

osmotic minipumps for 14 days, four weeks after the silver clip implant. The 
catheters were implanted in the abdominal aorta and caudal venus cava to 
register the cardiovascular parameters and drug administration, respectively. 
Phenylephrine (8 µg / kg, i.v.) and sodium nitroprusside (25 µg / kg, i.v.) were 
administered to evaluate the baroreflex sensitivity, which was also evaluated by 
the sequence method for spontaneous baroreflex (Cardioseries v.2.4.). An 
indirect evaluation of autonomic modulation of vascular resistance was 
performed by spectral analysis of the low-frequency component (LF) of systolic 
blood pressure (SBP) (Cardioseries v.2.4.), while the vascular sympathetic tone 
was evaluated by ganglionic blockade with hexamethonium (30 mg/kg, i.v.). For 
superoxide accumulation measurements in the RVLM, was used the 
dihydroethidium technique (DHE), expressed by relative fluorescence (arbitrary 
units). The 2K1C group showed an increase in mean arterial pressure (MAP) 
compared to the Sham group (171 ± 11 vs. 113 ± 5 mm Hg; n = 8, p <0.05). 
Hypertensive animals showed a decrease in baroreflex sensitivity in relation to 
normotensive animals in the analysis by Oxford method (-1.30 ± 0.10 vs. -2.59 
± 0.17 bpm.mmHg−1; n = 8; p < 0.05) and by sequence method (0.58 ± 0.08 vs. 
1.48 ± 0.04 ms/mmHg; n = 8; p<0.05). The evaluation of sympathetic vasomotor 
activity by spectral analysis showed an increase of LF component in 2K1C 
animals when compared to Sham group (9.16 ± 0.52 vs. .,32 ± 0.38 mmHg2; n 
= 8; p<0.05). The increase was also observed in animals 2K1C when compared 
to normotensive in relation to the variation in MAP after blockade with 
hexamethonium (-60 ± 5 vs. -33 ± 2 ΔmmHg; n = 8; p < 0.05) and superoxide 

accumulation in RVLM (18 ± 2 vs. 4 ± 1; n = 8; p < 0.05). When compared to 
2K1C group that not received infusion of pentoxifylline (n=8), central inhibition 
of TNF-α for 14 days in animals with renovascular hypertension (n=6) reduces 
the mean arterial pressure (171 ± 11 vs. 131 ± 2 mmHg; p <0.05) and the 
superoxide accumulation in RVLM (18 ± 2 vs. 8 ± 1; p < 0.05). Furthermore, 



 

 

animals of 2K1C+PTX group had an improve in baroreflex sensitivity and 
reduced sympathetic tone when compared to 2K1C group (-34 ± 3 vs. -60 ± 5 
ΔmmHg, n=8; p< 0.05). Additionally, spectral analysis of LF (PAS) showed that 
the central inhibition of TNF-α decreased this component in 2K1C+PTX group 

when compared to 2K1C (4.90 ± 0.66 vs. 9.16 ± 0.52 mmHg2; p < 0.05). Based 
on our results, we suggest the involvement of TNF-α in the maintenance of 

sympathetic vasomotor activity and oxidative stress in RVLM in renovascular 
hypertension model (2K1C). 

Keywords: renovascular hypertension, TNF-α, sympathetic tone, oxidative 

stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O Sistema nervoso autônomo 

 

O sistema nervoso autônomo (SNA) é dividido em dois ramos principais: 

o sistema nervoso simpático (SNS) e o sistema nervoso parassimpático (SNP). 

Estes ramos são compostos de neurônios pré-ganglionares colinérgicos, 

localizados no interior do sistema nervoso central (SNC), que inervam os 

gânglios simpáticos para- ou pré-vertebrais, e de glândulas como a adrenal ou 

redes ganglionares de complexidade diversa como a rede cardíaca, localizadas 

fora do SNC. Os gânglios periféricos contêm os neurônios motores, 

denominados neurônios ganglionares, que controlam o músculo liso e outros 

órgãos viscerais (Figura 1) (BLESSING, 1997).  

 

Figura 1 – As vias simpática e parassimpática do sistema nervoso autônomo. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de VINIK, 2012. 
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Os principais neurotransmissores do SNS são adrenalina (ADR), 

noradrenalina (NA) e dopamina (DA), que medeiam respostas celulares através 

da interação com o receptores acoplados à proteína G adrenérgicos (α1, α2, 

β1, β2, β3) e dopaminérgicos (D1, D2, D3); por sua vez, o principal 

neurotransmissor do SNP é a acetilcolina (ACh), que interage com receptores 

muscarínicos, acoplados à proteína G (VINIK, 2012). 

O controle autonômico atua por meio de neurônios pré-ganglionares 

simpáticos e parassimpáticos que liberam acetilcolina, responsável por atuar 

sobre os receptores nicotínicos pós-ganglionares; neurônios pós-ganglionares 

parassimpáticos que liberam acetilcolina para atuar em receptores 

muscarínicos no coração; e neurônios pós-ganglionares simpáticos, os quais 

liberam principalmente noradrenalina e inervam o coração, vasos sanguíneos e 

rins (Figura 2). O nervo vago é responsável pela inervação parassimpática de 

praticamente todos os órgãos abaixo do pescoço, incluindo o coração. Já a 

inervação simpática envolve diversos nervos, como o nervo simpático renal, 

lombar, dentre outros (GUYENET, 2006).  

Figura 2 – Organização periférica do sistema nervoso. 

 

 

Fonte: Adaptado de EMCephalgia, disponível em: goo.gl/44RWPB. 
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Assim, a estimulação do SNS desencadeia respostas que levam ao 

aumento da frequência cardíaca (FC), da resistência vascular periférica (RVP), 

modificando os principais determinantes da pressão arterial (PA), uma vez que 

PA = DC x RVP (WESS; EGLEN; GAUTAM, 2007). Entretanto, mecanismos 

pelos quais o SNA participa na evolução da hipertensão arterial ainda são 

motivos de discussão. Evidências experimentais e clínicas têm mostrado que o 

aumento da atividade do SNS e alterações na sensibilidade do barorreflexo têm 

participação tanto no desenvolvimento como na manutenção da hipertensão 

(BERGAMASCHI et al., 1999; ITO et al., 2000; COLOMBARI et al., 2001). 

Antagonistas dos receptores nicotínicos da acetilcolina atuam como 

bloqueadores ganglionares, impedindo a transmissão parassimpática e 

simpática à periferia. Em 1950 essas drogas foram introduzidas no tratamento 

da hipertensão, por sua ação simpatolítica, sendo a mecamilamina a primeira a 

ser utilizada, seguida do hexametônio, mas que tiveram o uso proibido devido a 

sérios efeitos colaterais (SHYTLE et al., 2002). Atualmente o único bloqueador 

ganglionar utilizado como anti-hipertensivo é o trimetafan, e o hexametônio tem 

uso restrito em animais como ferramenta farmacológica, sobretudo na 

avaliação do SNA (MURPHY, 1995). 

 

1.2 O controle neural da pressão arterial 

A regulação da pressão arterial é uma das funções fisiológicas mais 

complexas do organismo, e que depende de sistemas de retroalimentação que 

operam a curto e longo prazo, coordenando ações integradas dos sistemas 

cardiovascular, renal, endócrino e neural (CAMPAGNOLE-SANTOS; HAIBARA, 

2001). 

Dentre os mecanismos de controle neural, destaca-se o controle a curto 

prazo da pressão arterial desempenhado principalmente pelo barorreflexo, que 

apresenta terminações sensoriais localizadas no arco aórtico e no seio 

carotídeo denominados barorreceptores, que são mecanorreceptores 

responsáveis por monitorar os níveis de pressão arterial batimento a batimento, 

gerando informações que são enviadas ao sistema nervoso central para que 
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ajustes no sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático sejam 

promovidos, de modo a garantir que a pressão arterial seja mantida em níveis 

considerados normais (SHEPHERD; MANCIA, 1986). 

Quando ocorre elevação súbita da pressão arterial, a ativação dos 

barorreceptores arteriais promove um aumento dos disparos de potenciais de 

ação que são conduzidos ao sistema nervoso central pelo nervo depressor 

aórtico (o qual se junta ao nervo vago) e pelo nervo do seio carotídeo (o qual 

se junta ao nervo glossofaríngeo). O núcleo do trato solitário (NTS) no bulbo é 

o local onde ocorre a primeira sinapse das aferências oriundas dos 

barorreceptores arteriais. Do NTS originam-se duas vias distintas envolvidas na 

reposta à ativação dos barorreceptores: a via parassimpato-excitatória e a via 

simpato-inibitória. A via parassimpato-excitatória é formada por neurônios de 

segunda e terceira ordens que enviam projeções excitatórias do NTS para o 

núcleo dorsal motor do vago (DMV) e para o núcleo ambíguo (NA), ambos 

responsáveis por abrigar os corpos celulares dos neurônios pré-ganglionares 

parassimpáticos. A via simpato-inibitória é composta por neurônios de segunda 

e terceira ordens que enviam projeções excitatórias para a região ventral do 

bulbo, em especial para uma área chamada bulbo ventrolateral caudal (CVLM). 

Uma vez excitados, neurônios GABAérgicos do CVLM enviam projeções para o 

bulbo ventrolateral rostral (RVLM) promovendo a inibição desse núcleo, 

levando a uma redução do tônus vascular simpático (Figura 3) (DAMPNEY, 

1994). 
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Figura 3 – Resumo esquemático dos mecanismos neurais envolvidos na 
regulação do barorreflexo para o coração e vasos de resistência. AP 
– área postrema; SA – nodo sinoatrial; AV – nodo átrio-ventricular; 
IML – coluna intermédio-lateral da medula espinhal. 

 

Fonte: Adaptado de CHARKOUDIAN; WALLIN, 2014. 

 

Importante região central envolvida no controle cardiovascular, o RVLM 

é uma estrutura do tronco cerebral que recebe também projeções do órgão 

subfornical (SFO) e do núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN), formando o 

eixo SFO-PVN-RVLM (BRAGA et al., 2011). Entre estes, o SFO (localizado 

acima do terceiro ventrículo) está incluso nos chamados órgãos 

circunventriculares (OCVs) - que são desprovidos de barreira hematoencefálica 

(BHE), esta, constituída por um endotélio vascular especializado que interage 

diretamente com astrócitos, neurônios e pericitos, com a função de impedir que 

moléculas de alto peso molecular presentes na circulação tenham acesso ao 

cérebro (TAJES et al., 2014). Sendo o SFO parte dos OCVs, a Ang-II circulante 

é capaz atua diretamente em seus neurônios, desencadeando uma produção 

local de Ang-II, favorecida pela renina e pelo angiotensinogênio presentes nos 
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neurônios e na glia, assim como pela expressão de receptores AT1 e AT2 em 

áreas de regulação cardiovascular, que incluem SFO, PVN e RVLM 

(SAAVEDRA, 2005; SAKAI et al., 2007; NUNES; BRAGA, 2011). 

Os neurônios do SFO realizam sinapses diretas e indiretas com áreas do 

hipotálamo, entre elas o PVN (estrutura localizada próxima ao terceiro 

ventrículo) e o núcleo supra-óptico (LIND; VAN HOESEN; JOHNSON, 1982; 

MISELIS, 1982). De determinadas regiões do PVN foram relatadas projeções 

excitatórias que, por sua vez, chegam ao RVLM ou à medula espinhal, que 

resultam na modulação da atividade simpática (Figura 4) (KANTZIDES; 

BADOER, 2003; CRUZ et al., 2008). 

Figura 4 – O eixo SFO-PVN-RVLM. A imagem mostra seções coronais que 
ilustram a localização do órgão subfornical (SFO), do núcleo 
paraventricular do hipotálamo (PVN) e do bulbo ventrolateral rostral  
RVLM, todos destacados em cinza. Notar que tanto os neurônios do 
PVN quanto do RVLM enviam projeções para a medula espinhal, 
levando a um aumento da atividade do SNA. 

 

 

 

Fonte: Adaptado de BRAGA et al, 2011. 

 

1.3 Considerações sobre a hipertensão arterial 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica 

multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial 

(VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão). Um indivíduo é considerado 

hipertenso se apresentar valores de pressão arterial sistólica ≥ 140 mmHg e⁄ou 
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de pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg em aferições de consultório. O 

diagnóstico deverá ser sempre validado por aferições repetidas, em condições 

ideais em pelo menos três ocasiões diferentes (MANCIA et al., 2007; 

FIGUEIREDO et al., 2009). Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

revelam que, em 2014, aproximadamente 22% dos adultos acima de 18 anos 

foram diagnosticados com hipertensão no mundo; o número de pessoas com 

esta condição passou de 600 milhões em 1980 para 1 bilhão em 2008. 

Além do diagnóstico e tratamento da hipertensão arterial focados no 

nível basal da pressão sanguínea determinarem grande redução da morbidade 

e mortalidade da população, a variabilidade batimento a batimento da pressão 

arterial, cujo controle é função do barorreflexo, é também de importante 

significado clínico. Estudos demonstram que independente da fração de ejeção 

ventricular esquerda, a diminuição da sensibilidade do barorreflexo tem se 

mostrado um fator importante para a doença cardiovascular (LA ROVERE, 

1998). 

Dentre os tipos de hipertensão, a renovascular afeta de 1-4% da 

população mundial, sendo a segunda maior causa de hipertensão secundária 

(HANSEN et al., 2002). Dada a interface existente entre os rins e o cérebro, a 

hipertensão renovascular experimental tem sido um modelo bastante utilizado 

para o entendimento desta condição e seus mecanismos. Desde Goldblatt em 

1934, diversos grupos de pesquisa em todo o mundo têm utilizado a técnica 

2R1C (2-rins-1-clipe) em seus experimentos, conhecida classicamente como 

modelo de hipertensão de Goldblatt (BOTELHO-ONO, 2011; QUEIROZ et al., 

2012; MENDES-JUNIOR et al., 2013; CAVALCANTI et al., 2016). 

O modelo consiste na estenose da artéria renal, por meio da inserção de 

um clipe de prata, levando a uma redução do fluxo sanguíneo renal, 

desencadeando a liberação de renina, a qual inicia a série de reações 

enzimáticas para a formação da angiotensina II (FINK, 1997). O aumento dos 

níveis plasmáticos de angiotensina II e de seus receptores AT1 está envolvido 

na patogenia da hipertensão e de outras doenças cardiovasculares 

(FERRARIO, 2006; BRAGA, 2010). Um dos mecanismos envolvidos no papel 

da angiotensina II durante a hipertensão é a sua ação sobre vias do sistema 
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nervoso central que controlam a atividade simpática (FERGUSON, 1992; 1998; 

2001). 

Os receptores da Ang-II estão localizados em todo o organismo, e 

possuem diversas ações sistêmicas e locais em diferentes tecidos, incluindo 

vasos sanguíneos, glândulas adrenais, coração e sistema nervoso (SADJADI 

et al., 2002; CAMPOS, 2009; CAMPOS et al., 2011). Adicionalmente, os efeitos 

da angiotensina II no sistema nervoso central estão relacionados com o 

aumento direto da atividade simpática e a atenuação da via de inibição 

simpática promovida pelo barorreflexo durante a hipertensão renovascular 

(SAXENA, 1992; AVERILL; DIZ, 2000). 

 

1.4 Efeitos da neuroinflamação e do estresse oxidativo na modulação 

da atividade simpática  

A inflamação é uma resposta fisiológica do organismo, em resposta a 

lesões ou infecções, sendo um processo complexo que envolve primeiramente 

células inflamatórias que identificam o tecido afetado, recrutamento de 

leucócitos para este mesmo tecido, eliminação de agentes e reparo do local da 

lesão. Assim, a inflamação requer a interação entre células, matriz extracelular 

e mediadores pró-inflamatórios (KEANE; STRIETER, 2000). 

Ao longo dos anos, crescentes indícios apontam o envolvimento da 

inflamação crônica de maneira crucial na patogênese de doenças 

cardiovasculares, tais como aterosclerose, insuficiência cardíaca, diabetes 

mellitus e hipertensão. Além do mais, é bem descrito o papel de citocinas pró-

inflamatórias, o que inclui o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e 

interleucinas (IL), em células endoteliais e do músculo liso vascular, e no 

remodelamento cardiovascular durante estas doenças (SPRAGUE; KHALIL, 

2009; OSHITA et al., 2006 ). Recentemente, o foco desses estudos tem dado 

lugar ao papel da inflamação a nível central, a fim de compreender melhor seu 

envolvimento na patogênese de doenças cardiovasculares (WU; CHAN; CHAN; 

2012). 
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Estudos têm mostrado que a hipertensão resistente é de origem 

primariamente neurogênica, relacionada com a hiperatividade crônica do 

sistema nervoso simpático, que claramente estimula o músculo cardíaco, 

vasculatura e atividade renal, aumentando a pressão arterial, o débito cardíaco, 

a resistência vascular e a retenção de fluídos (DAMPNEY et al, 2005; ESLER, 

2011; TAKAHASHI, 2012). Além disso, o SNS é responsável por inervar órgãos 

linfoides primários e secundários, e a maioria das células do sistema 

imunológico expressa receptores para catecolaminas como a noradrenalina 

(NANCE; SANDERS, 2007). Veelken e colaboradores (2008) demonstraram 

que ratos submetidos a desnervação simpática renal apresentaram níveis 

reduzidos de macrófagos renais e na expressão de TNF-α cortical. Assim, a 

relação entre o aumento da atividade simpática e do aumento de respostas 

inflamatórias se torna evidente. 

A neuroinflamação também tem sido associada ao aumento da atividade 

simpática. De acordo com estudos recentes, a administração central de LPS, 

um clássico agente conhecido por estimular o processo inflamatório, 

desencadeia um aumento da atividade simpática renal e da pressão arterial 

(ZHANG et al., 2010). Outras evidências apontam, ainda, que citocinas 

presentes na circulação sejam capazes de agir também na microvasculatura 

cerebral, aumentando a atividade da Cox-2 e a produção de prostaglandinas 

que possam atravessar a BHE e ativar o SNS (YU et al., 2010). 

Algumas áreas são particularmente importantes na interface entre o SNS 

no cérebro e os tecidos periféricos, tais como o PVN, os OCVs (que incluem o 

SFO e AP), o RVLM, a região anteroventral do terceiro ventriculo (AV3V) e o 

NTS, todas estruturas que apresentam alta expressão de receptores AT1 

(MCKINLEY et al., 2003). Evidências mostraram que o processo inflamatório 

em vasos cerebrais, induzido por Ang-II, possui um papel fundamental no 

estágio inicial da hipertensão arterial. A Ang-II circulante induz a ativação de 

leucócitos, e tanto os leucócitos intracapilares como os leucócitos que 

transmigram a parede vascular, induzem a produção de citocinas pró-

inflamatórias como a IL-1 β, IL-6 e TNF-α, que são conhecidas por modularem 

a função neuronal, levando a simpatoexcitação (SHI et al., 2010; WAKI et al., 

2011). 
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A associação da neuroinflamação ao aumento da atividade simpática 

durante doenças cardiovasculares está intimamente relacionada ao aumento 

da excitabilidade simpática na vasculatura periférica, originada em regiões 

como o RVLM, onde estão localizados neurônios pré-motores, capazes de 

manter a atividade vasomotora simpática (DAMPNEY, 2002). Estudos sugerem 

que os estresse oxidativo causado pela produção aumentada de EROs, em 

particular do ânion superóxido (O2
•-), no RVLM contribui para a origem neural 

da hipertensão (KISHI et al., 2004; GAO et al., 2005).  

Estudos de Hanna (2002) indicaram que as EROs derivadas da 

NAD(P)H oxidase são importantes mediadores na via de sinalização da Ang II. 

No sistema cardiovascular, as NAD(P)H oxidases são enzimas associadas à 

membrana celular, que catalisam a redução de um elétron no oxigênio 

utilizando um elétron doador, onde a produção do ânion superóxido passa a 

acontecer nas células endoteliais e neutrófilos sob estímulo, por exemplo, da 

Ang-II, trombina e TNF-α (GRIENDLING et al., 2000). 

As EROS desempenham um importante papel em processos fisiológicos 

e fisiopatológicos no sistema nervoso central (SHIMOHAMA et al., 2000; 

KNAPP; KLANN, 2002). Experimentalmente, a administração de tempol, um 

mimético da superóxido desmutase (SOD), em ratos hipertensos e 

normotensos causou uma diminuição da atividade do nervo simpático renal (XU 

et al., 2001; XU et al., 2002), bem como a inibição da SOD causa o efeito 

contrário (SHOKOJI et al., 2003), o que demonstra a relação intrínseca entre as 

EROs e a regulação da atividade simpática nervosa. Outro estudo de Masson e 

colaboradores (2014) mostrou que exercícios de baixa intensidade foram 

capazes de normalizar os níveis de NAD(P)H oxidase e EROs, diminuição do 

RNAm para TNF- α e IL-6 no PVN, e melhoria na sensibilidade do barorreflexo, 

diminuindo a pressão arterial e o componente de baixa frequência (LF). 

A inibição crônica da ECA no PVN no modelo de hipertensão 

renovascular, realizada por Li e seus colaboradores (2014), desencadeou uma 

diminuição da simpatoexcitação e dos níveis de EROs, assim como modulou a 

expressão de citocinas, diminuindo TNF-α, IL-1β, IL-6 e MCP-1 e aumentando 

de IL-10 no RVLM, efeito justificado pelo grande número de projeções que 
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partem do PVN para o RVLM (KUMAGAI et al., 2012), contribuindo para 

mudanças na atividade do sistema nervoso simpático. 

Diante de todos estes dados, a relação entre a hipertensão induzida pela 

ativação do sistema renina-angiotensina, seus efeitos sobre áreas centrais de 

controle cardiovascular (como PVN e RVLM), e o acesso da Ang-II e de 

citocinas circulantes ao cérebro através dos OCVs, são mecanismos 

considerados cruciais na promoção, desenvolvimento e manutenção da 

hipertensão e suas origens neurais. 
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2 JUSTIFICATIVA 

O aumento da atividade do sistema nervoso simpático em doenças 

cardiovasculares, tais como insuficiência cardíaca e infarto do miocárdio, tem 

sido associada à neuroinflamação (YU et al., 2010; FELDER, 2010). Foi 

demonstrado também o envolvimento da Ang-II, um importante peptídeo 

vasoconstritor, como agente capaz de induzir a produção de mediadores pró-

inflamatórios, tais como IL-6 e TNF-α (SHI et al., 2010), bem como a inibição da 

ECA no modelo de hipertensão renovascular mostrou resultados promissores 

na redução das mesmas citocinas em importantes áreas do controle nervoso 

simpático, como o RVLM (KUMAGAI et al., 2012). No entanto, estudos que 

relacionam a inibição de mediadores pró-inflamatórios com o controle e 

manutenção da atividade simpática no modelo de hipertensão renovascular, 

dependente de Ang-II, ainda não havia sido investigado. 

Portanto, este trabalho avaliou a possível relação entre a 

neuroinflamação, o aumento da excitabilidade simpática neurogênica e do 

estresse oxidativo no RVLM de animais com hipertensão renovascular 2R1C 

por meio da inibição central do TNF-α, uma importante citocina pró-inflamatória. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar a participação central do TNF-α no aumento da atividade 

simpática observado na hipertensão renovascular. 

3.2 Objetivos específicos 

 

· Investigar os possíveis efeitos da inibição do TNF-α no sistema nervoso 

central sobre a pressão arterial e sobre a sensibilidade do barorreflexo 

em animais com hipertensão renovascular; 

· Avaliar os efeitos da inibição central do TNF-α na atividade simpática de 

animais hipertensos por meio de análise espectral do componente de 

baixa frequência da pressão arterial sistólica; 

· Avaliar a influência da inibição central do TNF-α sobre o tônus vascular 

simpático de ratos com hipertensão; 

· Averiguar a possível relação entre o TNF-α e as espécies reativas de 

oxigênio (EROs) no RVLM de ratos hipertensos. 
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 Material 
 
4.1.1 Animais 

Para a realização dos protocolos experimentais foram utilizados 38 ratos 

Wistar (Rattus norvegicus) pesando entre 150 e 300 g. Todos os animais foram 

provenientes do Biotério Prof. Thomas George do Instituto de Pesquisa em 

Fármacos e Medicamentos (IPeFarM) da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). 

Os animais foram alojados em gaiolas de polietileno, cada uma contendo 

seis ratos, mantidos sob condições de temperatura equivalente a 21 ± 1º C, 

com livre acesso a uma dieta à base de ração tipo pellets (Purina®) e água 

disponível em garrafas de polietileno com bicos de aço inoxidável, encaixadas 

na parte superior da grade metálica da gaiola. Os animais foram mantidos em 

ciclo claro/escuro de 12 horas, sendo a fase clara de 6:00 às 18:00 horas. 

Os procedimentos descritos no presente projeto foram submetidos e 

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

da Paraíba sob parecer CEUA n° 101/2015. 

 

4.1.2 Drogas utilizadas 

Foram utilizadas as seguintes substâncias: heparina (Parinex® 5000 

U.I/ml - Laboratório Hipolabor Brasil); cloridrato de cetamina (Quetamina® 

Laboratório – Vetnil, Brasil); xilazina (Dopaser - Laboratório Calier, Espanha). 

Cloridrato de L (-) fenilefrina (FEN); nitroprussiato de sódio (NPS); cloreto de 

hexametônio (HEX); pentoxifilina (PTX); dihidroetídio (DHE). Todas foram 

obtidas da Sigma-Aldrich®. 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Indução da hipertensão renovascular (2R1C) 
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Utilizando a técnica de Goldblatt (1934) adaptada por Schaffenburg 

(1959) para animais de pequeno porte, os ratos Wistar foram submetidos a um 

procedimento cirúrgico para indução da hipertensão renovascular do tipo dois-

rins-um-clipe (2R1C).  

Pesando aproximadamente 150 g em cada protocolo, cada animal foi 

anestesiado com cetamina (75 mg/Kg, i.p.) + xilazina (20 mg/Kg, i.p.), e em 

seguida foi realizada uma laparotomia mediana longitudinal para a exposição 

do pedículo renal esquerdo, dissecção e implantação de um clipe de prata (2x5 

mm) com 0,2 mm de abertura, em torno da artéria renal direita (Figura 5). Para 

finalizar, foi realizada uma sutura na cavidade abdominal, onde o clipe foi 

mantido por um período de 42 dias.  

Figura 5 – Representação do procedimento de implantação do clipe de prata. 

 
 

Fonte: MENDES-JUNIOR, 2013 

 

Para o grupo 2R1C, foram considerados hipertensos os animais que, 

após seis semanas, apresentaram PAM ≥ 140mmHg, além do rim direito 

clipado com massa menor que a massa do rim esquerdo não clipado (Figura 

6). O impedimento parcial do fluxo sanguíneo provocado pelo clipe aplicado na 

artéria renal direita induz uma diminuição da função e subsequente atrofia ou 
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hipotrofia do órgão. Já o rim não clipado (esquerdo) é submetido a uma 

sobrecarga com o objetivo de realizar a função pendente do rim clipado, 

levando a um aumento compensatório de massa (BURTZTYN et al., 2001). 

Figura 6 – Rins esquerdo e direito de um animal submetido a indução de 
hipertensão 2R1C. 

 

 

Essa diferença apresentada em animais submetidos ao modelo de 

hipertensão 2R1C foi particularmente importante como item de 

inclusão/exclusão de animais do grupo 2R1C+PTX, já que o valor da PAM 

pôde sofrer interferência mediante tratamento com pentoxifilina. Assim, para 

este grupo, a diferença do índice de massa dos órgãos (massa do órgão/massa 

corpórea), entre rim direito e esquerdo, foi crucial para que os animais fossem 

utilizados. Animais que não apresentaram esta diferença foram excluídos do 

estudo. A diferença entre as massas corpórea, dos rins direito e esquerdo e do 

coração, podem ser observadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Valores de massa entre os diferentes grupos. 

 

Os três grupos (SHAM, 2R1C e 2R1C+PTX) pertencentes a este estudo 

passaram pelo processo cirúrgico descrito, no entanto, animais do grupo SHAM 

não receberam o clipe de prata. O objetivo foi submeter os animais 

normotensos ao mesmo estresse cirúrgico que os demais. 

 

4.2.2 Implantação de minibombas osmóticas 

 

A fim de avaliar o envolvimento da inibição central do TNF-α, foi 

administrada pentoxifilina (30 nmol/uL/h)  diretamente na região do ventrículo 

lateral de animais submetidos a indução da hipertensão renovascular, durante 

14 dias. A implantação das minibombas e seus respectivos inibidores foi 

realizada no 28º dia após o procedimento cirúrgico para indução do modelo de 

hipertensão, como pode ser visualizado no esquema a seguir. 

Figura 7 – Representação esquemática para implantação de minibombas 
osmóticas. 
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Após anestesiados com cetamina (75 mg/Kg, i.p.) + xilazina (20 mg/Kg, 

i.p.), animais do grupo 2R1C+PTX foram colocados em decúbito ventral em um 

aparelho estereotáxico (Harvard Apparatus, Holliston, MA, Estados Unidos), a 

região superior da cabeça do animal foi tricotomizada e fixada por meio de 

duas barras auriculares ao estereotáxico. Em seguida foi realizada uma incisão 

na região do escalpo, expondo a região superior do crânio subjacente (Figura 

8A).  A torre do estereotáxico foi posicionada em angulação zero e a cabeça do 

animal ajustada até que os pontos Bregma e Lâmbda estejam localizados no 

mesmo plano horizontal. Em seguida, foram realizadas as leituras dos 

parâmetros antero-posterior (AP), lateral (L) e dorso-ventral (DV), tomando-se 

como referência o lambda, e com o auxílio de um atlas estereotáxico (Paxinos 

& Watson 1986), os pontos de introdução de cânulas guia foram determinados. 

A cânula foi fixada com auxílio de uma cola própria (figura 8B) e, por fim, a 

bomba de infusão (modelo 2002, ALZET) foi acomodada subcutaneamente no 

dorso do animal (figura 8C).  

 

Figura 8 – Implantação de minibombas osmóticas. A. incisão na região do 
escalpo; B. fixação da cânula; C. acomodação subcutânea da 
minibomba. 

 

Após a cirurgia, os animais foram acompanhados para a observação de 

qualquer sinal de dor ou estresse, enquanto alojados em gaiolas individuais 

mantidas sob condições de temperatura, luminosidade e níveis de ruído 

controlados durante 48 horas para recuperação. Durante este período os 

animais continuaram recebendo água e ração ad libitum. 

4.2.3 Implantação de cateteres vasculares 
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No 42º dia após procedimento cirúrgico para indução da hipertensão 

renovascular, animais do grupo SHAM, 2R1C e 2R1C+PTX foram submetidos 

ao implante de cateteres vasculares, como observado no esquema a seguir. 

Figura 9 – Representação esquemática para implante dos cateteres vasculares. 

 

 

Na confecção dos cateteres foram utilizados tubos de polietileno PE-10 

(diâmetro interno e externo de 0,28 - 0,61 mm, respectivamente) de 4 cm para 

cateter arterial e 2,5 cm para cateter venoso, soldados por aquecimento a 

tubos de polietileno PE-50 (diâmetro interno e externo de 0,58 - 0,96 mm, 

respectivamente) de 22 cm. Antes da canulação, os cateteres foram 

preenchidos com solução salina (0,9%) + 500 UI de heparina e a extremidade 

PE-50 de cada cateter foi obstruída com pino de metal. 

Para o procedimento cirúrgico, os animais foram anestesiados com 

cetamina (75 mg/Kg, i.p.) + xilazina (20 mg/Kg, i.p.). Em seguida, foram 

colocados em decúbito dorsal em uma prancha cirúrgica. Uma pequena incisão 

na região inguinal foi realizada, separando a musculatura para localização do 

feixe vasculo-nervoso femoral. Artéria e veia femorais serão dissecadas e 

expostas.  A extremidade PE-10 do cateter arterial foi introduzida em direção à 

aorta abdominal, via artéria femoral, para registro dos parâmetros 

cardiovasculares e em direção à veia cava caudal, por meio da veia femoral, 

para administração das drogas (Figura 10A). Após a inserção e fixação, os 

cateteres foram tunelizados subcutaneamente e exteriorizados através de uma 

incisão na região cervical dorsal do animal (Figura 10B).  

Figura 10 – Ilustração do procedimento de implantação dos cateteres 
vasculares. A, identificação e dissecção da artéria e veia femoral, 
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locais de inserção dos cateteres. B, exteriorização dos cateteres na 
região dorsal do animal. 

Fonte: MENDES-JUNIOR, 2013. 

Após a cirurgia, os animais foram acompanhados para a observação de 

qualquer sinal de dor ou estresse, enquanto alojados em gaiolas individuais 

mantidas sob condições de temperatura, luminosidade e níveis de ruído 

controlados durante 24h horas. Durante este período foram ofertados aos 

animais água e ração com livre acesso. 

4.2.4 Protocolos in vivo 

 

4.2.4.1 Avaliação dos efeitos da infusão central de inibidor do TNF-α 

sobre a pressão arterial e frequência cardíaca em animais não-anestesiados 

Para estes experimentos foi adotada a técnica da medida direta da 

pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) em ratos não-anestesiados. O 

registro foi realizado no 43º dia após o procedimento cirúrgico para indução do 

modelo de hipertensão, nos grupos SHAM, 2R1C e 2R1C+PTX, como 

observado no esquema. 

Figura 11 – Representação esquemática para registros dos animais não 
anestesiados. 

 



49 

 

 

 

A pressão arterial foi registrada em animais não-anestesiados de seus 

respectivos grupos. Portanto, após 24 horas da implantação dos cateteres 

vasculares, a PA e FC foram aferidas pela conexão do cateter arterial a um 

transdutor de pressão (World Precision Instruments, Sarasota, FL, Estados 

Unidos da América) acoplado a um sistema de aquisição de sinais biológicos 

PowerLab (ADInstruments, Austrália) contendo o programa LabChart Pro 

(AdInstruments, Austrália).  

A frequência escolhida para amostragem dos dados foi de, no mínimo, 

2000 Hz. Todos os experimentos foram realizados em ratos acordados com 

livre movimentação. Os valores de pressão arterial média (PAM) e frequência 

cardíaca (FC) foram determinados de acordo com valores obtidos através de 

um registro basal de pelo menos 50 minutos. 

4.2.4.2 Avaliação dos efeitos da inibição central do TNF-α sobre a 

sensibilidade do barorreflexo 

A sensibilidade do barorreflexo foi avaliada nos grupos SHAM, 2R1C e 

2R1C+PTX. Para esta avaliação foram utilizados dois métodos: o primeiro, 

através da ativação do barorreflexo utilizando drogas vasoativas clássicas 

(modificação do Método de Oxford; Braga et al, 2008); o segundo, através do 

método espontâneo, a partir de flutuações recíprocas da frequência cardíaca e 

pressão arterial média. 

4.2.4.2.1 Método de Oxford (modificado) 
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Após registros da PA e da FC basal por 50 minutos, o barorreflexo foi 

ativado com o uso de drogas vasoativas clássicas. A fenilefrina (FEN, 8 µg/kg) 

e o nitroprussiato de sódio (NPS, 25 µg/kg) foram administrados por via 

endovenosa através do cateter venoso. Os dados foram analisados como 

Δbpm/ΔmmHg, foi realizado uma regressão linear, onde a inclinação da reta  

determinou o índice de sensibilidade do barorreflexo, de acordo com a fórmula 

abaixo: 

 

Onde: 

ISB = Índice de Sensibilidade do Barorreflexo; 

ΔFC = Variação da FC (bpm); 

ΔPAM = Variação da PAM (mmHg). 

 

4.2.4.2.2 Método da sequência 

O traçado do registro basal, adquirido através do sistema de aquisição 

de sinais biológicos, foi plotado no software Cardioseries (v2.4, disponível em: 

<https://www.sites.google.com/site/cardioseries/home>). A região de interesse 

do traçado foi selecionada com base nas menores flutuações (ou na ausência 

delas) na pressão arterial, e a avaliação do barorreflexo espontâneo foi 

realizada de acordo com os seguintes parâmetros: 1) coeficiente de correlação 

de 0,85; 2) limiar de pressão de 20 mmHg; 3) sequências com comprimento de 

4 (3 variações) ou mais batimentos consecutivos. Foi utilizado, portanto, o 

método da sequência, que consiste na análise de séries temporais da pressão 

arterial sistólica (PAS) e do intervalo RR para identificar sequências de 

aumento (+RR/+PAS) ou queda (-RR/-PAS) nessas variáveis (BRAGA et al., 

2008). 
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Para cada sequência de aumento e queda da pressão, foi calculado o 

slope da regressão linear e considerada a média de todos os slopes com 

coeficiente de correlação > 0,85 em todo o período de repouso. Esta média dos 

slopes representa a medida do índice da sensibilidade barorreflexa 

espontânea. 

4.2.4.3 Avaliação indireta da modulação autonômica da resistência 

vascular 

Uma avaliação indireta da modulação autonômica da resistência 

vascular foi realizada através da análise da variabilidade da pressão arterial no 

domínio da frequência. Oscilações de pressão arterial e frequência cardíaca na 

faixa de baixa frequência (LF) são representativos dos efeitos moduladores da 

atividade simpática, enquanto oscilações na escala de alta frequência (HF) 

estão associados a uma modulação respiratória ou parassimpática dos vasos 

sanguíneos e do coração, respectivamente (MALLIANI et al., 1991; BERNARDI 

et al., 2001). No presente estudo, O componente de baixa frequência da 

pressão arterial sistólica (0.25 a 0.8 Hz) foi particular objeto de interesse para 

este estudo por estes sinais serem originados do RVLM (KUO; YANG; CHAN, 

1997), e por isso refletirem o tônus vasomotor simpático neurogênico (LI et al., 

2001). 

Inicialmente, foram efetuados registros basais da PA e FC dos grupos 

SHAM, 2R1C e 2R1C+PTX durante 50 minutos. Os trechos de registros foram 

divididos em períodos de segmentos de 350 batimentos e então realizada 

análise espectral auto regressiva, a fim de determinar os componentes 

oscilatórios de baixa-frequência do registro da pressão arterial, através de 

software apropriado (Cardioseries Software v2.4, disponível em: 

<https://www.sites.google.com/site/cardioseries/home>). 

Para análise no domínio da frequência (análise espectral) da pressão 

arterial sistólica (PAS), uma série de valores basais desses parâmetros foram 

convertidos em pontos de dados a cada 100 ms usando interpolação cúbica e 

os dados foram divididos em conjuntos de sequências sobrepostos de 512 

pontos de dados (51.2s). Todos os segmentos foram visivelmente 
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inspecionados, e os dados não estacionários foram descartados. O espectro de 

cada segmento foi calculado usando uma Transformada Rápida de Fourier 

direta. Oscilações menores do que 0,20 Hz não foram quantificadas. 

4.2.4.4 Avaliação do tônus simpático vascular após inibição central do 

TNF-α 

O tônus simpático vascular foi avaliado através do bloqueio ganglionar 

(nicotínico) por hexametônio (30 mg/kg, Sigma) e calculado pela diferença 

entre os valores de pressão arterial pulsátil antes e depois da administração 

intravenosa da droga. Ao final dos experimentos, as respostas 

cardiovasculares foram comparadas entre animais dos grupos SHAM, 2R1C e 

2R1C+PTX. 

4.2.5 Protocolo ex vivo 

 

4.2.5.1 Avaliação dos efeitos da inibição central do TNF-α sobre o 

acúmulo de superóxido no RVLM 

Para medida do acúmulo de EROs no RVLM, animais dos grupos 

SHAM, 2R1C e 2R1C+PTX foram decapitados e os cérebros foram removidos, 

rapidamente congelados e incluídos em OCT (Optimal Cutting Temperature 

compound, Tissue-Tek, Sakura, Japan). Em seguida, os cérebros foram 

criosseccionados (30 μm, seção coronal) e os cortes, contendo regiões de 

interesse, foram dispostos em lâminas para microscopia. 

Os cortes foram expostos à temperatura ambiente, reidratados com 

tampão salina-fosfato (PBS) 1x e incubados por 5 minutos, em ambiente 

escuro, com di-hidroetídio 1 μM  (DHE, Dihydroethidium, Sigma-Aldrich). O 

DHE é uma sonda lipofílica que permeia facilmente as células, sendo 

rapidamente oxidado em brometo de etídio na presença do ânion superóxido. 

O brometo de etídio (fluorescente no vermelho) age como intercalante no DNA, 

o que fornece a indicação da presença do estresse oxidativo (ELMARAKBY et 

al., 2005; SENA et al., 2011). Após a lavagem, a fluorescência emitida foi 

visualizada ao microscópio (Olympus BX41), onde as configurações para 

detecção foram mantidas constantes em todas as amostras. 
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As imagens foram obtidas por meio do software Q-capture Pro 5.1, 

acoplado ao microscópio; a fluorescência foi quantificada pelo software ImageJ, 

versão 1.45. 

4.2.6 Análise estatística  

Os valores foram expressos como média ± erro padrão da média 

(e.p.m.). Foi realizada análise de variância “one-way” seguida do pós-teste de 

Tukey e diferenças foram consideradas significativas quando p<0,05. Foi 

utilizado o programa GraphPad Prism versão 6.00®.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 A inibição central do TNF-α reduziu a pressão arterial em animais 

com hipertensão renovascular 

Após um período de estabilização, os parâmetros cardiovasculares de 

ratos não anestesiados dos grupos Sham, 2R1C e 2R1C+PTX foram avaliados. 

De acordo com os traçados originais (Figura 14) e a média dos grupos 

(Gráficos 1 e 2), após a implantação do clipe de prata na artéria renal direita, os 

animais 2R1C apresentaram PAM significativamente elevada se comparados 

aos  animais Sham (171 ± 11 mmHg vs, 113 ± 5 mmHg, n = 8; p < 0,05). Por 

outro lado, a inibição central do TNF-α promoveu a redução da pressão arterial 

média em animais do grupo 2R1C+PTX (n=6) em relação ao grupo hipertenso 

sem tratamento (n= 8) (131 ± 2 mmHg vs. 171 ± 11 mmHg; p < 0,05).  

A frequência cardíaca não foi alterada pelo modelo de hipertensão (352 

± 13 bpm, n= 8), tampouco pela inibição central do TNF-α (351 ± 9 bpm, n= 6), 

em relação ao valor médio apresentado pelo grupo Sham (379± 9 bpm, n=8). 
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Figura 12: Traçado original demonstrando a pressão arterial pulsátil (PAP), 
pressão arterial média (PAM) e a frequência cardíaca (FC) em um 
animal representativo de cada grupo. 
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Gráfico 1 – Pressão arterial média basal dos grupos Sham, 2R1C e 2R1C que 
receberam infusão central de pentoxifilina (30 nmol/uL/h) por 14 
dias. Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. A 
diferença entre os grupos foi analisada por ANOVA one-way, 
seguida do pós-teste de Tukey; *p<0,05 vs. Sham; #p<0,05 vs. 2R1C. 
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Gráfico 2 – Frequência cardíaca basal dos grupos Sham, 2R1C e 2R1C que 
receberam infusão central de pentoxifilina (30 nmol/uL/h) por 14 
dias. Os resultados foram expressos como média ± e.p.m. 
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5.2 A inibição central do TNF-α reduziu o tônus simpático de 

animais hipertensos 

Os traçados representativos da figura 13 mostram variação de PAP e 

PAM após bloqueio ganglionar com hexametônio. No gráfico 3 é possível 

observar que a queda da pressão arterial em resposta ao hexametônio foi 

maior no grupo 2R1C em relação ao grupo SHAM (-60 ± 5 vs. -33 ± 2 ΔmmHg, 

n=8; p < 0,05).  

A inibição central do TNF-α promoveu a redução da variação de PAM 

após bloqueio ganglionar com hexametônio em ratos com hipertensão 

renovascular (n= 6) se comparado ao grupo 2R1C que não recebeu infusão 

central de pentoxifilina (n= 8) (-34 ± 3 vs. -60 ± 5 ΔmmHg; p < 0,05). Estes 

resultados sugerem o envolvimento do TNF-α no controle do tônus simpático 

no modelo de hipertensão 2R1C. 
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Figura 13 – Traçados representativos de um animal de cada grupo, ilustrando a 
variação da pressão arterial pulsátil (PAP) e pressão arterial média 
(PAM) após administração de hexametônio (30mg/kg, i.v.). 
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Gráfico 3 – Variação da pressão arterial média (Δmm Hg) após administração 
intravenosa de hexametônio (30mg/kg) em animais dos grupos 
Sham, 2R1C e 2R1C que receberam infusão central de pentoxifilina 
(30 nmol/uL/h) por 14 dias. Os resultados foram expressos como 
média ± e.p.m.. A diferença entre os grupos foi analisada por ANOVA 
one-way, seguida do pós-teste de Tukey; *p<0,05 vs. SHAM; #p<0,05 
vs. 2R1C. 
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5.3 A inibição central do TNF-α reduziu o componente de baixa 

frequência (LF) da pressão arterial sistólica em ratos com hipertensão 

renovascular 

Os dados mostraram que os animais do grupo 2R1C apresentaram um 

aumento no componente de baixa frequência (LF) da pressão arterial sistólica, 

um índice da modulação da atividade vasomotora simpática (DEBOER et al., 

1987), se comparados ao grupo Sham (9.16 ± 0,52 vs. 3,32 ± 0,38 mmHg2, n = 

8; p < 0,05).  

No grupo 2R1C+PTX (n= 6), os valores de LF apresentaram-se 

diminuídos quando comparados ao grupo 2R1C (n= 8) (4,90 ± 0,66 vs. 9.16 ± 

0,52 mmHg2; p < 0,05). Estes dados complementam os resultados que 

mostram a redução do tônus simpático, por meio do bloqueio ganglionar com 

hexametônio, em animais com hipertensão 2R1C tratados com pentoxifilina, 

sugerindo a participação do TNF-α na manutenção da atividade simpática 

neste modelo de hipertensão. 

. 
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Gráfico 4 – Alterações no componente de baixa frequência (LF) da análise 
espectral da pressão arterial sistólica (PAS) em animais dos grupos 
Sham, 2R1C e 2R1C que receberam infusão central de pentoxifilina 
(30 nmol/uL/h) por 14 dias. Os resultados foram expressos como 
média ± e.p.m.. A diferença entre os grupos foi analisada por ANOVA 
one-way, seguida do pós-teste de Tukey; *p<0,05 vs. Sham; #p<0,05 
vs. 2R1C. 
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5.4 A inibição central do TNF-α restaurou a sensibilidade do 

barorreflexo em ratos com hipertensão renovascular 

De acordo com os dados traçados representativos (Figura 14) obtidos a 

partir da avaliação do índice de sensibilidade do barorreflexo (ganho) pelo 

método de Oxford modificado, também observados no Gráfico 5, o ganho do 

barorreflexo dos animais 2R1C foi diminuído de maneira significativa quando 

comparado aos animais SHAM (-1,30  ± 0,10 vs. -2,59 ± 0,17 bpm.mmHg-1, n= 

8).  

O tratamento com infusão central de pentoxifilina (n= 6) restaurou os 

valores de ganho do barorreflexo em relação aos animais 2R1C (n=8) (-2,18 ± 

0,13 bpm.mmHg-1, n= 6 vs. -1,30 ± 0,10 bpm.mmHg-1).  
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Figura 14 - Traçados representativos de um animal de cada grupo, ilustrando a 
variação da pressão arterial pulsátil (PAP), da pressão arterial média 
(PAM) e da frequência cardíaca após administração de fenilefrina 
(8µg/kg, i.v.) e nitroprussiato de sódio (25µg/kg, i.v.). Setas pretas 
representam a administração de fenilefrina; setas vazadas 
representam a administração de nitroprussiato de sódio. 
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Gráfico 5 – Representação gráfica do ganho do barorreflexo de todos os grupos 
determinado pelo método de Oxford modificado. Os resultados 
foram expressos como média ± e.p.m.. A diferença entre os grupos 
foi analisada por ANOVA one-way, seguida do pós-teste de Tukey; 
*p<0,05 vs. Sham; #p<0,05 vs. 2R1C. 
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Um resultado semelhante foi observado por meio da avaliação do ganho 

do barorreflexo pelo método da análise de sequência (Gráfico 6). Os valores do 

grupo 2R1C foram menores se comparados ao grupo Sham (0.58 ± 0,08, n= 8 

vs. 1.48 ± 0,04 ms/mmHg, n= 8, respectivamente).  

Assim como no resultado anterior, a inibição do TNF-α em animais com 

hipertensão renovascular (n= 6) foi capaz de restaurar a sensibilidade do 

barorreflexo espontâneo se comparado aos resultados obtidos no grupo 2R1C 

que não recebeu o mesmo tratamento (n= 8) (1,22 ± 0,15 vs. 0.58 ± 0,08 

ms/mmHg). 
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Gráfico 6 – Representação gráfica do ganho do barorreflexo de todos os grupos 
determinado pelo método de sequências. Os resultados foram expressos como 
média ± e.p.m.. A diferença entre os grupos foi analisada por ANOVA one-way, 
seguida do pós-teste de Tukey; *p<0,05 vs. Sham; #p<0,05 vs. 2R1C. 

 

 

  



69 

 

5.5 A inibição central do TNF-α reduziu o acúmulo de superóxido no 

RVLM de ratos com hipertensão renovascular 

Em relação às medidas de espécies reativas de oxigênio, o valor da 

fluorescência relativa da formação de superóxido no RVLM foi maior no grupo 

2R1C quando comparado ao grupo SHAM (18 ± 2, n= 8 vs. 4 ± 1, n= 8). A 

inibição central de TNF-α reduziu o valor da fluorescência em animais 

hipertensos, quando comparado ao grupo hipertenso que não recebeu o 

mesmo tratamento (8 ± 1, n= 6 vs. 18 ± 2, n= 8), como ilustrado no gráfico 7, 

com imagens representativas na figura 15. 
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Gráfico 7 – Representação gráfica da medida de acúmulo de superóxido pela 
técnica do DHE em todos os grupos. A medida de acúmulo foi 
expressa pela fluorescência relativa (Δ%). A diferença entre os 
grupos foi analisada por ANOVA one-way, seguida do pós-teste de 
Tukey; *p<0,05 vs. Sham; #p<0,05 vs. 2R1C. 
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Figura 15: Diagrama esquemático ilustrando a região do RVLM representativa de 
cada grupo. A fluorescência foi quantificada como indicação da 
presença de acúmulo de superóxido. 
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6. DISCUSSÃO 

A infusão central de pentoxifilina, um inibidor do TNF-α, durante a 5ª e 6ª 

semana após indução da hipertensão foi capaz de reduzir a pressão arterial em 

ratos com hipertensão renovascular. Esta queda da pressão arterial foi devido 

a redução do tônus simpático, como contatado pelos experimentos com 

hexametônio e com a análise do componente de baixa frequência da análise 

espectral da pressão arterial sistólica. Esta queda da pressão arterial foi 

acompanhada de melhora na sensibilidade do barorreflexo. A redução da 

atividade simpática parece envolver a diminuição do acúmulo de ânions 

superóxido no RVLM. 

No presente estudo, foi utilizado um modelo de hipertensão experimental 

chamado de hipertensão renovascular do tipo dois-rins-um-clipe (2R1C), 

inicialmente desenvolvido por Goldblatt (1934) em cães e adaptado por 

Schaffenburg (1959) para animais de pequeno porte. Neste modelo, a elevação 

da pressão arterial ocorre por meio da ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (MARTINEZ-MALDONADO, 1991). Os efeitos 

hipertensivos decorrentes da ativação desse sistema são causados 

principalmente pela atuação da angiotensina II nos receptores AT1, tanto na 

periferia como no SNC, com o posterior recrutamento da enzima NADPH 

oxidase e formação de EROs, principalmente o O2
- (GRIENDLING et al., 1994; 

BERRY et al, 2000; ZIMMERMAN et al, 2004; BRAGA et al, 2011). Além dos 

efeitos clássicos, a Ang-II também pode atuar como fator de crescimento e 

como agente estimulador de citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-6 e TNF- 

α. Uma vez que a inflamação é um componente de extrema importância na 

patogênese da hipertensão e doenças cardiovasculares, a interação entre a 

Ang-II e o TNF- α pode desempenhar um importante papel na manutenção e 

modulação da hipertensão (KALRA; SIVASUBRAMANIAN; MANN, 2002). 

Nossos dados documentam um aumento da pressão arterial média em 

animais submetidos à indução da hipertensão 2R1C (Gráfico 1). A infusão 

central do inibidor de TNF- α durante 14 dias, quatro semanas após a 

implantação do clipe de prata, promoveu a diminuição da PAM quando 

comparada aos animais hipertensos que não receberam o mesmo tratamento. 
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Este resultado sugere a participação do TNF-α, atuando em áreas do sistema 

nervoso central, na manutenção da hipertensão renovascular (2R1C). 

Estudos de Sriramula e colaboradores (2008) com um modelo de 

hipertensão arterial mediada por Ang-II, mostram o envolvimento deste 

peptídeo na ativação do TNF-α e produção de espécies reativas de oxigênio no 

cérebro. Por sua vez, a estimulação de regiões do cérebro, como o PVN, pelo 

TNF-α causa aumento da atividade simpática e, consequentemente, elevação 

da pressão arterial (SHI et al., 2011). Dessa forma, tendo em vista a interface 

existente entre os SNS e fatores pró-inflamatórios, observamos que a inibição 

central do TNF-α, por infusão de pentoxifilina no ventrículo lateral, é capaz de 

atenuar o aumento da atividade simpática, resultando na diminuição da 

pressão arterial. Efeitos como este são possíveis graças ao grande número de 

projeções neuronais que partem do PVN para o RVLM (KUMAGAI et al, 2012). 

Em 1983, Faber & Brody já relatavam aumento do tônus simpático no 

modelo de hipertensão 2R1C; outros estudos mostravam elevação de 

receptores adrenérgicos na vasculatura entre a 4ª e 6ª semana após 

implantação do clipe de prata (MCELROY; ZIMMERMAN.1989; NAKADA et al., 

1996). Ao avaliar a variação da pressão arterial média dos animais após 

bloqueio ganglionar com hexametônio, foi possível observar uma variação de 

pressão arterial média maior no grupo 2R1C se comparado ao grupo Sham 

(Gráfico 3). Este resultado reflete o aumento do tônus simpático em animais 

submetidos ao modelo de hipertensão renovascular, o que corrobora com 

dados citados anteriormente. Por outro lado, os resultados obtidos com este 

mesmo protocolo em animais tratados com infusão central de pentoxifilina 

mostraram uma redução da queda da pressão arterial induzida pelo 

hexametônio, sugerindo redução do tônus simpático. Este resultado sugere a 

participação do TNF-α na modulação do tônus simpático, atuando em áreas de 

controle cardiovascular como o RVLM. 

No intuito de explorar esta possível redução do tônus simpático em 

animais tratados com o inibidor do TNF-α, avaliamos o componente de baixa 

frequência (LF) da pressão arterial sistólica por meio da análise espectral. Os 

animais 2R1C apresentaram aumento do componente LF quando comparados 
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ao grupo Sham (Gráfico 4).. Estes dados são corroborados pelos achados de 

Oliveira-Sales e colaboradores (2014), que relatam um aumento considerável 

de LF por volta da quarta semana após implantação do clipe de prata, 

indicando elevada atividade simpática vasomotora. Sob nossas condições 

experimentais, a inibição do TNF-α promoveu redução do componente de baixa 

frequência da PAS em animais submetidos ao modelo de hipertensão 

renovascular. Este resultado sugere a relação do TNF-α na excitabilidade do 

SNS durante uma fase importante do desenvolvimento da hipertensão 2R1C, 

entre a 5ª e 6ª semanas. 

Alterações agudas na pressão arterial são rapidamente tamponadas pelo 

barorreflexo. Os barorreceptores, situados no arco aórtico e seio carotídeo, são 

sensíveis a variações na pressão arterial, levando a ajustes autonômicos de 

modo reflexo. Condições patológicas, como a hipertensão arterial, 

comprometem a sensibilidade do barorreflexo e sua capacidade de regulação 

autonômica (GRASSI et al., 1998; SALGADO et al., 2009). A redução do 

comprometimento da sensibilidade do barorreflexo por meio de tratamentos 

capazes de reduzir as espécies reativas de oxigênio em modelos de 

hipertensão mediada por Ang-II tem sido estudada, inclusive por nosso grupo, 

por meio de agentes antioxidantes como ácido ascórbico (GIUSTI et al, 2011; 

BRUNO et al, 2012), apocinina (BOTELHO-ONO et al, 2011), tiron 

(GUIMARÃES et al, 2012) e rutina (MENDES-JUNIOR et al, 2013). 

O estresse oxidativo modula a função barorreflexa em vários processos 

fisiopatológicos (MONAHAN; ESKURZA; SEALS, 2004; NISHI et al, 2010). A 

administração de sequestradores de radicais livres exógenos, tais como a 

superóxido dismutase e catalase, em coelhos com aterosclerose induzida 

experimentalmente, por exemplo, melhora a função barorreflexa (LI et al, 

1996). De forma semelhante, a infusão de tempol, um mimético da superóxido 

dismutase, no PVN não somente reduziu o acúmulo de espécies reativas de 

oxigênio, como também reduziu a pressão arterial e a atividade simpática 

durante a hipertensão (SU et al, 2014). 

Estudos recentes de Li e colaboradores (2014) mostraram que a inibição 

crônica da enzima conversora de angiotensina no PVN levou a redução da 
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simpatoexcitação e da produção de espécies reativas de oxigênio, além de 

modular a expressão de diversas citocinas no RVLM de animais com 

hipertensão renovascular, dentre elas o TNF-α, o que mostra a relação do 

sistema renina-angiotensina com o aumento da atividade simpática, associada 

a elevação de citocinas pró-inflamatorias e do estresse oxidativo em regiões 

centrais como o RVLM. 

Considerado uma área crítica para a geração da atividade vasomotora 

simpática, o RVLM é um componente central necessário para os reflexos 

cardiovasculares (GUO et al, 2009). Com base nisto, resolvemos investigar os 

efeitos da inibição central do TNF-α sobre a formação e acúmulo de EROs no 

modelo de hipertensão renovascular. Utilizando a técnica do DHE, nossos 

resultados mostraram um aumento na produção de superóxido no RVLM de 

animais com hipertensão 2R1C sem tratamento (Gráfico 7), corroborando com 

dados semelhantes que comprovam o aumento e a influência das EROs neste 

modelo (OLIVEIRA-SALES et al, 2008). Esta relação entre o aumento de 

EROs, especialmente o superóxido (O2
•-), e a excitabilidade do SNS, se deve 

ao fato de que o acúmulo desses radicais promove mudanças em canais 

iônicos de grande importância, particularmente os de Ca+ e K+, alterando 

propriedades do perfil de disparo neuronal promovido pelo RVLM, resultando 

no aumento da atividade simpática neurogênica e aumento da pressão arterial 

(HIRROKA, 2008). 

Em nosso estudo, a inibição central do TNF-α reduziu o acúmulo de 

superóxido no RVLM, de animais hipertensos tratados com pentoxifilina 

(Figuras 14). Apesar do mecanismo específico ainda ser desconhecido, estes 

resultados mostram a importância do TNF-α no acúmulo e produção de 

superóxido em um modelo de hipertensão mediado por Ang-II, peptídeo 

responsável pela ativação da NAD(P)H oxidase, principal fonte de O2
•-, no 

RVLM (Chan et al, 2007). Nossos achados vão ao encontro e complementam 

dados da literatura, que relatam atenuação da produção de superóxido 

mediada por Ang-II em camundongos tratados com etanercepte, um 

bloqueador do TNF-α (GUZIK et al, 2007).  
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Com relação à sensibilidade do barorreflexo, diminuída na hipertensão 

renovascular, nossos dados documentam que a inibição central do TNF-α com 

pentoxifilina promoveu uma melhoria na sensibilidade do barorreflexo de 

animais com hipertensão renovascular, restaurando o ganho do barorreflexo a 

valores semelhantes aos encontrados em animais normotensos. Essa melhora 

na sensibilidade do barorreflexo pode estar relacionada a uma relação da 

inibição do TNF-α com a redução no acúmulo de superóxido no RVLM. 

Embora ainda não esteja elucidado o mecanismo de ação dos efeitos 

relacionados à inibição central do TNF-α, as descobertas realizadas por este 

estudo reforçam a relação entre o SNS e agentes pró-inflamatórios, neste caso 

o TNF-α no cérebro, mais precisamente em áreas de interesse cardiovascular 

como o RVLM. Sendo assim, concluímos que a inibição central TNF-α com 

pentoxifilina (30 nmol/uL/h) durante 14 dias promove efeitos benéficos sobre a 

pressão arterial média, sobre o tônus vascular e na sensibilidade do 

barorreflexo, além de estar relacionada com a redução do estresse oxidativo no 

RVLM de animais hipertensos. 
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7. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que: 

· A inibição central do TNF-α reduz a pressão arterial em animais 

com hipertensão renovascular (2R1C), porém, sem afetar a frequência 

cardíaca; 

· A inibição de TNF-α promove redução no tônus simpático de 

animais hipertensos; 

· A inibição do TNF-α melhora a sensibilidade do barorreflexo em 

animais submetidos ao modelo de hipertensão 2R1C; 

· A inibição central do TNF-α promove diminuição no acúmulo de 

superóxido no RVLM de animais hipertensos. 
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