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NITRATO ORGÂNICO 2-NITRATO-1,3-DIBUTOXIPROPANO ATENUA
O ESTRESSE OXIDATIVO E A HIPERTENSÃO ARTERIAL MEDIADA
POR ANGIOTENSINA II VIA PRODUÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO EM
ANIMAIS EXPERIMENTAIS. PORPINO, S.K.P. Tese de Doutorado

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Renorbio, Universidade Federal da Paraíba (2016).

Introdução: Doadores de óxido nítrico (NO) podem atuar no controle e tratamento
de diversas complicações cardiovasculares, como por exemplo, a hipertensão
arterial. Em particular, um nitrato orgânico, 2-nitrato-1,3-dibutoxipropano (NDBP)
desenvolvido nos últimos anos pela UFPB vem apresentando grande potencial
terapêutico. No entanto, seus mecanismos não estão totalmente esclarecidos.
Objetivo: Investigar os efeitos e os mecanismos de ação do NDBP, elucidando seu
potencial terapêutico na hipertensão arterial induzida por Angiotensina II (ANG II).
Métodos: Na primeira etapa do estudo foram realizados experimentos in vitro em
tecidos de ratos Wistar normotensos (n=11) para caracterização do composto, sobre
sua capacidade de liberação de NO, por meio da medida direta de NO; e modulação
da atividade da enzima NADPH oxidase, pela técnica de quimioluminescência. Na
segunda etapa do estudo, experimentos in vivo em camundongos C57BL/6J (n=24),
classificados em quatro grupos (Controle, NDBP, ANG II e ANG II + NDBP), foram
realizados para investigar o potencial terapêutico do NDBP na hipertensão induzida
por ANG II. Os animais tiveram implante de minibombas osmóticas contendo ANG II
(400 µg/kg/24h) e após 9 dias receberam tratamento com NDBP (40 mg/kg/dia; i.p.).
A pressão arterial (PA) foi verificada via pletismografia de cauda. Ao término dos
experimentos, os animais foram eutanasiados e tecidos e sangue foram coletadas
para análise posterior. Análises histopatológicas foram realizadas utilizando a
coloração com Picro-sirius. Os níveis de superóxido foram mensurados por meio da
atividade da enzima NADPH oxidase, via quimioluminescência e fluorescência com
DHE (5 mmol·L−1). Além disso, os níveis séricos de nitrato/nitrito e cGMP foram
realizados, utilizando kits específicos. Foi investigada também a expressão de
subunidades da enzima NADPH oxidase pela técnica de qPCR em tempo real e a
possível atividade antioxidante por meio da autoxidação com pyrogallol.
Resultados: os experimentos in vitro utilizando tecidos de fígado e rim revelaram um
aumento dose-dependente na produção de NO, mediado pelo NDBP, que foi
atenuado pelo inibidor da enxima xantina oxidase, o febuxostato. Além disso, o
NDBP reduziu a atividade da NADPH oxidase e preveniu sua ativação induzida pela
ANG II. Os experimentos in vivo mostraram que o NDBP previne o aumento da
hipertensão arterial em camundongos com infusão crônica de ANG II. Esses
resultados foram associados à atenuação da hipertrofia cardíaca, fibrose renal, e
redução do estresse oxidativo mediado pela redução da atividade da enzima
NADPH oxidase nos rins, coração e fígado. Além disso, o NDBP aumentou os níveis
plasmáticos de nitrito e nitrato. Por outro lado, a autooxidação com pyrogalol revelou
que o NDBP não atua como um antioxidante direto, justificando então sua
participação na modulação da NADPH oxidase. Conclusão: o nitrato orgânico
NDBP impede a progressão da hipertensão arterial mediada pela angiotensina II.
Em relação aos seus mecanismos, os achados sugerem que o tratamento com
NDBP está associado a uma contínua liberação de NO e redução da atividade da
enzima NADPH oxidase, que parece ser dependente da xantina oxidase funcional.
Palavras-chave: Hipertensão, NADPH oxidase, estresse oxidativo, nitrato orgânico.
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ORGANIC
NITRATE
2-NITRATE-1,3-DIBUTOXIPROPANE
ATTENUATES THE OXIDATIVE STRESS AND Angiotensin IIMEDIATED HYPERTENSION BY NITRIC OXIDE PRODUCTION IN
EXPERIMENTAL ANIMALS. PORPINO, S.K.P. Tese de Doutorado
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Renorbio, Universidade Federal da Paraíba (2016).

Background: Nitric oxide (NO) donors can act in the control and treatment of various
cardiovascular complications, such as hypertension. In particular, an organic nitrate,
2-nitrate-1,3-dibutoxipropane (NDBP) developed in recent years by UFPB has shown
great therapeutic potential. However, its mechanisms are not fully clarified. Aim: To
investigate the effects and mechanisms of NDBP, elucidating their therapeutic
potential in angiotensin II-mediated hypertension. Methods: In the first stage of the
study, were performed in vitro experiments in normotensives Wistar rats (n=11)
tissues for characterization of compound about ability to release NO by direct
measurement of NO; and modulation of NADPH oxidase activity, by
chemiluminescence technique. In the second stage of the study, in vivo experiments
in C57BL / 6J mice (n=24), divided in four groups (control, NDBP, Ang II and Ang II +
NDBP) were performed to investigate the therapeutic potential of NDBP in
angiotensin II-mediated hypertension. The animals had implantation of osmotic
minipumps containing Ang II (400 mg / kg / 24h) and after 9 days were treated with
NDBP (40 mg / kg / day; ip). Blood pressure (BP) was measured by tail-cuff. At the
end of the experiments, the animals were euthanized and blood and tissues were
collected for analysis. Histopathological analyzes were performed using staining
picrosirius. Superoxide levels were measured by NADPH oxidase activity via
chemiluminescence and DHE fluorescence (5 mmol • L-1). Levels of serum
nitrate/nitrite and cGMP were performed using specific kits. NADPH oxidase subunit
expression were analyzed by real time qPCR. Putative antioxidant activity was
determined by autoxidation with pyrogallol. Results: In vitro experiments revealed a
dose-dependent increase in NO production mediated by NDBP in liver and kidney
tissues, which was attenuated by the xanthine oxidase inhibitor febuxostat. In
addition, the NDBP reduced NADPH oxidase activity and prevented its activation
induced by ANG II. In vivo experiments showed that NDBP prevents the increase in
hypertension in mice with chronic infusion of ANG II. This results were associated to
the attenuation of cardiac hypertrophy, renal fibrosis, and reduced NADPH oxidasederived oxidative stress in the kidneys, the heart, and liver. Furthermore, NDBP also
increased plasma levels of nitrite and nitrate. On the other hand, the autoxidation
with pyrogallol revealed that NDBP does not act as a direct antioxidant, justifying its
involvement in the modulation of NADPH oxidase. Conclusions: The organic nitrate
NDBP prevents the progression of angiotensin II-mediated hypertension. Regarding
the mechanisms, our findings suggest that NDBP treatment is associated with
sustained NO release and attenuated activity of NADPH oxidase, which requires
functional xanthine oxidase.

Key words: Hypertension, NADPH oxidase, oxidative stress, organic nitrate.
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1. INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial é um estado clínico multifatorial caracterizado pela
manutenção dos níveis de pressão arterial (PA) acima dos valores considerados
normais que, cronicamente, provoca lesão aos órgãos-alvo como coração, encéfalo,
rins e vasos sanguíneos (MANCIA, FAGARD, et al., 2013). Essa condição tem sido
considerada como o principal fator de risco para a morbidade e mortalidade entre
homens e mulheres no mundo todo devido ao consequente surgimento de doenças
cardiovasculares (SARGANAS e NEUHAUSER, 2016; CHIUVE, COOK, et al., 2014;
HUYNH, REID, et al., 2014) além do comprometimento da função renal (GROHA ,
KUFNER, et al., 2014).
O controle da hipertensão arterial está diretamente relacionado com a
manutenção da PA em níveis normais, sendo a PA regulada por mecanismos que
atuam de maneira integrada a curto e longo prazo (CAMPOS e BERGAMASCHI,
2006). Esses mecanismos atuam em conjunto para evitar alterações sustentadas
nos níveis pressóricos, aumentando seu limiar e estabelecendo assim, o estado
hipertensivo (SANTILLO, COLANTUONI, et al., 2015). Em curto prazo a PA pode ser
regulada por reflexos cardiovasculares, como por exemplo, o controle barorreflexo,
que é um mecanismo de feedback contínuo comandado pelo sistema nervoso
simpático e parassimpático (RABINOVITCH, FRIEDMAN, et al., 2015). Em longo
prazo, pode ser destacado o controle da PA por mecanismos renais, tendo como
exemplo o sistema renina angiotensina aldosterona (KOBORI, NANGAKU e
NISHIYAMA, 2007).
A literatura aponta que a hipertensão arterial está diretamente associada ao
desequilíbrio da função cardiovascular e renal, de modo que esse desequilíbrio pode
envolver, por exemplo, o aumento da atividade do complexo enzimático fosfato de
dinucleotídeo de adenina e nicotinamida (NADPH oxidase) (BRAGA, MEDEIROS, et
al., 2011; CHAN e CHAN, 2013; GAO, YANG, et al., 2015). Uma maior ativação
desse complexo promove o aumento na produção das espécies reativas de
oxigênio, especificamente, ânion superóxido, o que consequentemente, pode
diminuir a biodisponibilidade de uma importante molécula sinalizadora do sistema
cardiovascular, o óxido nítrico (NO) (ARAÚJO CS, 2014; CARLSTRÖM M, 2009;
MURDOCH, ALOM-RUIZ, et al., 2011). A diminuição da biodisponibilidade de NO é
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um dos fatores que causam elevação da pressão arterial e, consequentemente, a
manutenção do estado hipertensivo (DATLA SR, 2010; WILCOX, 2005).
O tratamento da hipertensão consiste classicamente na utilização da terapia
anti-hipertensiva, que associada ou não a outros métodos, pode reduzir
efetivamente a morbidade e mortalidade relacionadas à hipertensão (GU,
PAULOSE-RAM, et al., 2006). Para isto, a combinação do estudo de produtos
naturais, juntamente com síntese de novas moléculas se tornaram base para o
surgimento de diferentes classes medicamentosas ao longo dos anos, e que atuam
cada vez mais especificamente no organismo (RACHANA, ANURADHA e
SHIVAMURTHY, 2014).
Nesse sentido, a biotecnologia aplicada à saúde vem contribuindo para o
desenvolvimento de novas moléculas, visando descobrir seu potencial terapêutico
no controle das doenças cardiovasculares, assim como os possíveis mecanismos
envolvidos. Um exemplo disso são os nitratos orgânicos, doadores de NO que
atuam na manutenção do tônus vascular e regulação a PA, por meio do aumento da
biodisponibilidade de NO (CSONT e FERDINANDY, 2005; DATLA SR, 2010).
Um nitrato orgânico de interesse científico que foi desenvolvido na
Universidade Federal da Paraíba é denominado 2-nitrato-1,3-dibutoxipropano
(NDBP).

Entre

suas

funções

já

foram

investigadas

suas

propriedades

vasorrelaxantes (FRANÇA-SILVA, LUCIANO, et al., 2012A) e consequentemente
hipotensora (FRANÇA-SILVA, MONTEIRO, et al., 2012B). No entanto, não se sabe
ainda os efeitos desse composto em relação ao aumento da disponibilidade de NO,
modulação

de

substâncias

pró-oxidantes,

como

a

NADPH

oxidase,

e

consequentemente o controle da pressão arterial. Desse modo, torna-se importante
investigar os possíveis mecanismos pelos quais o NDBP poderia atuar no
tratamento da hipertensão arterial.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Hipertensão arterial: aspectos epidemiológicos

A hipertensão arterial representa um dos problemas de saúde pública de
maior prevalência na população mundial, sendo considerado o maior fator de risco
para o surgimento das doenças cardiovasculares como doença coronariana,
acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e doença vascular periférica (LIM,
VOS, et al., 2012; MANCIA, FAGARD, et al., 2013; PETERSON ED, 2014 ). Muitas
vezes não causa qualquer tipo de sintoma durante anos, até que um órgão vital seja
afetado, provocando uma diminuição da expectativa de vida e o aumento da
mortalidade entre homens e mulheres no mundo todo (GO et al., 2013; BILAL et al.,
2015).
A mortalidade em decorrência a doenças cardiovasculares pode apresentar
uma relação direta com o aumento progressivo e contínuo da PA, tendo atingido até
o ano de 2001 aproximadamente 7,6 milhões de pessoas em todo o mundo, entre os
quais 54% devido a acidente vascular encefálico e 47% devido à doença isquêmica
do coração (WILLIAMS, 2010; KOROSHETZ, 2014). Por outro lado, observou-se
que uma redução da PA em aproximadamente 10 mmHg em indivíduos hipertensos
já seria suficiente para reduzir de 25 a 40% o risco de morte por alguma desordem
cardiovascular (LAW MR, 2009).
Com relação a prevalência da hipertensão arterial, até o ano 2000 estimavase aproximadamente um bilhão de pessoas acometidas e atualmente estima-se que
até ano de 2025 sua prevalência aumente para 1.56 bilhões em toda a população
mundial (KEARNEY, WHELTON, et al., 2005). No Brasil, nos últimos 20 anos a
hipertensão atingiu em média 32,5% da população, sendo esse percentual
aumentado em função do processo de envelhecimento, o qual atingiu mais de 50%
da população entre 60 e 69 anos, e mais de 75% entre os indivíduos acima de 70
anos (MENDES e BARARA, 2008; ANDRADE, 2010).
A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010) estabelece que a Hipertensão
arterial pode ser diagnosticada pela manutenção da PA em níveis elevados, a partir
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de medidas repetidas realizadas casualmente. Considera-se hipertenso, o indivíduo
que apresente valores ≥ 140 mmHg para PA sistólica e/ou ≥ 90 mmHg para PA
diastólica em medidas repetidas. Na tabela 1, encontra-se o grau de hipertensão de
acordo com a classificação da PA arterial, em medidas realizadas casualmente em
consultório.

Tabela 1: Classificação da pressão arterial de acordo com a
medida casual no consultório (indivíduos acima de 18 anos)
Classificação
Pressão
Pressão
sistólica
diastólica
(mmHg)
(mmHg)
Ótima
< 120
< 80
Normal

< 130

< 85

Limítrofe*

130–139

85–89

Hipertensão estágio 1

140–159

90–99

Hipertensão estágio 2

160–179

100–109

Hipertensão estágio 3

≥ 180

≥ 110

Hipertensão sistólica isolada

≥ 140

< 90

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia

Diversas causas podem estar envolvidas no desenvolvimento da hipertensão
arterial. No entanto, a maioria dos portadores desta condição, ainda são
considerados hipertensos sem causa definida, ou seja, apresentam hipertensão
primária ou essencial. Quando a causa da hipertensão é conhecida, esta pode ser
classificada como hipertensão secundária, o que torna um importante fator para
direcionar o tratamento de acordo com sua etiologia. No entanto, entre os portadores
de hipertensão, apenas 3 a 5% são de origem secundária, tendo como maior causa
de seu surgimento as doenças renais (ANDRADE, 2010).
A hipertensão secundária em decorrência a doença renal já está bem
estabelecida na literatura, atingindo uma prevalência superior a 60% entre pacientes
com doença renal diagnosticada (CAMPESE, MITRA e SANDEE, 2006; RITZ, 2007;
JERÓNIMO M, 2015). Entre os principais mecanismos responsáveis pelo surgimento
da hipertensão arterial em pacientes com doença renal podem ser destacados a
sobrecarga dos volumes corporais e o aumento da ativação do sistema renina
angiotensina aldosterona (SRAA) (GRENDELMEIER, 2015 ).
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2.2 Hipertensão arterial: aspectos fisiopatológicos

2.2.1 Efeitos em curto prazo

A PA pode ser controlada a curto prazo por reflexos cardiovasculares, os
quais podem ser denominados em reflexo cardiopulmonar, quimiorreflexo e o
barorreflexo. Estes reflexos são mecanismos neurais que atuam ajustando a PA
momento a momento por meio de variações do débito cardíaco (DC) ou da
resistência vascular periférica (RVP) ou mesmo de ambos, tendo em vista que a
PA = DC x RVP (CAMPOS e BERGAMASCHI, 2006; GUYENET, 2006).
Entre os reflexos cardiovasculares, pode ser destacado o controle do
barorreflexo, que é um mecanismo de feedback contínuo comandado pelo sistema
nervoso autonômico simpático e parassimpático, por meio dos seguintes
componentes reflexos: receptores, vias aferentes, centros de integração, vias
eferentes e por fim, atuação no órgão efetor (RABINOVITCH, FRIEDMAN, et al.,
2015). Os barorreceptores são receptores de estiramento que são estimulados, em
função de mudanças bruscas da PA (VICTOR, 2015). Estão localizados no arco
aórtico e bifurcação do seio carotídeo, que conduzem sinais para o sistema nervoso
central (SNC), especificamente ao núcleo do trato solitário (NTS), via nervo
depressor aórtico e nervo de Hering, respectivamente (HALBACH, FRITZ, et al.,
2015; LANTELME, HARBAOUI e COURAND, 2015).
Portanto, quando ocorre um aumento da PA os barorreceptores são ativados,
gerando assim um aumento do disparo de potenciais de ação. Esses sinais
estimulam o NTS que ativam duas vias distintas: parasimpato-excitatória e simpatoinibitória. Na via parassimpato-excitatória, neurônios pré-ganglionares do NTS se
projetam para o núcleo ambíguos (NA), área responsável por gerar a atividade
parassimpática. Então, uma vez excitados, esses neurônios aumentam a atividade
parassimpática, excitam neurônios pós-ganglionares intramurais situados no
coração, e como resultado desse efeito, observa-se diminuição da frequência
cardíaca (FC). A diminuição da FC, consequentemente diminui o DC, o que contribui
para a redução da PA.
Na via simpato-inibitória, os potenciais de ação gerados em função da
ativação dos barorreceptores, também excitam o NTS, e então estimulam neurônios
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do bulbo ventrolateral caudal (CVLM). Os neurônios do CVLM são majoritariamente
gabaérgicos, ou seja, são neurotransmissores inibitórios, e uma vez ativados, inibem
os neurônios do bulbo ventrolateral rostral (RVLM), responsáveis pela ativação
simpática. A inibição do RVLM resulta em diminuição da atividade eferente
simpática, tanto no coração, pela redução do débito cardíaco, quanto nos vasos,
pela diminuição da RVP. Logo, o somatório dos efeitos nas vias parassimpatoexcitatória e simpato-inibitória, são responsáveis pela regulação neural em curto
prazo da PA, contribuído assim, para o controle da Hipertensão.
No entanto, a literatura vem apontando que hipertensão arterial está
associada a uma disfunção do sistema nervoso autonômico, com maior ativação do
sistema nervoso simpático e menor ativação do sistema nervoso parassimpático
(GRASSI, DELL‘ORO, et al., 2005; SCHLAICH, STRAZNICKY, et al., 2015; RYDER,
O'CONNELL, et al., 2015). Guido, Seravalle e Fosca, (2010) demonstraram que
quanto maior a ativação simpática, maior será a magnitude do aumento da PA, bem
como a progressão de lesões aos órgãos-alvos relacionados a HA. Adicionalmente,
também tem sido demonstrado uma diminuição da sensibilidade do barorreflexo, o
que pode contribuir então, para a manutenção dos níveis pressóricos elevados
(LURZ, OKON, et al., 2015; TEGELER, SHALTOUT, et al., 2015).

2.2.2 Efeitos em longo prazo

Em longo prazo, a PA pode ser controlada por mecanismos renais e
humorais. Os rins tem uma importância primária na regulação da PA, de modo que
envolve um conjunto de mecanismos que promovem alterações nos volumes dos
fluidos corporais para compensar o aumento ou diminuição da PA (MULLINS,
BAILEY e MULLINS, 2006).
Um dos fatores relacionados com a homeostase dos fluídos corporais envolve
o balanço entre o conteúdo de sódio que é ingerido e eliminado do organismo.
Desse modo, uma vez que o aumento da volemia proporciona o aumento do fluxo
sanguíneo, seguido por aumento do tônus vascular, com consequente aumento da
RVP, tem-se como resultado a elevação da PA. Nesse momento, um mecanismo de
feedback é ativado para controlar o volume dos fluídos corporais. Esse mecanismo é
conhecido como natriurese/diurese pressórica, e permite que a regulação da PA em
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longo prazo seja alcançada via controle da excreção renal de sódio e água. Por
outro lado, em uma situação de diminuição da PA, ocorre uma diminuição da
excreção renal de sódio e água, aumentando os volumes corporais, e
consequentemente, reestabelecendo a PA aos valores normais (MULLINS, BAILEY
e MULLINS, 2006).
O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) também tem importante
função na regulação da PA a longo prazo. Em uma situação de diminuição da PA, os
rins liberam um hormônio, conhecido como renina, que por sua vez irá ativar o
sistema SRAA. Ao ser ativado, a renina iniciará uma cascata enzimática, em que
promoverá a conversão do angiotensinogênio em angiotensina I, que em seguida,
pela ação da enzima conversora de angiotensina (ECA), será convertida em
angiotensina II (ANG II), principal peptídeo formado pela ativação desse sistema
(KOBORI, NANGAKU e NISHIYAMA, 2007).
Entre seus efeitos cardiovasculares, a ANG II, via ativação de seu receptor
AT1R, é responsável por um potente efeito vasoconstritor, além de também participar
da regulação de fluídos, por meio da retenção de sódio no organismo, aumentando
assim a PA (STEGBAUER e COFFMAN, 2011), enquanto que sua interação com o
receptor AT2R resulta em efeitos opostos, incluindo, por exemplo, efeitos
vasodilatadores (MEHTA e GRIENDLING, 2007).
Os efeitos da ANG II, através da ativação do SRAA, também estão
associados à hipertensão arterial (GAO, YANG, et al., 2015; MAYITO, MUNGOMA,
et al., 2015). Segundo VIKRANT e TIWARI (2001), até o ano 2000, os mecanismos
envolvidos na ativação do SRAA estavam associados como etiologia de mais de
70% dos casos de hipertensão, sendo destes, mais de 20% caracterizados por
apresentarem valores de renina elevados.
Desse modo, observa-se uma relação entre o SRAA, em particular, a ANG II,
e o desenvolvimento e progressão da hipertensão. Em situação de hipertensão
renovascular, por exemplo, a ANG II pode promover um aumento direto da atividade
simpática no SNC, e adicionalmente, diminuir a ativação da via simpato-inibitória
promovida pelo controle baroreflexo (MAYITO, MUNGOMA, et al., 2015).
Além disso, níveis elevados de ANG II também podem causar hipertensão,
via ativação da NADPH oxidase, que induz a uma consequente formação de ROS,
particularmente, ânion superóxido, contribuindo então para o aumento do estresse
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oxidativo e progressão da HA (DATLA SR, 2010; BRAGA, MEDEIROS, et al., 2011;
CHAN e CHAN, 2013; GAO, YANG, et al., 2015).

2.2.3 NADPH oxidase e hipertensão arterial

A NADPH oxidase é um complexo enzimático, cujo função é produzir ânion
-●

superóxido (O2 ) a partir da redução de um elétron de oxigênio, utilizando a NAD(P)
H, como um doador de elétron (CHEN, WANG, et al., 2015; SAHOO, MEIJLES e
P.J., 2016). Esse complexo é constituído por multicomponentes, sendo classificados
em componentes de membrana e componentes citosólicos. Os componentes de
membrana compreendem duas proteínas integrais de membrana: a subunidade
catalítica gp91phox (phox de ―phagocyte oxidase‖), conhecida atualmente como
NOX2, e a subunidade p22phox. Entre os componentes citosólicos, são
denominadas as subunidades p47phox, p67phox, p40phox; e uma GTPase, a Rac1
ou Rac2. (SANTILLO, COLANTUONI, et al., 2015; BABIOR, LAMBETH e NAUSEEF,
2002).
Especificamente, a NOX2 é constituída pelos componentes responsáveis pela
transferência de elétrons. Enquanto sua região C-terminal está localizada na parte
citosólica da membrana e possui os sítios de ligação para Flavina Adenina
Dinucleotídeo (FAD) e NADPH, sua região N-terminal possui sequencialmente, seis
domínios em α-hélice, fixados a um par de grupos heme (LAMBETH e DIEBOLD,
2007). Esses grupos heme estão distribuídos perpendicularmente, conectando
ambos os lados da membrana, formando então, vias para a passagem dos elétrons
advindos da NADPH citosólica, que segue em direção, por exemplo, ao O2
extracelular (VIGNAIS, 2002).
Já a subunidade p22phox possui em sua região C-terminal, uma área
constituída por prolina, que favorece sua interação com subunidades citosólicas, que
apresentam funções essencialmente regulatórias, e tem participação fundamental na
ativação de todo o complexo enzimático. Nesse sentido, esse conjunto, NOX2 e
p22phox constituem o flavocitocromo b558 do complexo NADPHoxidase, em que
juntos, formam o sítio catalítico desse complexo enzimático (BEDARD e KRAUSE,
2007), mas que permanecem em repouso, enquanto suas subunidades citosólicas
não são ativadas.
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A ativação desse complexo é mediada por estímulos específicos, como por
exemplo, a partir da ANG II. Após um estímulo, a subunidade p47phox é fosforilada,
favorecendo sua interação, especificamente com a subunidade p22phox, evento
considerado fundamental para iniciar a ativação do complexo (BEDARD e KRAUSE,
2007). Com isso, os componentes que constituem as subunidades citosólicas são
translocadas para a membrana, e associadas ao citocromo b558 (GROEMPING e
RITTINGER, 2005; SUMIMOTO, MIYANO e TAKEYA, 2005). Nesse momento, os
dois grupos heme presentes na subunidade NOX2 favorecem a transferência de
elétrons da NADPH do citosol, para o oxigênio molecular, o que resulta da formação
-●

do ânion O2

(SUMIMOTO, 2008 ; DWORAKOWSKI, ANILKUMAR, et al., 2006 ).

(Figura 1).

Figura 1: Estrutura e ativação da NADPH oxidase NOX2 em fagócito: após
ativação, os componentes que formam as subunidades citosólicas (p47phox,
p40phox, p60phox e Rac) são translocadas para a membrana e associadas ao
citocromo b558 (NOX 2 e p22phox), favorecendo a transferência de elétrons da
NADPH do citosol para o oxigênio molecular, gerando então, ânion superóxido (O2
●
). Adaptado de Dworakowski, et al., 2006.

Durante muito tempo, acreditou-se que a NADPH oxidase estaria presente
apenas em fagócitos, sendo então descrita pela primeira vez em 1963, em
microssomas hepáticos e bactérias (NISHIBAYASHI, OMURA e SATO, 1963;
NISHIBAYASHI-YAMASHITA e SATO, 1970), após pesquisadores terem observado
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que infecções recorrentes em uma doença rara na época (doença granulomatosa
crônica humana) estava associada a um fracasso da atividade microbiana fagocítica
(BERENDES, BRIDGES e GOOD, 1957; QUIE, WHITE, et al., 1967), sendo
associada a uma NADH oxidase, que após sua caracterização, foi identificada como
modelo de NADPH oxidase fagocítica (BAEHNER e NATHAN, 1967; BABIOR,
1999), conforme foi apresentado anteriormente.
No entanto, nos últimos 20 anos, em muitas células não fagocíticas tem sido
-●

encontradas diferentes subtipos de NADPH oxidase capazes de gerar ânion O2 ,
como, por exemplo, no sistema cardiovascular podem ser encontrados em: célula
muscular lisa vascular (CMLV) (GRIENDLING, SORESCU, et al., 2000), células
endotelias (BAYRAKTUTAN, BLAYNEY e SHAH, 2000), fibroblastos adventícios e
cardíacos (PAGANO, CHANOCK, et al., 1998); e cardiomiócitos (BENDALL, CAVE,
et al., 2002). Nesse sentido, seis novos homólogos foram identificados em células
não fagocíticas, a partir do protótipo NOX2, e foram classificadas em NOX1, NOX3,
NOX4 e NOX5 (etiologia a partir de ―N‖ADPH ―ox‖idase 1,2,3,4 e 5), DUOX1 e
DUOX2 (etiologia a partir de ―du‖al ―ox‖idase) (GHOULEH, KHOO, et al., 2011;
SANTILLO, COLANTUONI, et al., 2015).
Estes complexos formam então a família NOX das enzimas NADPH oxidases,
sendo que apresentam algumas características diferentes entre si, como em relação
a suas subunidades estruturais, preferência por substratos e vias de sinalização
específicas, além de serem expressas em tipos de células diferentes

(AL

GHOULEH, KHOO, et al., 2011; LASSÈGUE, SAN MARTÍN e GRIENDLING, 2012 ).
Em relação a seus componentes estruturais, a família NOX pode ser
classificada baseada nas estruturas que compõem seus domínios: A NOX1, NOX2,
NOX3 e NOX4 podem ter até 60% de semelhança em sua estrutura, sendo
formadas por seis componentes transmembranares em α-hélices e a ligação de um
domínio NADPH na posição C-terminal; a NOX5 apresenta a mesma estrutura que
as NOX1-NOX4, porém, adicionalmente, possui seu domínio N-terminal ligado a um
complexo Ca2+ calmodulina; e a estrutura das DUOX1 e DUOX2 é semelhante a
NOX 5, porém, adicionalmente, apresenta um domínio de ligação peroxidase na
posição N-terminal (SANTILLO, COLANTUONI, et al., 2015) (Figura 2).

33

Figura 2: Isoformas da NOX e suas subunidades regulatórias: todas as
isoformas da NOX apresentam seis transmembranas em α-hélices, com domínio Cterminal se ligando ao FAD e NADH. As subunidades NOX4, NOX5, DUOX1 e 2 não
requer subunidades citosólicas para serem ativadas. NOX5, DUOX 1 e 2 são
ativadas na presença de Ca2+, enquanto adicionalmente a DUOX5 requer um
homólogo da peroxidase para sua ativação. Adaptado de Santillo, et al. 2015.

Assim como, a NOX2, as NOX1, NOX3 e NOX4 estão ligadas a p22phox,
porém os mecanismos pelos quais são ativadas são distintos. A ativação da NOX1
ocorre via translocação das subunidades citosólicas NOXO1, NOXA1, e Rac 1ou 2
para a membrana, enquanto que para a NOX3, até momento, sua ativação depende
da NOXO1, não estando claro a participação de outras subunidades citosólicas. Já a
ativação das NOX4, NOX5, DUOX1 e DUOX2 não são moduladas por subunidades
citosólicas. Enquanto que, a DUOX1 e DUOX2 possui um domínio homólogo da
peroxidase, juntamente com a NOX5 tem sua ativação modulada pela presença de
Ca2+ (DONKO, PÉTERFI, et al., 2005).
A expressão de suas isoformas também pode variar de acordo com a
especificidade celular. A NOX1 pode ser expressa tanto em células epiteliais, quanto
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em CMLV (KALININA, AGROTIS, et al., 2002); a NOX2 além de ser expressa
classicamente em fagócitos está presente em células endoteliais, cardiomiócitos e
fibroblastos (BYRNE, GRIEVE, et al., 2003; LASSEGUE e CLEMPUS, 2003 ;
GRIEVE, BYRNE, et al., 2006); a NOX 3 pode ser expressa, sobretudo em tecidos
fetais, e em tecidos do ouvido interno adulto; a NOX4 inicialmente foi expressa em
tecido renal, sendo em seguida demonstrado em diversos tecidos, como placenta,
ovários, testículos, fibroblastos, células endoteliais, CMLV, cardiomiócitos e músculo
esquelético (CUCORANU, CLEMPUS, et al., 2005; AGO, KITAZONO, et al., 2004); e
a NOX5 também pode ser expressa em diferentes tecidos, como tecidos fetais, além
de CMLV (DWORAKOWSKI, ANILKUMAR, et al., 2006 ; JAY, PAPAHARALAMBUS,
et al., 2008 ).
As enzimas do complexo enzimático NADPH oxidase são consideradas
importantes

mediadores

da

fisiopatologia

cardiovascular

(LASSEGUE

e

GRIENDLING, 2010; SIRKER, ZHANG e SHAH, 2011). Vários estudos têm sido
relatados na literatura, envolvendo a relação entre alterações na sua atividade ou
expressão e desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sobretudo, da
hipertensão arterial, tanto em humanos (BERRY, HAMILTON, et al., 2000; ZALBA,
SAN JOSÉ, et al., 2005 ; KIM, HAN e LEE, 2014), quanto em animais experimentais
(MURDOCH, ALOM-RUIZ, et al., 2011; LASSÈGUE, SAN MARTÍN e GRIENDLING,
2012 ).
Em humanos, foi observada uma relação entre o polimorfismo nos genes que
codificam a subunidade p22phox, afetando sua atividade enzimática, e a
manutenção da hipertensão (ZALBA, SAN JOSÉ, et al., 2005 ). Além disso, foi
observado que em artérias humanas, a ANG II promoveu aumento nos níveis de
-●

ânion O2 , sendo esse efeito mediado pelas enzimas NOX, e inibido pelos
antagonistas dos receptores AT1 (BERRY, HAMILTON, et al., 2000). Já em animais,
tem-se estudado a influência das NOXs sobre a resposta pressórica em modelos de
hipertensão induzida por ANG II, de modo que, diferentes estudos realizados em
roedores demonstraram que a ANG II pode aumentar a produção de ROS
dependente da NOX tanto em vasos (LANDMESSER, CAI, et al., 2002; LI,
WHEATCROFT, et al., 2004; VIRDIS, NEVES, et al., 2004), quanto em tecido renal
(CHABRASHVILI,

KITIYAKARA,

et

al.,

(ZIMMERMAN, LAZARTIGUES, et al., 2002).

2003)

e

sistema

nervoso

central
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Uma maior ativação da NOX2 apresenta uma correlação direta com o
aumento da PA. Murdoch e cols. (2011) demonstraram em camundongos
transgênicos, com aumento da expressão de NOX2 no endotélio, que a ANG II
aumentou a produção de ROS e atenuou o vasorelaxamento induzido por
acetilcolina, em comparação com os animais selvagens. Por outro lado, a infusão
sistêmica do péptido gp91-dstat, um inibidor da ativação da NOX2, e, possivelmente
outras isoformas da NOX, apresentou uma significativa atenuação da hipertensão
induzida pela ANG II, bem como diminuição na produção de ROS em camundongos
(REY, CIFUENTES, et al., 2001).
Adicionalmente, Wang e cols. (2001), demonstraram em camundongos
knockout para a NOX2, tanto em condições basais, quanto após hipertensão
induzida por ANG II, uma diminuição significativa da PA em comparação com a
linhagem selvagem. Resultados semelhantes foram encontrados por Landmesser e
cols. (2002), nos quais, animais knockout para a subunidade p47phox com
hipertensão induzida por ANG II, apresentaram uma diminuição da PA, sendo esta
-●

resposta associada a uma diminuição na produção de ânion O2
endoteliais e CMLV.

em células

A NOX1 também tem sido associada na patogênese das

doenças cardiovasculares, incluindo na hipertensão e aterosclerose (GRAY e
JANDELEIT-DAHM, 2015).
Já a NOX4, ao contrário da NOX2, é capaz de promover efeitos protetores
(ZHANG, BREWER, et al., 2010; SCHRÖDER, ZHANG, et al., 2012 ; WANG,
HONG, et al., 2014 ). Ray e cols. (2011) verificaram que camundongos transgênicos,
com aumento da expressão da NOX4 endotelial apresentaram um aumento da
vasodilatação induzida por acetilcolina, em relação aos animais selvagens. Diante
-●

disso, é importante mencionar que a NOX4, ao invés de produzir ânion O2 , produz
peróxido de hidrogênio (H2O2), preservando então a biodisponibilidade de NO (RAY,
MURDOCH, et al., 2011).
De fato, o que se pode notar é que alterações na ativação ou expressão das
NOXs é um fator determinante para a manutenção da hipertensão, principalmente,
devido ser uma fonte geradora de ROS, o que consequentemente aumenta outra
condição característica da hipertensão arterial, o estresse oxidativo (ZALBA, SAN
JOSÉ, et al., 2005 ; KONIOR, SCHRAMM, et al., 2014).
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2.2.4 Estresse oxidativo e hipertensão arterial

Outra condição associada à patogênese da hipertensão arterial é o estresse
oxidativo, que ocorre a partir do acúmulo de espécies reativas de oxigênio (do inglês
ROS) (BRAGA, 2010; BRAGA, MEDEIROS, et al., 2011; MONTEZANO e TOUYZ,
2012 ). As ROS são compostos químicos formados a partir da ativação ou redução
de uma molécula de O2 (oxigênio) ou dos produtos derivados de sua redução.
Quando a quantidade de ROS se torna excessiva e limita ou ultrapassa as funções
dos sistemas endógenos antioxidantes, caracteriza-se um estado de estresse
oxidativo (CHISTÉ, FREITAS, et al., 2015 ).
-●

O ânion O2

é uma das principais ROS encontrada na vasculatura, sendo

formada a partir da redução do O2, e podendo produzir H2O2, uma ROS mais
estável, ao sofrer dismutação pela superóxido dismutase (SOD). Uma vez que o
H2O2 foi formado, este pode reagir com metais de transição, e gerar uma espécie
altamente reativa, o radical hidroxila (OH-), ou pode ser metabolizado pela
mieloperoxidase e formar o ácido hipoclorito (HOCl). Por outro lado, o H2O2 pode ser
convertido em H2O, pela ação das enzimas catalase ou glutationa peroxidase,
-●

neutralizando então sua função como ROS. Adicionalmente, o ânion O2

também

pode reagir com o NO e formar outra importante ROS, o peroxinitrito (ONOO -)
(AFANASEV, 2009; RAY, HUANG e TSUJI, 2012; DIKALOV e UNGVARI, 2013).
A ANG II representa um importante fator no aumento do dano oxidativo no
sistema cardiovascular e renal, via ativação da NADPH oxidase, e consequente
-●

aumento na produção de ânion O2

(PARAVICINI e TOUYZ, 2008 ; WHALEY-

CONNELL, HABIBI, et al., 2008 ; HUSAIN, HERNANDEZ, et al., 2015 ). Como
resultado dessa ativação, o aumento do estresse oxidativo, contribui para uma maior
reatividade vascular e manutenção da Hipertensão (CARLSTROM, LAI, et al., 2009;
CARLSTRÖM, LAI, et al., 2010; DATLA e GRIENDLING, 2010)
No coração, o aumento da produção de ROS também apresenta uma relação
direta com a hipertensão, de modo que um de seus principais efeitos deletérios é a
hipertrofia cardíaca (TAKIMOTO e KASS, 2007 ; MA, HUANG, et al., 2015 ). Entre
os mecanismos pelos quais as ROS podem desencadear o crescimento do
miocárdio, estão associados a ativação de diversas proteínas quinases e fatores de
transcrição (SABRI, HUGHIE e LUCCHESI, 2003 ). Em cardiomiócitos de ratos, por
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exemplo, espécies reativas, como o H2O2 ativa uma via de sinalização, estimulando
a tirosina-quinase Src, a proteína Ras da família das GTPases, a proteína quinase
C, proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK), jun-quinase nuclear (JNK), além
do fosfoinositídeo 3-quinase (PI3Ks) (TU, BAHL e CHEN, 2002; ADENIYI,
OLUBOLADE e OWIRA, 2015).
A infusão crônica com ANG II em camundongos também pode promover o
desenvolvimento de hipertrofia cardíaca, sendo caracterizado pelo aumento na
relação entre o peso do ventrículo esquerdo e a massa corporal desses animais em
relação aos animais sem infusão com ANG II (DI ZHANG, NGUYEN DINH CAT, et
al., 2008 ). Esses efeitos podem ser associados aos marcadores de hipertrofia
cardíaca, através do desenvolvimento de fibrose histológica, aumento na expressão
do colágeno, fibronectina, além do aumento do estresse oxidativo (DI ZHANG,
NGUYEN DINH CAT, et al., 2008 ).
Por outro lado, a utilização de um homólogo da Ang 1-7 (AVE 0991),
conhecido por promover efeitos benéficos no sistema cardiovascular, atenuou a
hipertrofia ventricular esquerda em camundongos, além de melhorar a função
cardíaca, por meio da diminuição do peso do ventrículo esquerdo e melhora da
fração de ejeção (MA, HUANG, et al., 2015 ). Segundo Ma e cols. (2015), o AVE
0991 inibiu a expressão das isoformas NOX2 e NOX4, o que pode justificar a
redução do estresse oxidativo em animais com hipertrofia cardíaca.
Com relação aos danos renais causados pelo aumento na produção de ROS,
por exemplo, especificamente nas células da mácula densa, o tônus arteriolar
aferente, pode ser controlado de maneira dependente das ROS, como parte do
processo de feedback tubuloglomerular, sendo a NOX2 responsável pela produção
-●

de ânions O2

induzidas pelas alterações nas concentrações de NaCl (ZHANG,

HARDING, et al., 2009). O mecanismo exato responsável pela ativação da NOX2
não está totalmente esclarecido, mas algumas evidencias sugerem alterações no pH
intracelular, e despolarização da mácula densa (CARLSTRÖM e PERSSON, 2009 ).
Outra importante relação na produção de ROS e danos renais pode ocorrer
em função da biodisponibilidade de NO (MORI, O'CONNOR, et al., 2007 ). No ramo
ascendente da alça de henle, a diminuição da absorção de NaCl induzida pelo NO,
pode ser alterada, uma vez que o ânion superóxido produzido pela NOX diminui a
biodisponibilidade de NO (MORI e COWLEY, 2003 ). Adicionalmente, Rajapakse e
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cols. (2008), verificaram que o tratamento crônico com infusão de L-arginina em
ratos, para aumentar a biodisponibilidade de NO, atenuou tanto a hipertensão
induzida pela AngII, como os danos renais associados.
Em outro estudo também foi observado que um inibidor redutase (3-hidroxi-3metilglutaril-coenzima a redutase) foi capaz de reduzir a atividade da NOX e
expressão da Nox2, Nox4, Rac, e p22phox, mediadas pela infusão de ANGII, em
podócitos, bem como reduziu a formação de ROS, a formação de fibrose
periarteriolar e a PA sistólica (WHALEY-CONNELL, HABIBI, et al., 2008 ).
De um modo geral, a literatura preconiza que a ANG II é capaz de ativar a
NADPH oxidade, sendo esse complexo enzimático responsável pela produção de
-●

ânion O2 , que pode levar ao estresse oxidativo (AL GHOULEH, KHOO, et al.,
2011; CHAN e CHAN, 2013). Nesse sentido, todas essas implicações estão
-

associadas a hipertensão arterial, de modo que um aumento nos níveis de ânion O2
●

, pode resultar na redução da biodisponibilidade de uma importante molécula

responsável por ajustes cardiovasculares, o óxido nítrico (NO) (KOPKAN e MAJID,
2005 ; SAHOO, MEIJLES e P.J., 2016).

2.2.5 Endotélio vascular, disfunção endotelial e hipertensão arterial

Os vasos sanguíneos são constituídos por três camadas: a mais externa é
chamada de túnica adventícia; a intermediária de túnica média, e a mais interna de
túnica íntima, constituída por células endoteliais. Especificamente, a monocamada
de células endoteliais está presente em toda a vasculatura, que vai desde o
endocárdio, até os menores capilares, e forma uma barreira entre o lúmen e os
tecidos circundantes (ZHAO, VANHOUTTE e LEUNG, 2015). Além disso,
desempenha um importante papel como modulador na musculatura lisa vascular, da
regulação basal e dinâmica do diâmetro dos vasos sanguíneos (TOUSOULIS,
SIMOPOULOU, et al., 2014).
Nesse sentido, o endotélio vascular também está envolvido na regulação da
pressão arterial através da produção ou síntese de substâncias vasoativas
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relacionadas tanto com a resposta constritora, como os fatores contracturantes
derivados do endotélio (do inglês endothelium-derived contracting factors; EDCFs),
por exemplo, prostaglandinas constritoras (PGH2), endotelinas e endoperóxidos
derivados da ciclooxigenase (TANG e VANHOUTTE, 2008; VANHOUTTE e TANG,
2008; FÉLÉTOU, HUANG e VANHOUTTE, 2010 ); quanto com a resposta
vasodilatadora, como por exemplo, fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio
(EDHF) prostaciclinas (PGI2) e em particular o NO (BAUER e SOTNÍKOV, 2010;
LOSCALZO, 2013).
Na década de 80, uma das mais importantes contribuições à fisiologia
vascular moderna se deu quando Furchgott e cols., (1980) descobriram que o
endotélio era capaz de liberar um fator responsável pelo relaxamento da
musculatura lisa vascular, sendo denominado inicialmente, por fator relaxante
derivado do endotélio (EDRF), que posteriormente foi confirmado em outros estudos
e passou a ser identificado por NO (IGNARRO, BUGA, et al., 1987; FURCHGOTT,
1988; FURCHGOTT e VANHOUTTE, 1989). Sendo assim, o NO foi caracterizado
como uma importante molécula mediadora de sinalização no organismo (SORELLE,
1998 ; LOSCALZO, 2013), desempenhando um importante papel na regulação da
fisiologia cardiovascular, uma vez que, alterações na sua produção e /ou
biodisponibilidade estão associadas a desordens cardiovasculares, como por
exemplo, a hipertensão (MONCADA e HIGGS, 2006).
A síntese de NO ocorre a partir da oxidação do aminoácido L-arginina, sendo
esta reação mediada pela enzima NO sintase (NOS), uma enzima dimérica, que
requer a presença de vários co-fatores, para então, catalisar a oxidação da Larginina, e formar L-citrulina + NO (BÖGER, 2014 ; MILOVANOVIC, OBRADOVIC,
et al., 2015 ). Logo, a partir da ação da NOS, elétrons são transferidos da NADPH,
via FAD e flavina-mononucleotídeo (FMN), do domínio carboxiterminal redutase,
para o grupo heme no domínio oxigenase aminoterminal; e adicionalmente o cofator
tetrahidrobiopterina (BH4) também participa dessa reação para catalisar a L-arginina
(FÖRSTERMANN e SESSA, 2012).
As NOS podem ser classificadas em três isoformas: NOS neuronal (nNOS ou
NOS-1), NOS induzível (iNOS ou NOS-2) e NOS endotelial (eNOS ou NOS-3)
(LORIN, ZELLER, et al., 2014). A nNOS participa da produção de NO tanto no SNC
quanto no sistema nervoso periférico, e está envolvida na regulação da
excitabilidade neuronal, na potencialização ou depressão da plasticidade sináptica a
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longo prazo, assim como, na memória e processos de aprendizagem (TODA e
NAKANISHI-TODA, 2011; TODA, AYAJIKI e OKAMURA, 2012). Adicionalmente, a
nNOS pode ser expressa em miócitos cardíacos e esqueléticos (SEARS, BRYANT,
et al., 2003; LAU, GRANGE, et al., 2000); músculo liso e células endoteliais
(BACHETTI, COMINI, et al., 2004) e em células da mácula densa nos rins (KONE,
2004). A presença da isoforma iNOS em condições fisiológicas é mínima, uma vez
que é induzível por citocinas a produzir NO no endotélio e musculatura lisa vascular,
principalmente durante processos inflamatórios, infecções ou tumores, tendo sua
ativação independente de Ca2+ (LORIN, ZELLER, et al., 2014).
Já a eNOS é uma isoforma constitutiva, e considerada a principal reguladora
da função vascular (FÖRSTERMANN e MÜNZEL, 2006; FÖRSTERMANN e LI, 2011
; SÁNCHEZ-GÓMEZ, CALVO, et al., 2015), podendo ser ativada a partir de vários
estímulos, tais como, estresse de cisalhamento (do inglês, shear stress) (KUMAR,
SUD, et al., 2010), acetilcolina (KELLOGG, ZHAO, et al., 2005), bradicinina
(DANSER, DE VRIES, et al., 1998), histamina (LANTOINE F1, DEVYNCK, et al.,
1998), 17b-estradiol (CHAMBLISS e SHAUL, 2002), tanto de maneira dependente
como independente de Ca2+ (TIRUPPATHI, MINSHALL, et al., 2002).
Nesse sentido, o NO é considerado um potente vasodilatador, sendo
caracterizado como o primeiro mensageiro envolvido na via de sinalização
NO/GMPc/PKG, de modo que após ser produzido no endotélio, tem como principal
alvo nas CMLV, a enzima ciclase de guanilil solúvel (CGs) (DERBYSHIRE e
MARLETTA, 2012). Nas CMLV, o NO ativa a CGs, que converte o trifosfato de
guanosina (GTP) em monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), que por sua vez,
atua em diversos alvos, incluindo a ativação da proteína quinase dependente de
GMPc (PKG) (CARVAJAL, GERMAIN, et al., 2000; LEDOUX, WERNER, et al.,
2006).
As PKGs iniciam cascatas de reações, promovendo a fosforilação de alvos
intracelulares e diversos efeitos fisiológicos, tais como: fosforilação da quinase da
cadeia leve de miosina (MLCK), resultando em sua inativação; ativação da bomba
de Ca2+ do retículo endosarcoplasmático (SERCA), e acelerando a reabsorção de
Ca2+ para os estoques intracelulares; ativação da bomba de Ca2+ da membrana
plasmática (PMCA), resultando no seu efluxo; ativação do trocador Na+/Ca2+; e
ativação dos canais para potássio (K+) localizados na membrana plasmática,
resultando na sua abertura, e consequentemente hiperpolarização da CMLV com
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fechamento dos canais para Ca2+ sensíveis a voltagem. Como resultado de todos
esses efeitos, a concentração intracelular de Ca2+ diminui, e consequentemente
ocorre o vasorrelaxamento (Figura 3) (WORD, TANG e KAMM, 1994).

Figura 3: ação do óxido nítrico na célula muscular lisa: após a produção de NO,
a PKG desencadeia a fosforilação de alvos intracelulares, e como resultado, a
diminuição de Ca2+ intracelular promove relaxamento da musculatura vascular lisa.
Cav: Canal para cálcio dependente de voltagem. CGs: ciclase de guanilil solúvel.
GMPc: monofosfato de guanosina cíclico. GTP: trifosfato de guanosina. MLCK:
cinase da cadeia leve de miosina. NO: óxido nítrico. PKG: proteína cinase
dependente de guanina. SERCA: bomba de cálcio do retículo endosarcoplasmático.
PMCA: Ca2+-ATPase da membrana plasmática.
No entanto, alterações relacionadas aos mecanismos de vasorrelaxamento
dependente do endotélio estão associadas na patogênese da HA, sendo essas
alterações denominada por disfunção endotelial (TOUSOULIS, SIMOPOULOU, et
al., 2014; TOUSOULIS, PAPAGEORGIOU, et al., 2010; VIRDIS e TADDEI, 2016).
Entre os mecanismos associados à disfunção endotelial e que estão envolvidos na
hipertensão incluem, por exemplo: a redução na liberação dos fatores de
relaxamento derivados do endotélio, como NO, EDHF e/ou prostaciclinas; redução
da

biodisponibilidade

desses

fatores,

principalmente

NO;

diminuição

da

biodisponibilidade de L-arginina; alterações nas vias de transdução dos sinais dos
fatores envolvidos no vasorrelaxamento; diminuição da sensibilidade do músculo liso
vascular aos fatores envolvidos no vasorelaxamento; aumento da produção dos
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fatores contracturantes derivados do endotélio, como endotelina-1, PGH2,
tromboxano; aumento do estresse oxidativo, com consequente aumento na
-●

degradação do NO pela sua reação com o O2

(BATLOUNI, 2001; THAKALI, LAU,

et al., 2006; FÖRSTERMANN e SESSA, 2012).
Estudos apontam que o tratamento crônico com L-arginina está envolvido em
diversos efeitos cardioprotetores, como melhora da função endotelial (YEO,
LAMPAH, et al., 2007), previne a vasoconstrição induzida por hipóxia (BEDNOV,
ESPINOZA, et al., 2015), melhora da isquemia (ENGEL, FRIEDRICH, et al., 2014),
bem como na redução da hipertrofia ventricular esquerda e fibrose em ratos
espontaneamente hipertensos (SHR) (CHANG, WU, et al., 2005).
Além da L-arginina ser considerada o principal precursor do NO, a literatura
demonstra a presença de outras fontes de NO, como por exemplo, através de sua
interação com os grupos tióis, com consequente formação dos compostos Snitrosilados (CHEN, PITTMAN e POPEL, 2008). Nesse sentido, os compostos Snitrosotióis, como por exemplo, o S-nitrosohemoglobina e S-nitrosoglutationa, além
de serem subprodutos após a formação de NO, em células endoteliais, podem ser
formados a partir de doadores exógenos desses compostos (ou seja, Snitrosoglutationa), como também, do NO endógeno produzido pela eNOS (YANG e
LOSCALZO, 2005; HUANG, CHEN e WANG, 2009). Crane e cols., (2002)
demonstraram que os S-nitrosotióis são considerados vasodilatadores tão potente
quanto, por exemplo, a nitroglicerina, além de atuar inibindo a agregação
plaquetária.
-

-

Os nitratos (NO3 ) e nitritos (NO2 ) também apresentam uma relação direta
com o aumento da biodisponibilidade de NO (CARLSTROM, PERSSON, et al.,
2011; FRANÇA-SILVA, LUCIANO, et al., 2012). Além de serem produtos do
metabolismo do NO, também são considerados como reservatórios para a sua
produção (CHEN, PITTMAN e POPEL, 2008). Diferentes enzimas podem catalisar a
redução de nitrato e nitrito e consequentemente gerar NO, como por exemplo,
hemoglobina

(HUANG, SHIVA, et al., 2005; SHIVA, RASSAF, et al., 2011);

mioglobina (SHIVA, HUANG, et al., 2007 ); aldeído desidrogenase (BERETTA,
WÖLKART, et al., 2012; KOLLAU, HOFER, et al., 2005); citocromo mitocondrial
oxidase (CASTELLO, WOO, et al., 2008); citocromo P450 redutase e citocromo
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P450 (LI, LIU, et al., 2006); xantina-oxiredutase (CANTU-MEDELLIN e KELLEY,
2013).
Gao e cols., (2014) propuseram um mecanismo pelo qual a administração
exógena de nitratos e nitritos inorgânico é capaz de promover efeitos protetores na
microvasculatura renal em camundongos C57BL-6J. Nesse estudo, bactérias
-

-

comensais orais foram capazes de reduzir o NO3 exógeno em NO2 , sendo este
último reduzido em seguida, via ação da XO (xantina oxidase), para formar NO.
Como resultado desses efeitos verificou-se que o NO formado foi capaz de atenuar
a formação de superóxido, derivado da NAPHoxidase, como também, estimular a
vasodilatação mediada pela (GCs), contribuindo então para a redução da resistência
na microvasculatura renal e pressão arterial (Figura 4).

Figura 4: Efeito do nitrato e nitrito na microvasculatura renal e regulação da
pressão arterial: o NO3 ingerido na dieta é reduzido em NO2 pelas bactérias orais
comensais. Em seguida, o NO2 é reduzido pela XO e forma NO, que pode atenuar a
-●
NADPH oxidase, derivada do O2 ; estimular a GCs, promovendo vasodilatação.
Esses efeitos resultam na diminuição da resistência na microvasculatura renal, bem
como redução da pressão arterial. NO3 : nitrato. NO2 : nitrito. XO: xantina oxidase.
NO: óxido nítrico. NADPH oxidase: fosfato de dinucleotídeo de adenina e
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-●

nicotinamida. O2 : ânion superóxido. GCs: guanilil ciclase solúvel. ANG II:
angiotensina II. Fonte: GAO et al., (2014).
De fato, os vários fatores relacionados com a produção deficiente ou
diminuição da disponibilidade de NO são características associadas à disfunção
endotelial, que por sua vez, está diretamente relacionada à manutenção do estado
hipertensivo (TOUSOULIS, SIMOPOULOU, et al., 2014). Nesse sentido, a literatura
demonstra a importância do uso de substâncias administradas de maneira exógena,
e que sejam capazes de produzir e/ou restabelecer os níveis de NO, como forma de
controle e tratamento dessa condição, como por exemplo, a utilização dos doadores
de NO (MA e MA, 2014).

2.3 Tratamento anti-hipertensivo: novos nitratos orgânicos

Uma vez que a hipertensão arterial está instalada, esta pode ser controlada
por meio do tratamento não farmacológico e farmacológico. O tratamento não
farmacológico consiste em modificações do estilo de vida, como por exemplo,
aumento da prática de exercícios físicos, diminuição/eliminação do consumo de sal,
controle da ingesta de bebida alcoólica e tabagismo, entre outras (GHOFRANI,
WEAVER e NADIM, 2015). O tratamento farmacológico consiste na utilização de
uma ou mais classes medicamentosas para controlar a pressão arterial, entre as
principais classes destaca-se os responsáveis pelos mecanismos vasodilatadores
(JANUSZKO-GIERGIELEWICZ, KUBIAK e GROMADZIńSKI, 2013; OPARIL e
SCHMIEDER, 2015).
Com base nisso, novas moléculas são desenvolvidas para o estudo do seu
potencial terapêutico, como por exemplo, os doadores de NO (NAGHAVI, DE MEL,
et al., 2013; CARPENTER e SCHOENFISCH, 2012). Os doadores de NO são
vasodilatadores, que modulam o tônus vascular, e podem ser utilizados no
tratamento para complicações cardiovasculares, tais como, angina, acidente
vascular cerebral (AVC), doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e
hipertensão, além de serem considerados como poderosos anti-inflamatórios e
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antitrombóticos (LEVINE, PUNIHAOLE e LEVINE, 2012; KATSUMI, NISHIKAWA e
HASHIDA, 2007). Esses compostos geralmente apresentam um grupo nitroso
funcional em sua molécula, e uma vez aplicados em sistemas biológicos, são
capazes de liberar NO, tanto reproduzindo a resposta do NO endógeno, quanto,
substituindo em situações de deficiência (RICCIO e SCHOENFISCH, 2012;
CONESKI e SCHOENFISCH, 2012).
Como exemplo de clássicos doadores de NO, podem ser citados o
nitropussiato de sódio (NPS), os diazeniodiolatos e os S-nitrosotióis (SCATENA,
BOTTONI, et al., 2010). O NPS apresenta importantes funções, ou seja, é bastante
utilizado como um potente vasodilatador independente do endotélio, como também,
na clínica, é capaz de diminuir a PA rapidamente, em pacientes hipertensos durante
um pico hipertensivo (SCHRÖDER, 2006; MILLER e MEGSON, 2007). Os
diazeniodiolatos (dimetilamino NONOato, DEA/NO) são bastante utilizados in vitro,
devido liberarem NO espontaneamente, induzindo a um potente vasorrelaxamento
(IRVINE, RAVI, et al., 2013; CHIN, MICHEL, et al., 2015).
Os S-nitrosotióis, funcionam como estoques de NO, os quais podem ser
liberados, através da estimulação vários fatores, como, presença de ânions
superóxidos; enzimas XO, superóxido dismutase (LIU, SCHROEDER, et al., 2015).
AL-SA'DONI e FERRO (2000) já sugeriram previamente, que esses compostos
apresentam algumas vantagens em relação aos outros, devido, muitas vezes não
desenvolverem tolerância, bem como, sua administração não causar acúmulo de
cianeto no corpo.
Outra classe de importantes doadores de NO são os nitratos orgânicos,
ésteres de ácido nítrico de álcoois mono ou poli-hídricos, que são capazes de liberar
NO tanto por mecanismos enzimáticos, quanto não enzimáticos (DAIBER e
MÜNZEL, 2015; KNORR, HAUSDING, et al., 2014). Tem sido reportado que os
nitratos orgânicos apresentam potentes efeitos vasodilatadores e anti-isquêmicos
agudamente, sendo classificados como eficientes drogas utilizadas no tratamento de
várias complicações cardiovasculares, como, doença coronariana, insuficiência
cardíaca e hipertensão arterial (MÜNZEL, STEVEN e DAIBER, 2014; FRANÇASILVA, MONTEIRO, et al., 2012)
O mecanismo responsável pela vasodilatação mediada pelos nitratos
orgânicos compreende a liberação de NO, que por sua vez, ativa a enzima CGs, e
consequentemente à diminuição de

Ca2+

intracelular,

assim

ocorrendo o
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relaxamento do musculo vascular. Os principais nitratos orgânicos apresentam os
seguintes constituintes: o mononitrato de isossorbida (ISMN); dinitrato de
isossorbida (ISDN), tetranitrato de pentaeritritol (PETN), e o trinitrato de gliceril, ou
nitroglicerina (NTG), sendo este o protótipo para os demais constituintes (DAIBER e
MÜNZEL, 2015).
A nitroglicerina é considerada um importante nitrato orgânico usado na
terapêutica cardiovascular, sendo o mais antigo e mais comumente prescrito no
tratamento agudo para as dores isquêmicas (BODEN, FINN, et al., 2012; BODEN,
PADALA, et al., 2015). Tem sido reportado que esse composto pode ser bioativado
pela enzima aldeído desidrogenase mitocondrial (MÜNZEL, 2008). Segundo Sydow
e cols. (2004) a vasodilatação mediada pela nitroglicerina em anéis isolados de
aorta, e a bioativação da nitroglicerina a 1,2-gliceril-dinitrato em cultura de células
foram inibidos agudamente por daidzeína, um inibidor da ALDH-2.
Em animais experimentais, foi observado por Lin e cols. (2013) que o
aumento da expressão da enzima aldeído desidrogenase mitocondrial em aorta e
amostras de fígado, estimulou a bioativação de nitratos orgânicos, incluindo os
clássicos

NTG,

dinitrato

de

isosorbido

e

mononitrato-2-mononitrato

em

camundongos C57BL, sendo essa maior bioativação de nitratos orgânicos associada
com uma maior liberação de NO. Esse dado pode contribuir para caracterizar esse
modelo de animal experimental, como sendo um bom modelo ao se investigar a
relação entre a utilização de nitratos orgânicos e seus efeitos na liberação de NO.
Os nitratos orgânicos também apresentam um importante efeito no tratamento
da hipertensão, sendo associados à diminuição da PA (FRANÇA-SILVA,
MONTEIRO, et al., 2012). Stokes e cols. (2003) verificaram que o nitrato orgânico
ISMN, diminuiu significativamente a PA sistólica em idosos hipertensos tratados
cronicamente, sendo esses efeitos potencializados, quando o tratamento com o
ISMN foi associado a L-arginina.

Em outro estudo foi verificado que o ISMN,

também apresentou propriedades hipotensoras, promovendo a redução da PA em
indivíduos resistentes à hipotensão, tanto sozinho, quanto combinado ao inibidor de
fosfodiesterases (OLIVER, HUGHES, et al., 2010).
No entanto, uma problemática verificada em relação ao uso de nitratos
orgânicos está relacionada ao desenvolvimento de tolerância, ou seja, redução do
seu efeito vasodilatador, sendo demonstrado que o tratamento em longo prazo, além
de não melhorar, pode causar o aumento de mortes por doenças cardiovasculares

47

(FINK e BASSENGE, 2002). Adicionalmente, outras causas podem estar envolvidas,
como o aumento na produção de ROS, com consequente estresse oxidativo, além
de disfunção endotelial (CSONT e FERDINANDY, 2005; WANG, YANG, et al.,
2006).
Tendo em vista esses efeitos negativos causados pelos nitratos orgânicos
existentes, tem-se estudado o desenvolvimento de novas moléculas à base de
nitratos orgânicos, sob a perspectiva para diminuir os efeitos causados pelo
fenômeno da tolerância, e com isso, possam substituir os clássicos nitratos na
terapia

cardiovascular. Com

base

nisso,

um nitrato orgânico,

nitrato-1,3-

dibutoxipropano (NDBP), sintetizado pelo Prof. Dr. Petrônio Filgueiras de Athayde
Filho e colaboradores, do Departamento de Química da UFPB, tem sido estudado
com o objetivo de caracterizá-lo como um possível nitrato orgânico mais eficaz que
os já existentes.
O 2-nitrato-1,3-dibutoxipropano (NDBP) é um nitrato orgânico sintetizado a
partir da glicerina, um importante subproduto da rota de produção do biodiesel. O
peso molecular desse composto é 249,304, e sua fórmula molecular é C11H23NO5.
Sua fórmula estrutural está apresentada na figura 5.

Figura 5: Estrutura química do 2-nitrato-1,3-dibutoxipropano (NDBP).

Estudo in vitro já realizado com esse composto revelou que o NDBP induziu
ao vasorrelaxamento em artérias mesentéricas de ratos. Esses resultados sugeriram
que a vasodilatação causada pelo NDBP foi mediada pelo aumento dos níveis de
NO, com ativação da via sCG/GMPc/PKG, bem como ativação dos canais para K+

48

(FRANÇA-SILVA, LUCIANO, et al., 2012). Estudo in vivo também demonstrou que o
NDBP

também

promoveu

alterações

na

função

autonômica

em

ratos

espontaneamente hipertensos, resultando em efeito bradicárdico, e hipotensor
(FRANÇA-SILVA, MONTEIRO, et al., 2012). Esses resultados em conjunto sugerem
que o NDBP apresenta um importante efeito cardioprotetor, podendo se tornar uma
ferramenta eficaz no controle e tratamento de desordens cardiovasculares. No
entanto, os mecanismos envolvidos na resposta desse composto precisam ser
melhor esclarecidos.
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3. JUSTIFICATIVA

A biotecnologia aplicada à saúde tem avançado nos últimos anos,
particularmente nos países em desenvolvimento como o Brasil, de modo que
intensas pesquisas e desenvolvimento de novos bioprodutos se tornaram uma
ferramenta eficaz na investigação e controle de problemas de saúde pública
(ABUDUXIKE e ALJUNID, 2012; FERRER, THORSTEINSDÓTTIR, et al., 2004). Um
exemplo disso é a hipertensão arterial, que vem apresentando uma crescente
prevalência ao longo dos anos, atingindo atualmente 30 a 45% da população
mundial (MANCIA, FAGARD, et al., 2013).
De acordo com vários órgãos nacionais e internacionais, como a VI Diretrizes
Brasileiras de Hipertensão (2010) e Organização Mundial da Saúde, a hipertensão
arterial se destaca por ser um dos maiores problemas de saúde pública no mundo.
Embora, muito já se tenha feito em função de investigar os mecanismos envolvidos
na hipertensão e descobrir novas estratégias de tratamento, sua prevalência
aumenta a cada ano.
Nesse sentido, devido a hipertensão arterial ser uma condição de origem
multifatorial, ter uma prevalência elevada e, adicionalmente, estar associada a
muitas patologias, levou vários pesquisadores a investigarem os mecanismos
envolvidos à essa condição. Em particular, o que se observa é que os rins
apresentam um envolvimento ambíguo, podendo ao mesmo tempo ser causa da
hipertensão, como também ser um órgão alvo dos efeitos lesivos dessa condição,
podendo até evoluir para quadros de insuficiência renal (MULLINS, BAILEY e
MULLINS, 2006). Desse modo, se torna de grande relevância investigar os
mecanismos

envolvidos

na

hipertensão,

em

um

modelo

de

hipertensão

renovascular.
A utilização da terapia farmacológica é considerada uma ferramenta clássica
e indispensável para o controle e tratamento da Hipertensão arterial, sendo
efetivamente responsável pela diminuição da morbidade e mortalidade em
decorrência de doenças cardiovasculares que envolvem essa condição (ROTROFF,
SHAHIN, et al., 2015). Adicionalmente, o surgimento de diferentes classes
medicamentosas que atuem cada vez mais especificamente no organismo, se deve
em grande parte ao avanço que a biotecnologia em saúde vem obtendo, com a
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produção de novos bioprodutos, a partir da combinação de produtos naturais,
síntese de novas moléculas e recursos científicos (REIS, CAPANEMA, et al., 2009;
RACHANA, ANURADHA e SHIVAMURTHY, 2014).
Nesse sentido, uma importante área de pesquisa a ser investigada na
biotecnologia voltada à saúde com enfoque na hipertensão arterial, é justamente,
desenvolver novos bioprodutos, como por exemplo, os novos nitratos orgânicos, e
ao mesmo tempo, tentar elucidar os mecanismos responsáveis pelo seu controle e
tratamento. Diante nisso, estratégias terapêuticas mais eficazes e seguras poderão
ser traçadas, objetivando diminuir as complicações causadas pelas doenças
cardiovasculares, em particular a hipertensão arterial.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Investigar o efeito do 2-nitrato-1,3-dibutoxipropano (NDBP) na produção de
óxido nítrico e modulação das espécies reativas de oxigênio, elucidando seus
mecanismos envolvidos no controle da hipertensão arterial de origem renal induzida
pela angiotensina II em animais experimentais.

4.2 Objetivos Específicos

Parte I: experimentos in vitro realizados em tecidos de Ratos Wistar

I)

Caracterizar das propriedades do composto NDBP, através de medida direta
na produção de óxido nítrico.

II)

Avaliar o efeito do tratamento agudo com NDBP na modulação da atividade
da NADPH oxidase via medida das espécies reativas de oxigênio.

Parte II: experimentos in vivo/ in vitro realizados em camundongos C57BL/6J
hipertensos.

III)

Verificar o efeito do tratamento crônico com o NDBP sobre a resposta da
pressão arterial.

IV)

Examinar os efeitos do tratamento crônico com NDBP sobre alterações
histopatológicas induzidas pela ANG II em tecidos de coração e fígado.

V)

Avaliar os efeitos do tratamento crônico com NDBP na modulação da
atividade e expressão das subunidades da NADPH oxidase.

54

VI)

Quantificar os níveis plasmáticos de nitrato, nitrito e cGMP após tratamento
crônico com NDBP em camundongos com hipertensão induzida por ANG II.

VII)

Avaliar o efeito agudo do NDBP como um possível sequestrador de ânion
superóxido, em experimento in vitro, sem utilização de animal experimental.
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5. MATERIAL E MÉTODOS

5.1 Animais e tratamentos

O estudo foi realizado em ratos Wistar adultos (10 – 12 semanas de idade,
250-300g), e camundongos C57BL/6J (6 – 9 semanas de idade, 25 – 30g). Os
protocolos foram aprovados pelo comitê de ética em experimentação animal do
Departamento de Fisiologia e Farmacologia do Instituto Karoliska, Estocolmo,
Suécia, sob o número de protocolo N139/15 e pelo Comitê de Ética no Uso de
Animais da Universidade Federal da Paraíba sob n. 604/14.
O delineamento desse estudo constituiu-se em duas partes, conforme
apresentado no fluxograma abaixo (Figura 6).

Figura 6: Delineamento do estudo.
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Na Parte I: para a caracterização in vitro do NDBP sobre a produção de NO, e
modulação da atividade da NADPH oxidase, foram utilizados tecidos de ratos Wistar
adultos (n=11). Parte II: Para investigar o potencial terapêutico do NDBP em um
modelo de hipertensão renal, experimentos in vivo foram conduzidos utilizando
camundongos C57BL/6J (n=24) com infusão de ANG II e tratamento simultâneo com
NDBP. Os animais foram alojados em condições controladas de temperatura e
umidade com 12h ciclo claro/escuro e livre acesso à ração padrão e água. Ao
término dos experimentos, os animais foram anestesiados e tecidos e sangue foram
coletados para análises in vitro posteriores.

5.2 Parte I: caracterização in vitro do NDBP

5.2.1 Medida direta de óxido nítrico

Amostras de córtex renal e fígado (50 mg) foram previamente seccionadas e
homogeneizadas em tampão PBS (150 µL), utilizando um homogeneizador de
tecidos (Bullet Blender™, Next Advance, Inc., Stockholm, Sweden). O preparo foi
centrifugado a 4 ºC por 20 minutos a 2000g, e o sobrenadante foi coletado para a
realização dos experimentos.
Para a avaliação da produção de NO basal, uma solução tampão PBS foi
incubada durante 10 min, na presença ou ausência de homogeneizados de tecido.
Em seguida, foi administrado NDBP (3.6 mM) ou nitroglicerina, e seu efeito sobre a
produção de NO foi quantificada durante 60 min. Experimentos semelhantes foram
realizados na ausência e na presença de homogeneizados de fígado utilizando a
substância Nitroglicerina (NTG) (Abcur AB, 1mg ml-1, Helsingborg, Sweden), diluída
previamente em solução salina (3.6 mM).
Em experimentos adicionais, a formação de NO mediada pela incubação com
NDBP foi avaliada em homogeneizados de fígado e rins após a inibição de xantinaoxidase com febuxostato (1 µM) (Selleckchem, Rungsted, Dinamarca).
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Uma avaliação dose e tempo-resposta ao NDBP foram realizados utilizando
homogeneizados de fígado. A solução da amostra foi mantida constantemente sob
rotação, a 37 ° C, a pH 7,4. A medida de NO foi realizada em tempo real, usando
gás nitrogênio acoplado ao analisador (analisador ECO Física, CLD 77 AM, Suíça).
Todo o NO produzido na solução da amostra foi realizada por meio de um sistema in
vitro de cubas acoplado a um sensor de gases sensível ao NO, que transmite o sinal
para aquisição e quantificação em software computacional (AcqKnowlege, 12,0). A
produção de NO foi detectada como partes por bilhão (ppb) e a área sob a curva
(AUC) foi calculada durante períodos de tempo.

5.2.2 Atividade da NADPH oxidase

A formação de superóxido, mediada pela ativação da NADPH oxidase, foi
avaliada por meio da técnica de quimioluminescência emitida pela lucigenina,
conforme realizado previamente por Gao e Cols. (2015). Essa técnica consiste na
utilização do marcador lucigenina, que ao reagir com o superóxido produzido, emite
uma luz, permitindo quantificá-lo. Para isto, foi utilizado um luminômetro multitubular
AutoLumat LB953 (Berthold Technologies, Bad Wildbad, Alemanha). Os resultados
foram corrigidos pela quantificação de proteínas presentes nos tecidos.
Produção de ânion superóxido foi realizada em tecidos de rim e fígado.
Inicialmente, amostras de fígado e córtex renal (50 mg) foram seccionadas e
homogeneizadas em tampão PBS (150 µL), utilizando um homogeneizador de
tecidos (Bullet Blender™, Next Advance, Inc., Stockholm, Sweden). O preparo foi
centrifugado a 4 ºC, durante 20 minutos a 2000g, e o sobrenadante foi coletado
para a realização dos experimentos.
Em seguida, os homogeneizados frescos de fígado foram diluídos em 700 µL
de tampão PBS e incubados com veículo (tampão PBS), NDBP (10 µM, 50 µM, 100
µM, 1 mM) ou nitroglicerina (NTG) (100 µM, 1 mM), durante 15 minutos a 37°C.
Após esse período, foi adicionado 100 µL de lucigenina (50 µM) (Sigma-Aldrich) e,
após de 10 minutos de nova incubação, 100 µL de NADPH (100 µM) foram injetados
nos tubos de reação, imediatamente antes da leitura. Experimentos adicionais foram
realizados para avaliar o efeito do NDBP (100 µM) sobre a atividade da NADPH
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oxidase em homogeneizados de rim pré-incubados com um inibidor de xantinaoxidase (febuxostato, 30 nM) ou ANG II (1 µM), durante 15 minutos.

5.3 Parte II: experimentos in vivo em modelo de hipertensão renal

5.3.1 Desenho experimental

Vinte e quarto camundongos C57BL/6J pesando 25-30 gramas, após terem
aferição da pressão arterial em condições basais, foram divididos em quatro
diferentes grupos: controle, NDBP, ANG II e ANG II + NDBP. Foram implantadas
mini bombas osmóticas nos grupos ANG II e ANG II + NDBP, para indução da
hipertensão arterial. Todos os animais foram tratados com NDBP ou veículo, durante
cinco dias, e tiveram medida de pressão arterial verificadas antes, durante e ao
término do tratamento. O protocolo experimental teve duração de 18 dias, e ao
término os animais foram eutanasiados e amostras de tecidos e plasma foram
coletadas para análises in vitro (Figura 7).

Figura 7: Desenho experimental in vivo: PA, pressão arterial. ANG II, angiotensina
II. i.p, intra peritoneal.
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5.3.2 Registro da pressão arterial

A pressão arterial foi monitorada usando o sistema não invasivo de
pletismografia de cauda, seguindo o protocolo do fabricante (Kent Coda Corporação
Científica, EUA), em condições basais, antes e após o tratamento com NDBP. Os
animais foram inseridos em tubos cilíndricos de acrílico, e mantidos sobre uma
plataforma de aquecimento, onde tiveram ventilação e temperatura corporais
controladas, para as medições da pressão arterial.
Em seguida, manguitos foram encaixados na região proximal caudal de cada
animal

e

ligados

a

um

controlador

automático

para

inflar

e

desinflar

automaticamente, em intervalos fixos de cerca de 30 segundos em cada ciclo. Esse
controlador automático era acoplado a um transdutor de pulso que emitia os sinais
gerados para um computador, para posterior quantificação. O registro da pressão foi
realizado em aproximadamente 15 minutos em cada animal, e para o cálculo foi
considerado a média de 15 ciclos.

5.3.3 Implante de mini-bombas osmóticas

Os animais foram anestesiados por inalação espontânea de isoflurano
(Forene, Abbott Scandinavia AB, Suécia) em fluxo de oxigênio (≈2.2%) e mantidos
sobre uma manta de aquecimento para controle da temperatura corporal. Em
seguida foi realizada uma cirurgia, via subcutânea, para implante de uma minibomba osmótica (Alzet, Durect, CA) contendo Ang II (Sigma-Aldrich) para indução
da hipertensão arterial conforme descrito anteriormente por Carlstrom e cols.,
(2011). Cada mini bomba foi preenchida com 0,5 mg/kg/por 24 horas e foi liberada
durante 15 dias.
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5.3.4 Tratamento crônico com nitrato orgânico NDBP

Inicialmente, o NDBP foi sintetizado a partir da glicerina, conforme descrito
por Santos, 2009; e cedido para realização dos experimentos pelo laboratório do
Prof. Dr. Petrônio Filgueiras de Athayde Filho, do Departamento de Química da
UFPB.
Então, nove dias após a cirurgia para indução da hipertensão renal, o
tratamento com o NDBP foi iniciado e teve duração de cinco dias. O NDBP (40
mg/kg/dia) foi diluído em uma mistura contendo solução salina e cremofor (0,01%), e
administrado via intraperitonial duas vezes ao dia. Os grupos controle e ANG II
foram tratados com uma mistura contendo solução salina e cremofor (0,01%)
(FRANÇA-SILVA, LUCIANO, et al., 2012).

5.3.5 Eutanásia e coleta de amostras

Os animais foram anestesiados com isoflurano e amostras de sangue foram
coletadas através da veia cava inferior. O sangue total foi adicionado a EDTA 2
mmol (Sigma-Aldrich, Estocolmo, Suécia) e imediatamente centrifugado a 4°C
durante 7 min (6000 g). Em seguida, o plasma foi congelado para análises
posteriores. O Coração, rins e fígado foram coletados, pesados, envolvidos
individualmente em papel alumínio e armazenados em freezer -80° C até o momento
das análises.

5.3.6 Análises histológicas

As análises histológicas foram realizadas utilizando a técnica de Tricrômico de
Picro-sirius, que permite basicamente na coloração da proteína colágeno. As fibras
colágenas com características mais espessas e fortemente birrefringentes são
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coradas em tons de laranja, representando o colágeno tipo I, enquanto que as fibras
mais finas e dispersas, fracamente birrefringente, são coradas em tons esverdeados,
representando o colágeno tipo III (ZHANG, SUN, et al., 2006 ).
Os tecidos de rins e coração congelados foram seccionados em triplicata (5
µm de espessura) usando criostato, e em seguida montados em lâminas próprias
para histologia para a coloração com o Picro-sirius. Em cada lâmina foi adicionado
aproximadamente 5 gotas do corante Picro-sirius, volume suficiente para cobrir os
tecidos, e em seguida permaneceram incubados durante 1 hora em temperatura
média de 20 °C. Após o período de incubação as lâminas foram lavadas com água
destilada durante 5 minutos.
As seções foram analisadas em um microscópio Axio Scope A1 (Zeiss,
Alemanha) e fotografado em ampliações x100. Em seguida, a morfologia e histologia
renal e cardíaca foram avaliadas, e as pontuações de danos foram calculados e
atribuídos de 0-4, dependendo da gravidade da mudança. A pontuação 0 foi
atribuída quando as amostras não apresentavam nenhuma alteração morfológica; 1,
quando apresentou alterações leves (até 20% de alterações presente na amostra);
2, quando apresentou alterações leves a moderadas (entre 20 e 30%); 3, uma vez
que as alterações foram consideradas moderadas (entre 40 e 50%); e 4, quando as
alterações foram consideradas severas (acima de 50%) (SÄLLSTRÖM, PEUCKERT,
et al., 2013 ).

5.3.6 Análises no plasma: cGMP, nitrato e nitrito

Para as análises de cGMP, o plasma foi recolhido em tubos contendo IBMX
(3-isobutil-1-metilxantina, 10 μM), e armazenados em temperatura -80°C até o
momento das análises. As amostras foram analisadas utilizando o kit de ELISA de
cGMP (GE Healthcare, Uppsala, Suécia) de acordo com as instruções do fabricante.
Os níveis plasmáticos de nitrato e de nitrito foram analisados por HPLC (ENO20) e auto-amostrador (840, EICOM, Quioto, Japão) (CARLSTRÖM, LARSEN, et al.,
2010 ). As amostras foram extraídas utilizando-se metanol (1:2) e, em seguida,
centrifugada durante 10 min a 4 °C 10000g. Nitrato e nitrito foram separados por
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cromatografia reversa de troca de fase/ion, seguida por redução de nitrato a nitrito
por cádmio e cobre reduzido. O nitrito foi em seguida derivado, utilizando o reagente
de Griess para formar compostos diazo e analisados por detecção a 540 nm
(HEZEL, LIU, et al., 2015).

5.3.7 Detecção Fluorescente de ânion superóxido com DHE

Para a análise do acúmulo de ânion superóxido em tecidos de rim, fígado e
coração foi utilizado uma sonda fluorescente de dihidroetídeo (DHE). Diante de sua
capacidade de permear as membranas celulares, a DHE é usada para mensurar a
produção de superóxido dentro das células. Após a sua oxidação por espécies
reativas de oxigênio, a DHE se transforma em etídio, amplificando uma fluorescência
vermelha, quantificando então, a produção de ânion superóxido (DIAS, Rodrigues et
al., 2014).
Tecidos de rim (córtex renal), fígado e coração, foram coletados,
imediatamente lavados em tampão PBS e incubados com uma solução gelada
contendo metanol (80%) e DMSO (20%) a -80 °C. Após cinco dias, as amostras
foram desidratadas em série, com diferentes concentrações de etanol (70%, 50%,
25%), a cada 15 minutos, seguidos por água destilada e sacarose (30%). Em
seguida, os tecidos foram embebidos em OCT (TissueTek, Sakura, Japão) para
congelamento e seccionamento (KURODA J, 2010).
As amostras foram seccionadas em criostato (10 µm), incubadas com DHE (3
mmol/L) em lâminas de vidro, e mantidas refrigerados em ambiente escuro durante
24 horas. A fluorescência ao etídio foi examinada num microscópio fluorescente
(Zeiss Axiovert 200M) e as imagens foram obtidas utilizando o software Axiovision
3.0 (CHENG Q, 2008; DIAS AT, 2014).
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5.3.8 PCR-quantitativo em tempo real (qPCR)

A reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real é uma técnica que
permite quantificar a expressão de mRNA de interesse (FAN e ROBETORYE, 2010).
Análise molecular de qPCR foi realizada em tecidos de rim, para avaliar a expressão
gênica das subunidades da NADPHoxidase, p22phox, p47phox, p67phox, NOX2 e
NOX4 no qual, aproximadamente 10-15 mg de córtex renal foram homogeneizados
em tampão RLT (RNeasy Mini Kit), com o auxílio de minitrituradores de óxido de
zircônio (0,5 mm) em bullet blender (Next Advance, Inc., Stockholm, Sweden). O
RNA total foi isolado, utilizando o RNeasy Mini Kit (Qiagen, Sollentuna, Suécia,
2010). A partir do RNA total, 1µg foi submetido a transcrição reversa em cDNA,
utilizando um Kit com elevada capacidade de Transcrição Reversa (Life
Technologies, Estocolmo, Suécia). Os ciclos realizados na reação foram: 10 min a
20°C, 45 min a 42°C, 5 min a 95°C e 10 min a 4°C.
Após a transcrição reversa, o cDNA foi submetido ao C1000 Thermal Cycler,
CFX96 Real Time System (Bio-Rad Laboratories), utilizando o Power SYBR Green
PCR Master Mix (Life Technologies) e primers específicos dos genes (Tabela 2).
Então, na reação foi utilizado um volume final de 20 µl, contendo 0.5 µM de iniciador
(primer), 10 µl de Power SYBR Green Master Mix e 1µl de cDNA. As reações foram
realizadas em 45 ciclos depois da desnaturação inicial a 95°C (durante dois minutos),
seguindo os seguintes parâmetros: 95°C (desnaturação), 15s; 60°C (anelamento),
60s; 72°C (extensão), 60s. Os níveis de expressão foram normalizados para a βactina utilizando o método ΔΔCt e são expressos como alterações dos genes
relativos vs controle (LIVAK e SCHMITTGEN, 2001).
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Tabela 2: Sequência dos primers utilizados para o qPCR.
Gene

Primers
m_NOX2-fw

Sequência (5’-3’)
GCACCTGCAGCCTGCCTGAATT

Nox2
m_NOX2-rev TTGTGTGGATGGCGGTGTGCA
m_NOX4-fw

GGCTGGCCAACGAAGGGGTTAA

Nox4
m_NOX4-rev GAGGCTGCAGTTGAGGTTCAGGACA
m_p22-fw

CTGGCGTCTGGCCTGATTCTCATC

m_p22-rev

CCGAAAAGCTTCACCACAGAGGTCA

m_p47-fw

CAGCCATGGGGGACACCTTCATT

m_p47-rev

GCCTCAATGGGGAACATCTCCTTCA

m_p67-fw

AAGACCTTAAAGAGGCCTTGACGCA

m_p67-rev

TCGGACTTCATGTTGGTTGCCAA

m_actin-fw

GCTCCTCCTGAGCGCAAT

m_actin-rev

GTGGACAGTGAGGCCAGGAT

p22phox

p47phox

p67phox

Actin

5.3.9 Avaliação dos possíveis efeitos antioxidantes do NDBP

Para avaliar um possível efeito antioxidante do NDBP, foi avaliado se o
composto seria capaz de atuar como um sequestrador de ânions superóxido. Para
isto, foi realizada a autooxidação com pyrogallol in vitro, induzindo a produção de
ânion superóxido, e em seguida, foi verificado se o NDBP poderia inibir esse
aumento de radicais livres.
Para o ensaio foram incubados em uma cubeta uma mistura contendo 100 µL
de pyrogalol (24 mM em HCL 10 mM), 2800 µL de tampão fosfato (100 mM, ph 8,0)
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e em seguida foi adicionado 100 µL de veículo (tampão PBS), ou ácido ascórbico
(100 uM), ou NDBP (100 uM). A autoxidação do pyrogalol foi aferida em
espectofotômetro (Spectramax plus 384 uv/vis, Molecular Devices Corporation, EUA)
e a cinética da leitura foi aferida a 420 nm, 25ºC e durante 5 minutos (MARKLUND
S, 1974).

5.4 Análises estatísticas

Os dados são apresentados como média ± erro-padrão da média. As
comparações entre grupos foram realizadas usando ANOVA One-way ou Two-way
seguido por teste post-hoc de Bonferroni. O teste t Student pareado ou não pareado
foi utilizado em comparações individuais entre os parâmetros normalmente
distribuídos, conforme necessário. O detalhamento do teste estatístico utilizado
encontra-se descrito abaixo de cada resultado. A significância estatística foi definida
como p <0,05.
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6. RESULTADOS

6.1 O NDBP aumenta a produção de NO em tecidos, podendo ser parcialmente
bloqueado pela inibição da Xantina oxidase.

A figura 8 apresenta a medida direta na produção de NO, após incubação por
uma hora com veículo ou NDBP, na ausência ou presença de tecido. Foi verificado
que na ausência de tecido, a incubação apenas com NDBP já foi suficiente para
aumentar a produção de NO em comparação com o veículo (11,82 ± 1,50 vs 90,11 ±
3,98 ppb, p < 0,05). No entanto, essa resposta foi potencializada, quando o NDBP foi
incubado ao tecido de córtex renal (15,50 ± 4,13 vs 785,05 ± 3,98 ppb, p < 0,05) e
fígado (11,27 ± 0,73 vs 2572,65 ± 76,77 ppb, p < 0,05), em relação aos seus
respectivos controles (Figura 8). Esse resultado confirma que o NDBP é um doador
direto de NO, e que apresenta um importante efeito biológico, quando exposto aos
tecidos investigados, de modo também, que algum substrato está sendo necessário
para ativar essa produção.
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Figura 8: Efeito do NDBP na produção de óxido nítrico em sistema livre de células e na
presença de homogeneizados de cortex renal e fígado. Os dados são apresentados como
média ± EPM (n = 5 / grupo). Teste t student para amostras pareadas, * p <0,05. Teste
Anova Two-way com post hoc de Bonferroni, #p < 0,05.
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A figura 9 apresenta a medida direta na produção de NO, após incubação
durante uma com nitroglicerina (NTG), na ausência ou presença de tecido de fígado.
Observou-se que na ausência de tecido, a nitroglicerina promoveu apenas um
discreto aumento na produção de NO, enquanto que a pré-incubação da
nitroglicerina na presença de tecidos de fígados promoveu um aumento significativo,
em comparação ao grupo controle (10,30 ± 2,21 vs 1210,43 ± 202,50 ppb, p < 0,05).

Figura 9: Efeito da nitroglicerina (NTG) (3.6 mM) na produção de óxido nítrico em sistema
livre de células e na presença de homogeneizados de fígado. Os dados são apresentados
como média ± EPM (n = 5 / grupo). Teste t student para amostras pareadas, * p <0,05.

Aferição direta da produção de NO em tecidos de córtex renal (Figura 10A) e
fígado (Figura 10B), pré-incubados com NDBP e inibidos posteriormente com
febuxostato, revelaram a participação do inibidor da xantina oxidase, na diminuição
da produção de NO. Então, pode ser observado em homogeneizados de córtex
renal, que a produção de NO estava aumentada no córtex renal após 60 minutos de
incubação com NDBP em relação a pré-incubação (11,19 ± 0,47 vs 751,60 ± 55,80;
p < 0,05), com ligeira redução, após 90 (677,40 ± 52,70) e 120 (690,07 ± 61.6)
minutos, porém, sem significância estatística. A inibição com febuxostato reduziu a
produção de NO aos 120 minutos, tanto em relação a pré-incubação, ou seja, aos 30
e 60 minutos (450,66 ± 23,70 vs 777,99 ± 45,54 e 694,02 ± 9,47, respectivamente, p
< 0,05), quanto em relação ao mesmo tempo, no grupo veículo (450,66 ± 23,70 vs
690,07 ± 61,6; p < 0,05) (Figura 10A).
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Resposta semelhante foi verificada em homogeneizados de fígado, em que a
produção de NO também encontrou-se aumentada em tecidos de fígado após 60
minutos de incubação com NDBP em relação a pré-incubação (13,43 ± 1,45 vs
2597,0 ± 88,46; p < 0,05), e que essa resposta não foi alterada durante os 90
(2634,25 ± 47,19) e 120 (2732,54 ± 27,43) minutos seguintes, apenas na presença
do NDBP. No entanto, o febuxostato diminuiu a produção de NO aos 90 e 120
minutos, tanto em relação a pré-incubação, ou seja, aos 30 (2663,46 ± 195,15 vs
1532,70 ± 106,46 e 1302,22 ± 83,0, respectivamente, p < 0,05) e 60 minutos
(2575,10 ± 139,09 vs 1532,70 ± 106,46 e 1302,23 ± 83,0, respectivamente, p <
0,05), quanto em relação ao mesmo tempo, durante a incubação com veículo
(1302,20 ± 83,0 vs 2732,50 ± 27,43; p < 0,05) (Figura 10B).
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Figura 10: Inibição da xantina oxidase com febuxostato (1µM) em homogeneizados de
córtex renal (A) e fígado (B) pré-incubados com NDBP (18 mg). Dados são mostrados como
média ± erro-padrão da média (n=4/grupo). Teste Anova Two-Way, * p < 0,05 vs. préincubação com NDBP, # p < 0,05 vs. 30 e 60 minutos; Teste Anova One-Way, + p < 0,05 vs.
NDBP + veículo. Notar diferentes magnitudes na escala entre os gráficos A e B.
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Na figura 11, amostra de fígado foi utilizada para caracterizar a eficiência do
NDBP na manutenção da produção de óxido nítrico, em que pode ser observado
que doses cumulativas de 9, 27 e 94 mg aumentaram a produção de óxido nítrico,
perdurando por aproximadamente 6 horas. Após 7 horas de incubação, a produção
de NO voltou a diminuir, retornando ao estado basal, aproximadamente após 13
horas. A partir dessa resposta, pode-se estabelecer um período em que a droga
estaria promovendo seu efeito no organismo.

9.000
(p p b )

P r o d u ç ã o d e ó x id o n ítr ic o

12.000

6.000
94m g

3.000

27m g
9m g

0.000
0

30 60 90
M in u t o s

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

H o ras

Figura 11: Caracterização in vitro da eficiência do NDBP em diferentes doses (9, 27 e 94
mg) na presença de homogeneizado de fígado.

6.2 O tratamento agudo com NDBP modula a atividade da NADPH oxidase em
tecidos de ratos wistar.

Pode ser observado na figura 12A que a incubação em homogeneizados de
fígado com diferentes concentrações de NDBP (10 µM, 50 µM, 100 µM e 1 mM)
durante 15 minutos, atenuou a atividade da NADPH oxidase de maneira
concentração dependente, em relação ao veículo (PBS) (100 ± 6,5% vs 75,70 ±
11,89%, 67,55 ± 9,75%, 61,40 ± 7,03%, 30 ± 0,37%, p< 0,05). Adicionalmente, a
inibição da Xantina oxidase com febuxostato (87,75 ± 4,26%) aboliu a capacidade do
NDBP em reduzir a atividade da NADPH oxidase, mostrando mais uma vez que o
NDBP parece atuar dependente da xantina oxidase. A figura 12B apresenta o efeito
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da nitroglicerina sobre a atividade da NADPHoxidase em homogeneizados de
fígado. Pode ser verificado que apenas a concentração mais elevada de
nitroglicerina (1 mM) foi capaz de reduzir a atividade da NADPH oxidase, tanto em
relação a concentração 100 µM (109 ± 6,7% vs 74,3 ± 3,2%, p < 0,05), quanto em
relação ao veículo (PBS) (100 ± 4,5% vs 74,3 ± 3,2%, p < 0,05).
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Figura 12: Efeito do NDBP (A) e NTG (B) sobre a atividade da NADPHoxidase em
homogeneizados de fígado. A, resposta concentração dependente do NDBP durante
inibição simultânea da xantina-oxidase com febuxostato (Feb; 30 nM) (n=5/grupo). B, Efeito
da NTG (100 μM e 1 mM) sobre a atividade da NADPHoxidase. Dados são apresentados
como média ± erro-padrão da média (n=5/grupo). Teste Anova Two-Way, com pos-hoc de
Bonferroni, * p<0,05.[
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Na figura 13, a pré-incubação com ANGII aumentou a atividade da NADPH
oxidase, em homogeneizados de córtex renal em relação ao veículo (PBS) (100 ±
4,22 vs 106,62 ± 1,43, p< 0,05), sendo que o NDBP inibiu esse aumento da
atividade da NADPH oxidase produzida pelo aumento da ANG II (106,62 ± 1,43% vs
91,37 ± 1,40%, p< 0,05).

*

*

120

( % v s V e íc u lo )

A t iv id a d e d a N A D P H O x id a s e

*

110

100

90

80
0
V e ícu lo

NDBP

A N G II

A N G II+ N D B P

Figura 13: Efeito do NDBP (100 μM) sobre a atividade da NADPHoxidase em
homogeneizados de cortex renal sem e com pré-incubação com angiotensina II (ANG II).
Dados são apresentados como média ± erro-padrão da média (n=5/grupo). Teste Anova
Two-Way, com pos-hoc de Bonferroni, * p<0,05.

6.3 O tratamento crônico com o NDBP previne o aumento da pressão arterial e
atenua

alterações

histopatológicas

em

camundongos

C57BL/6J

com

hipertensão induzida com ANG II.

A figura 14A apresenta a resposta da pressão arterial média (PAM) após
indução da hipertensão renal e o tratamento crônico com NDBP em camundongos
C57BL/6J. Pode ser observado que no grupo controle (solução salina), a PAM não
se alterou ao longo do tratamento. O grupo que recebeu tratamento com o NDBP,
também não apresentou alterações na PAM. Por outro lado, no grupo ANG II
observou-se um aumento da PAM nos dias 7-9 após infusão de ANGII em relação à

74

medida basal (85,85 ± 1,14 vs 108,14 ± 5,31 mmHg, p<0,05), que continuou
elevando até os dias 13-14 de tratamento (85,85 ± 1,14 vs 122,0 ± 4,66 mmHg,
p<0,05). De modo interessante, o aumento da PA causado pela ANG II foi abolido
após o tratamento com NDBP durante 5 dias, apresentando, portanto uma redução
da PAM no grupo ANGII + NDBP em relação ao ANG II (122,0 ± 4,66 vs 112,0 ±
3,24).
O peso relativo dos rins dos animais não apresentou alterações em função
dos tratamentos realizados, conforme demonstrado na figura 14B. No entanto, em
relação ao peso relativo do coração, os animais que receberam infusão de ANG II
apresentaram hipertrofia cardíaca ao final do tratamento, característica que confirma
que o modelo experimental de hipertensão proposto foi alcançado. Adicionalmente,
o tratamento com NDBP impediu o desenvolvimento da hipertrofia cardíaca no grupo
ANG II + NDBP (Figura 14C).
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Figura 14: Efeito do tratamento crônico com NDBP (40 mg / kg / dia, ip) em modelo in vivo
de hipertensão renal induzida por ANG II. Pressão arterial média (A); peso relativo dos rins
(B); peso relativo do coração (C); valores referentes ao peso corporal, peso do coração, e
peso dos rins dos animais (D). Os dados são apresentados como média ± SEM (n = 6 /
grupo). Teste Anova One-Way, com Post-hoc de Bonferroni, * p <0,05. BW; peso corporal.
Teste Anova Two-Way, com Post-hoc de Bonferroni, #, p <0,05. Notar diferentes magnitudes
na escala entre os gráficos B e C.

6.4 O tratamento crônico com NDBP atenuou alterações renais e cardíacas em
camundongos C57BL/6J com hipertensão induzida por ANG II.

A figura 15 apresenta o efeito do tratamento crônico com NDBP na histologia
renal e cardíaca após infusão crônica com ANG II. A hipertensão induzida por ANG
II foi associada com alterações fibróticas nos rins, com localização principalmente na
região cortical (Figura 15A). A representação gráfica da fibrose renal pode ser
observada no gráfico 15B, no qual pode ser verificado que o tratamento simultâneo
com NDBP atenuou significativamente o grau de fibrose.
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Com relação às alterações histológicas cardíacas, pode ser observado na
Figura 15C que as alterações hipertróficas cardíacas verificadas nos animais que
receberam infusão com ANG II foi associada com fibrose cardíaca, principalmente
na área localizada na parede do ventrículo esquerdo. Semelhante às alterações
renais, o aparecimento desses eventos patológicos não foi observada nos animais
tratados com NBDP. A quantificação dessas alterações pode ser verificada no
gráfico 15D.

A

B

C

D

Figura 15: Efeitos do tratamento crônico com NDBP sobre a fibrose renal (A e B) e
cardíaca (C e D) em camundongos com hipertensão induzida por ANG II. Imagens
são microfotografias representativas de cortes de tecido de cada grupo, mostrando
intensidade da coloração emitida pelo Picro-sirius. Os dados são apresentados
como média ± erro-padrão da média (n = 6 / grupo). Teste Anova One-Way, com
Post-hoc de Bonferroni, * p <0,05.
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6.5 O tratamento crônico com NDBP modula a NADPH oxidase via diminuição
de ânion superóxido em camundongos C57BL/6J hipertensos.

A figura 16 apresenta os níveis de acúmulo de ânion superóxido em amostras
de córtex renal, coração e fígado. Em amostras de córtex renal o grupo ANG II
apresentou um aumento nos níveis de superóxido, em relação ao grupo controle e
NDBP (150,70 ± 1,70% vs 100 ± 1% e 88,95 ± 4,8%, respectivamente, p < 0,05),
enquanto que o grupo no ANG II + NDBP, o NDBP aboliu esse efeito causado pela
ANG II (150,73 ± 1,7% vs 108,43 ± 1,2% p < 0,05). As imagens anexadas em cada
figura são microfotografias representativas de cada grupo, mostrando intensidade da
fluorescência DHE usado para determinar o acúmulo de superóxido (Figuras 16A e
B).
Resposta semelhante foi observada em tecidos de coração, no qual, o grupo
ANG II apresentou um aumento nos níveis de superóxido, em relação ao grupo
controle e NDBP (146,72 ± 1,6% vs 100 ± 1% e 103,70 ± 3,4%, respectivamente, p
< 0,05). Adicionalmente, no grupo ANGII + NDBP, o tratamento com o doador de NO
preveniu o aumento dos níveis de superóxido causado pela ANG II (146,70 ± 1,6%
vs 101,45 ± 1,9) (Figuras 16C e D).
Assim como, em tecidos de fígado, em que o grupo ANG II apresentou um
aumento nos níveis de superóxido, em relação ao grupo controle e NDBP (144,66 ±
1,5% vs 100 ± 1% e 99,50 ± 6,5%, respectivamente, p < 0,05), enquanto que o
grupo no ANG II + NDBP, o NDBP aboliu esse efeito causado pela ANG II (144,65 ±
1,5% vs 102,67 ± 4,7, p < 0,05) (Figuras 16E e F).
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Figura 16: Efeito do tratamento crônico do NDBP sobre o acúmulo de superóxido
em tecidos de coração (A), fígado (B) e córtex renal (C) em camundongos com
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hipertensão induzida com ANG II. Imagens são microfotografias representativas de
cortes de tecido de cada grupo, mostrando intensidade da fluorescência DHE usado
para determinar o acúmulo de superóxido. Os dados são apresentados como média
± erro-padrão da média (n = 6 / grupo), Teste Anova One-Way, com Post-hoc de
Bonferroni, * p <0,05.

6.6 NDBP aumenta a biodisponibilidade de nitrato/nitrito no plasma, mas não
altera os níveis de cGMP após a infusão crônica de ANG II.

A figura 17 apresenta o efeito do NDBP nos níveis circulantes de nitrato/nitrito
em camundongos com hipertensão induzida por ANG II. Pode ser observado na
figura 17A, que o tratamento crônico com NDBP, aumentou significativamente os
níveis circulantes de nitrato. A infusão com ANG II não alterou esses níveis, porém,
os animais que receberam infusão com ANG II e foram tratados com NDBP
apresentaram um aumento significativo nos níveis plasmáticos de nitrato, em relação
aos animais que receberam apenas NDBP ou ANG II. Na figura 17B, pode ser
verificado que o NDBP também aumentou os níveis de nitrito no plasma em relação
aos animais controle. Já a infusão com ANG II, alterou esses níveis, retornando a
seus valores basais. No entanto, o tratamento crônico com NDBP nos animais que
foram induzidos a hipertensão com ANG II, apresentaram um aumento significativo
nos níveis circulantes de nitrito, em relação aos animais não tratados.
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Figura 17. Efeito do tratamento crônico com NDBP (40 mg/kg/dia, i.p.), nos níveis
plasmáticos de nitrato (A) e nitrito (B) em modelo de hipertensão induzido por ANG
II. Os dados são apresentados como média ± erro-padrão da média (n = 6 / grupo),
Teste Anova One-Way, com Post-hoc de Bonferroni, * p <0,05. Notar diferentes
magnitudes na escala entre os gráficos A e B.

Os níveis plasmáticos de cGMP estão apresentados na figura 18. Pode ser
observado que o tratamento com NDBP, bem como a indução de hipertensão via
ANG II não alterou os níveis circulantes de cGMP.

Figura 18. Efeito do tratamento crônico com NDBP (40 mg/kg/dia, i.p.), nos níveis
plasmáticos cGMP em modelo de hipertensão induzido por ANG II. Os dados são
apresentados como média ± erro-padrão da média (n = 6 / grupo).
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6.7 Angiotensina II e NDBP modulam parcialmente a atividade e expressão das
subunidades da NADPH oxidase em tecido renal de camundongos C57BL/6J
hipertensos.

A figura 19 apresenta efeito do tratamento crônico com NDBP na atividade e
expressão das subunidades da NADPH oxidase. Como esperado, a atividade da
NADPH oxidase foi aumentada no rim de camundongos que receberam infusão com
ANG II em comparação com os controles. No entanto, o tratamento com NDBP não
alterou a atividade da NADPH oxidase (Figura 19A).
Para investigar adicionalmente o mecanismo de redução da atividade da
NADPH oxidase mediada pelo NDBP, análises da expressão de mRNA do tecido
renal foram realizadas e apresentadas nas figuras 19 B-F. Entre as isoformas e
subunidades analisadas, A infusão com ANG II ativou parcialmente o complexo
enzimático, em relação ao controle e NDBP, apenas nas subunidades p22phox (1,32
± 0,06 vs 1,01± 0,07 e 1,02 ± 0,10, respectivamente, p < 0,05) e p67phox (1,57 ±
0,11 vs 1,01± 0,09 e 1,09 ± 0,11, respectivamente, p < 0,05). No entanto, não houve
mudanças significativas após o tratamento com NDBP.
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Figura 19: Efeito do tratamento crônico do NDBP sobre a atividade da NADPH
oxidase (A) e expressão das subunidades e isoformas no córtex renal de
camundongos com infusão de ANG II. NOX2 (B), p22phox (C), p47phox (D),
p67phox (E), Nox4 (F). Os dados são apresentados como média ± erro-padrão da
média (n = 6 / grupo). Teste Anova One-Way, com Post-hoc de Bonferroni, * p
<0,05.

6.8 O NDBP não atua como um sequestrador direto de ânion superóxido

Finalmente, para investigar se o NDBP poderia atuar como um possível
sequestrador de ânion superóxido, análises realizadas através da autooxidação do
pyrogalol estão apresentadas na figura 20. Pode ser verificado que o NDBP não
diminuiu o efeito da autoxidação causada pelo pyrogalol. Do mesmo modo, a
utilização de um clássico doador de NO (DEA-NO) também não reduziu esse efeito.
Entretanto, a utilização de um clássico sequestrador de ânion superóxido, o ácido
ascórbico diminuiu a autoxidação do pyrogallol tanto em relação ao DEA-NO (94 ±
0,52 vs 61,94 ± 2,30%, p<0,05), quanto em relação ao NDBP (101,8 ± 3,18 vs 61,94
± 2,30%, p<0,05), e veículo (101,7 ± 1,64 vs 61,94 ± 2,30%, p<0,05).
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Figura 20: Avaliação da capacidade do NDBP (100 μM) atuar como um sequestrador
de superóxido, medido através do seu efeito sobre a auto-oxidação pirogalol, em
comparação com DEA-NO doador de NO (100 μM) e ácido ascórbico (100 μM). Os
dados são apresentados como média ± SEM (n = 6 / grupo). Teste Anova One-Way*
p <0,05.
.
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7 DISCUSSÃO

Diante de inúmeras estratégias de prevenção e tratamento das doenças
cardiovasculares e suas complicações adversas, novas medidas para aumentar a
biodisponibilidade ou produção de NO se tornaram foco principal de interesse
científico (LUNDBERG, GLADWIN e WEITZBERG, 2015). Nesse sentido, o presente
estudo fornece evidencias de que o nitrato orgânico NDBP, não somente foi capaz
de produzir NO agudamente, como também, seu tratamento crônico promoveu uma
atenuação no desenvolvimento da hipertensão induzida pela ANG II. Além disso,
embora os mecanismos subjacentes necessitem uma maior atenção, os nossos
resultados sugerem claramente que a inibição da atividade renal da NADPH oxidase
é um componente importante.
Em nosso estudo, foi utilizado um modelo de hipertensão bem estabelecido
na literatura, em que a pressão arterial aumenta progressivamente durante a infusão
crônica de ANG II. Este modelo tem sido estabelecido, como sendo de origem renal
(CROWLEY, GURLEY, et al., 2005; CROWLEY, GURLEY, et al., 2006), e
estimulação do estresse oxidativo derivado da NADPH oxidase, se tornando então,
componentes cruciais na patogênese da hipertensão (KAWADA, IMAI, et al., 2002;
CARLSTROM, LAI, et al., 2009). De fato, a literatura já preconiza que alterações
tanto na ativação, quanto expressão dos componentes constituintes da NADPH
oxidase estão relacionados com a fisiopatologia das doenças cardiovasculares, em
particular, com o desenvolvimento e manutenção da hipertensão arterial, devido
principalmente, ao fato da NADPH oxidase ser uma importante fonte geradora de
espécies reativas de oxigênio, promovendo consequentemente o aumento do
estresse oxidativo (KIM, HAN e LEE, 2014; KNORR, HAUSDING, et al., 2014;
SAHOO, MEIJLES e P.J., 2016).
Além disso, pesquisas anteriores realizadas em camundongos, revelaram que
a administração simultânea do sequestrador de ânion superóxido

tempol

(ELMARAKBY, WILLIAMS, et al., 2007), a inibição da NADPH oxidase com
utilização de apocinina (LI, LI, et al., 2013) e o rompimento genético de componentes
da NOX (MATSUNO, YAMADA, et al., 2005; CARLSTROM, LAI, et al., 2009), ou de
suas subunidades citosólicas (LAI, SOLIS, et al., 2012), atenuou a hipertensão
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induzida pela ANG II (LANDMESSER, CAI, et al., 2002). Enquanto que em nosso
estudo, foi mostrado que o tratamento crônico com NDBP em camundongos, com
pressão arterial elevada já estabelecida, preveniu o aumento ainda maior na pressão
arterial, durante o período remanescente de indução da hipertensão via infusão de
ANG II.
Desse modo, uma vez que o aumento da produção de ânion superóxido
derivado da atividade da NADPH oxidase está associada ao desenvolvimento da
hipertensão arterial (VIRDIS, NEVES, et al., 2004), nosso estudo foi capaz de
demonstrar que o tratamento agudo com o NDBP foi capaz de diminuir a atividade
da NADPH oxidase via redução na produção de ânion superóxido, bem como o
tratamento crônico também diminuiu a produção dessas espécies reativas de
oxigênio, resultando então na diminuição da PA.
De fato, o desenvolvimento de novos nitratos orgânicos que não apresentem
efeitos secundários representa uma importante estratégia, na busca por novas
aplicações clínicas para esta classe medicamentosa. Por exemplo, o tratamento
crônico durante três meses com nitrato de nicorandil (nitrato de 2-nicotinamidoetil) foi
associado a uma melhora na função endotelial e inibição da doença arterial
coronariana, devido esse composto não ter apresentado tolerância (SEKIYA, SATO,
et al., 2005). Em outro caso, o mononitrato de aminoetil apresentou uma potência
similar em comparação com a nitroglicerina, mas quando utilizado in vivo promoveu
uma severa tolerância (SCHUHMACHER, SCHULZ, et al., 2009).
Além disso, outro resultado importante e que valida o modelo experimental
estudado, se deu em relação às alterações morfológicas teciduais investigadas.
Segundo a literatura, a ANG II provoca o desenvolvimento de hipertrofia cardíaca,
que está associado ao aumento da relação entre o peso do ventrículo esquerdo e a
massa corporal no animal investigado (DI ZHANG, NGUYEN DINH CAT, et al., 2008
). No entanto, verificamos em nosso estudo que, enquanto a ANG II confirmou o
desenvolvimento desses marcadores patológicos, o tratamento com NDBP impediu
o desenvolvimento de hipertrofia cardíaca induzida pela ANG II.
Do mesmo modo, foi verificado em relação às alterações renais, no qual
também relata que o aumento das ROS causa alterações na estrutura morfológica
renal, sendo que o tratamento crônico com NDBP, também impediu o
desenvolvimento de fibrose renal induzida pela infusão de ANG II (ZHANG,
HARDING, et al., 2009).
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Entre outras substâncias, o nitrato investigado nesse estudo, também
apresenta efeitos ativadores dos canais para potássio, o que sugere um grande
potencial para esta classe de moléculas híbridas de nitrato na prevenção e
tratamento da hipertensão e doenças cardiovasculares associadas. Nesse sentido,
muitos dos efeitos biológicos, tanto de nitratos orgânicos, quanto dos nitratos
inorgânicos estão associados à liberação de NO a partir de nitrito, seguido pela
ativação da ciclase de guanilil (NOSSAMAN, NOSSAMAN e KADOWITZ, 2010).
Estudos anteriores utilizando o NDBP mostraram que o tratamento agudo
induziu um vasorelaxamento e redução da PA através da via de ativação NOGCs/cGMP, como também, através da modulação dos canais para potássio
(FRANÇA-SILVA, LUCIANO, et al., 2012; FRANÇA-SILVA, MONTEIRO, et al.,
2012).
Classicamente, o NO está envolvido como o primeiro mensageiro nessa via
NO/GCs/cGMP, que uma vez ativada, o NO produzido estimula seu principal alvo na
célula muscular lisa vascular, a ciclase de guanilil solúvel (GCs) a converter o
trifosfato de guanosina (GTP) em monofosfato de guanosina cíclico (cGMP). O
cGMP, após atuar em diversos alvos, incluindo a ativação das proteínas quinases
dependentes de cGMP (PKG), desencadeia cascatas de reações, tendo como
principal resultado, a diminuição do Ca2+ intracelular, e consequentemente,
vasorrelaxamento (LEDOUX, WERNER, et al., 2006; DERBYSHIRE e MARLETTA,
2012). Curiosamente, em nosso estudo, foi verificado que o tratamento crônico com
o NDBP não alterou os níveis de cGMP no plasma, e, adicionalmente, os animais
que tiveram hipertensão induzida por ANG II apresentaram apenas uma ligeira
atenuação dos níveis séricos de cGMP, sugerindo que outros eventos poderiam
estar contribuindo para as resposta encontradas ao NDBP.
Por exemplo, mesmo no presente estudo ter sido demonstrado que o NDBP
atua como um potente doador de NO, uma disfunção endotelial poderia justificar a
ausência de efeitos verificados entre os grupos investigados, em relação aos níveis
séricos de cGMP encontrados após o tratamento crônico com o NDBP, tendo em
vista que o composto não foi capaz de reestabelecer os níveis séricos de cGMP nos
animais que tiveram hipertensão induzida por ANG II. Segundo Tousoulis e cols.,
(2014), a disfunção endotelial está relacionada com alterações causadas nos
mecanismos de vasorrelaxamento dependente do endotélio, sendo essa disfunção
consequentemente associada à patogênese da hipertensão arterial. Adicionalmente,
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entre os mecanismos que associam a hipertensão arterial a uma disfunção
endotelial, podem ser incluídos, por exemplo, alterações nas vias de transdução dos
sinais dos fatores envolvidos no relaxamento; diminuição na sensibilidade do
músculo liso vascular aos fatores envolvidos no vasorrelaxamento; aumento na
produção dos fatores contracturantes derivados do endotélio, como endotelina-1,
PGH2, tromboxano.
Por outro lado, a bioativação de nitratos orgânicos (por exemplo, a
Nitroglicerina, o nitrato de isossorbida), requer compostos contendo grupos tióis ou
sufidrila, envolvendo a presença de um mecanismo enzimático, a partir da aldeído
desidrogenase mitocondrial, que catalisa a formação de dinitrato de gliceril e nitrito a
partir da nitroglicerina (CHEN, ZHANG e STAMLER, 2002; IGNARRO, 2002). O que
se sabe, então, é que a ativação da enzima aldeído desidrogenase está envolvida
no mecanismo de relaxamento vascular, via ativação da ciclase de guanilil solúvel
(cGS), aumentanto os níveis de monofosfato de guanosina cíclico (cGMP), com
consequente diminuição dos níveis intracelulares de cálcio. Nesse sentido, esse
mecanismo não poderia explicar os resultados encontrados em nosso estudo, tendo
em vista que o NDBP não alterou os níveis séricos de cGMP. No entanto, uma
melhor caracterização da sua bioativação, tolerância e mecanismos de ação são
necessários para cada nitrato, uma vez que podem existir grandes diferenças entre
as diferentes moléculas.
No que diz respeito ao nitrito inorgânico, algumas proteínas e enzimas tem
sido implicadas na etapa de redução de NO, incluindo a hemoglobina desoxigenada,
a mioglobina, as enzimas de cadeia respiratória mitocondrial, o aldeído
desidrogenase mitocondrial e, em particular a xantina oxidase (LUNDBERG,
GLADWIN, et al., 2009; CASTIGLIONE, RINALDO, et al., 2012). Importantes
implicações sobre a aldeído desidrogenase, por exemplo, já foram demonstrado na
literatura, em que Chen e cols (2002), descobriram que a aldeído desidrogenase
catalisa especificamente a formação de 1,2-gliceril dinitrato e nitrito, a partir da
nitroglicerina, levando a produção de cGMP e relaxamento da musculatura lisa
vascular tanto in vitro, quanto in vivo.
No entanto, pouco se sabe sobre o papel específico da xantina oxidase na
bioativação de nitratos orgânicos. Estudos recentes têm apontado que o
relaxamento vascular a partir de nitritos inorgânicos, mas não de nitroglicerina, foi
atenuado pelo inibidor da xantina oxidase, o alopurinol (GOLWALA, HODENETTE,
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et al., 2009; NOSSAMAN, NOSSAMAN e KADOWITZ, 2010; AZARMI, BABAEI, et
al., 2014). Por outro lado, Azarmi e cols (2014) também demonstraram que
diferentes concentrações de alopurinol (50, 100 e 150 µM) reverteram de forma
significativa a tolerância induzida pela nitroglicerina em anéis de aorta torácica de
ratos saudáveis.
Curiosamente, os nossos resultados indicam que tanto o aumento na
produção de NO quanto a redução da atividade da NOX, a partir da ação do NDBP,
foram mediados pela XO funcional, sugerindo, assim, uma diferença de potencial
entre nosso composto e outros nitratos orgânicos já existentes, tais como a
nitroglicerina.
Adicionalmente os nitratos e nitritos apresentam uma relação direta com
aumento da biodisponibilidade de NO, pois podem ser considerados, tanto produtos
de seu metabolismo de NO, quanto considerados depósitos para sua produção
(CARLSTROM, PERSSON, et al., 2011; FRANÇA-SILVA, LUCIANO, et al., 2012).
Logo, conforme o esperado, em nosso estudo, o tratamento com NDBP aumentou
os níveis de nitrato e nitrito no plasma em relação as condições basais, enquanto
que a infusão com ANG II voltou a diminuir esses níveis.
Em relação aos efeitos observados com NDBP neste estudo, uma questão
importante que justifica a realização de novas investigações é identificar o
mecanismo exato pelo qual a redução da atividade da NOX foi mediada pelo NDBP.
Por um lado, propriedades antioxidantes, por outro, a atuação como sequestrador
direto de ânion superóxido mediadas pelo NDBP, são possibilidades de mecanismos
envolvidos, embora esta última hipótese não tenha sido apoiada por nossos
resultados via autoxidação com pyrogallol.
A redução da expressão da NOX pelo NDBP representaria outra alternativa,
mas, embora os nossos dados referentes a expressão do mRNA da NOX e suas
subunidades não tenham efetivamente confirmado essa hipótese, outras análises
investigando a expressão proteica da NOX e suas subunidades poderão confirmar
do ponto de vista molecular essa hipótese.
Adicionalmente, o mecanismo mais provável pelo qual o NDBP estaria
atuando na redução da hipertensão arterial, está envolvido na modulação da
NADPH oxidase, via inibição direta de sua atividade pelo NO ou óxidos de
nitrogênio, por exemplo, através de nitrosação de tióis críticos no sítio catalítico da
enzima ou via reações de nitração (SELEMIDIS, DUSTING, et al., 2007; WOLIN,
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2009; YUN, FEECHAN, et al., 2011; QIAN, CHEN, et al., 2012). Porém, futuros
estudos ainda são necessários para investigar melhor esta hipótese.
A literatura também já demonstrou que a suplementação com nitratos ou
nitritos é capaz de reduzir o estresse oxidativo e atividade inflamatória, com
consequente atenuação da hipertensão em modelos de doença renal e
cardiovascular (CARLSTROM, PERSSON, et al., 2011; GAO, YANG, et al., 2015;
YANG, PELELI, et al., 2015).
Segundo Carlstrom e cols., (2011), a suplementação com nitratos diminuiu
cronicamente o estresse oxidativo em animais experimentais, via redução dos níveis
plasmáticos de malondialdeído, através da reação com o ácido tiobarbitúrico
(TBARS), bem como, preveniu o surgimento de alterações histopatológicas,
caraterizadas por fibrose renal, hipertrofia e fibrose cardíaca em animais
experimentais. Nesse sentido, nossos dados estão de acordo com os dados
encontrados previamente na literatura, de modo que o NDBP também foi capaz de
atenuar o estresse oxidativo, via atenuação de indicadores histopatológicos renais e
cardíacos. Essa hipótese pode ser reforçada, tendo em vista que o NDBP também
diminuiu a formação de ânion superóxido, nos rins, coração e fígado, mediada pela
detecção fluorescente com DHE. No entanto, experimentos utilizando a reação ao
ácido tiobarbitúrico e NDBP são necessários, para investigar o efeito desse
composto sobre o estresse oxidativo, via diminuição da peroxidação lipídica.
Adicionalmente, células do sistema imunológico, como os macrófagos,
também são consideradas importantes fontes de espécies reativas de oxigênio, em
particular, ânion superóxido, gerado a partir da NADPH oxidase. Diante disso, em
estudo realizado utilizando macrófagos ativados por lipopolissacarídeo (LPS), Yang
e cols. (2015), verificaram que o tratamento crônico com nitrito atenuou a formação
de ânion superóxido, derivado da NAPH oxidase, via mecanismo dependente da
liberação de NO. Nesse sentido, é possível que o composto investigado em nosso
estudo também seja capaz de atuar nesses mecanismos envolvidos na atenuação
da hipertensão arterial.
Brevemente, com este estudo, foi relatado pela primeira vez que o tratamento
crônico com o novo nitrato orgânico NDBP apresentou efeitos benéficos em um
modelo de hipertensão renal associado ao estresse oxidativo. Em conjunto,
sugerimos, a partir de nossos achados in vivo e in vitro, um novo mecanismo,
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conforme apresentado na figura 21, no qual o NDBP, mediado pela liberação de NO,
foi capaz de inibir o estresse oxidativo derivado da ativação da NADPH oxidase.

Figura 21: Proposta de mecanismo pelo qual o NDBP atenua a hipertensão induzida
pela angiotensina II (ANG II). A liberação de óxido nítrico (NO) promovida pelo
NDBP, sendo mediada pela xantina oxidase (XO), promove uma atenuação da
atividade da NADPH oxidase (produzida pela ANG II), que por sua vez, diminui a
formação de ânion O2-● (superóxido). A diminuição dos níveis de O2-●,
consequentemente promove diminuição do estresse oxidativo, com diminuição da
pressão arterial (PA), e por fim, atenuação da Hipertensão arterial.

Acreditamos então, que os resultados desse estudo auxiliarão no avanço em
direção a ensaios clínicos, considerando que os nitratos orgânicos atualmente no
mercado, podem causar vários efeitos indesejáveis, em relação a suas doses
utilizadas e tolerância. Atualmente, os nitratos disponibilizados no mercado
apresentam como indicação a utilização de uma dose diária média de 50 mg para
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um indivíduo adulto, e identificam como um dos principais riscos após sua utilização,
a diminuição grave da função renal.
Nesse sentido, futuros estudos são necessários para identificar uma dose
eficaz e segura do NDBP para sua possível utilização em humanos. Desse modo, o
grande impacto biotecnológico que envolve essa molécula, está relacionado com
perspectiva para o desenvolvimento de um novo bioproduto, com um potencial
terapêutico no tratamento da hipertensão arterial.
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8. CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos, o NDBP mostrou-se um potente e promissor
doador de NO, podendo ser modulado pela presença de xantina oxidase. O
tratamento agudo com NDBP também diminuiu agudamente a atividade da NADPH
oxidase em tecidos de animais normotensos.
Adicionalmente, a partir dos estudos in vivo, podemos concluir que o tratamento
crônico com NDBP promoveu importantes efeitos benéficos frente ao processo
hipertensivo, tais como, prevenção no aumento da pressão arterial em animais com
hipertensão induzida por ANG II; reversão de alterações histopatológicas causadas
pela ANG II, como fibrose renal e cardíaca;

modulação parcial na atividade e

expressão da NADPH oxidase; diminuição do estresse oxidativo em animais
hipertensos, via redução na produção de ânion superóxido; aumento dos níveis
plasmáticos de nitrato/nitrito.
Em conjunto, esses resultados sugerem um importante efeito cardioprotetor do
NDBP, que em geral parece estar envolvido nos mecanismos responsáveis pela
modulação da atividade da NADPH oxidase.
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