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RESUMO 

 

Os mecanismos envolvidos nos efeitos vasorrelaxantes do trans-4-metil-β-
nitroestireno (T4MeN) foram estudados em anéis aórticos de ratos, em experimentos 
in vitro, e os mecanismos relacionados aos efeitos cardiovasculares de T4MeN 
foram investigados em ratos normotensos, in vivo.  Nos protocolos in vitro, o T4MeN 
relaxou totalmente as contrações induzidas pela fenilefrina (FEN) (IC50 = 61,41 
[35,40-87,42] mmol/L) e por KCl (IC50 = 83,50 [56,63-110,50] mmol/L), em 
preparações com endotélio intacto. O efeito vasorrelaxante do T4MeN não foi 
alterado pela remoção do endotélio, pelo pré-tratamento com L-NAME, 
indometacina, tetraetilamônio, ODQ ou MDL-12,330A. Sob condições livres de Ca2+, 
o T4MeN reduziu significativamente e com uma potência similar as contrações  
transitórias induzidas por FEN (mas não por cafeína), contrações induzidas por 
CaCl2 em preparações aórticas estimuladas com FEN (na presença de verapamil) 
ou despolarizadas por  KCl assim como contrações  induzidas pelo restabelecimento 
dos níveis externos de Ca2+ após depleção dos estoques intracelulares de Ca2+ na 
presença de tapsigargina. Entretanto, o T4MeN foi mais potente em inibir contrações 
induzidas pelo inibidor da tirosina fosfatase, ortovanadato de sódio, do que 
contrações induzidas pelo ativador de PKC, forbol-12,13-dibutirato. No estudo  in 
vivo,  a injeção intravenosa (i.v.) de T4MeN (0,03-0,5 mg/kg) induziu  bradicardia 
(tempo de latência de  1-2 s) e hipotensão dose-dependentes em ratos 
anestesiados. Estes efeitos foram abolidos por vagotomia cervical bilateral ou por 
bloqueio seletivo das fibras C aferentes neurais por tratamento perineural de ambos 
os nervos cervicais com capsaicina. Respostas cardiovasculares similares também 
foram registradas quando o T4MeN foi injetado diretamente no ventrículo direito, 
mas não no ventrículo esquerdo. As hipotensão e bradicardia em resposta ao 
T4MeN (i.v.) foram significativamente reduzidas pelo pré-tratamento i.v com 
capsazepina, mas permaneceram inalteradas pela ondansetrona ou suramina. Em 
ratos acordados, a hipotensão e bradicardia dose-dependentes induzidas pelo 
T4MeN foram abolidas pelo pré-tratamento i.v. com metilatropina. Pode-se concluir 
que o T4MeN induz um vasorrelaxamento independente do endotélio que parece 
ocorrer intracelularmente através da inibição de contrações que são independentes 
de influxo de Ca2+ do meio extracelular, mas envolvem a fosforilação de resíduos de 
tirosina. Em ratos anestesiados, as respostas bradicardizante e hipotensoras 
induzidas por T4MeN têm uma origem reflexa vago-vagal resultante da estimulação 
dos aferentes pulmonares vagais. O mecanismo de transdução parece envolver a 
ativação dos receptores vanilóides do tipo 1, mas não dos receptores purinérgicos 
(P2X) ou serotoninérgicos (5-HT3) localizados nos nervos sensoriais pulmonares 
vagais. 
 
Palavras-chave: Nitroderivado. Reflexo vago-vagal. Efeitos cardiovasculares. 
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ABSTRACT 

 

CARDIOVASCULAR EFFECTS OF TRANS-4-METHYL-NITROESTIRENE IN 

NORMOTHESE MICE 

The mechanisms involved in the vasorelaxant effects of trans-4-methyl-β-nitrostyrene 
(T4MeN) were studied in rat aortic rings in in vitro experiments, and the mechanisms 
related to the cardiovascular effects of T4MeN were investigated in normotensive 
rats in vivo. In the in vitro protocols, T4MeN completely relaxed phenylephrine (PHE) 
-induced contractions (IC50 = 61.41 [35.40-87.42] mmol/L) and KCl (IC50 = 83.50 
[56.63- 110.50] mmol/L) in preparations with intact endothelium. The vasorelaxant 
effect of T4MeN was not altered by the removal of the endothelium by pretreatment 
with L-NAME, indomethacin, tetraethylammonium, ODQ or MDL-12,330A. Under 
Ca2+ free conditions, T4MeN significantly reduced PHE (but not caffeine) induced 
contractions, CaCl2-induced contractions in PHE-stimulated aortic preparations (in 
the presence of verapamil) or high KCl as well as those contractions evoked by the 
reestablishment of external Ca2+ levels after depletion of intracellular Ca2+ stocks in 
the presence of thapsigargin. In contrast, T4MeN was more potent in inhibiting 
contractions induced by the tyrosine phosphatase inhibitor, sodium orthovanadate, 
than on contractions induced by the PKC activator, phorbol-12,13-dibutyrate. In 
pentobarbital-anesthetized rats, intravenous (i.v.) injection of T4MeN (0.03-0.5 
mg/kg) induced bradycardia with rapid onset (1-2 s) and hypotension which were 
dose-dependent. These cardiovascular responses to T4MeN were abolished by 
bilateral cervical vagotomy or by selective blockade of the neural conduction of vagal 
C-fibers afferent by perineural treatment of both cervical nerves with capsaicin. 
Hypotension and bradycardia were also recorded when T4MeN was injected directly 
into the right ventricle, but not into the left ventricle. In addition, both hypotension and 
bradycardia responses to i.v. T4MeN were significantly reduced by i.v pretreatment 
with capsazepine but remained unchanged by ondansetron or suramin. In conscious 
rats, dose-dependent hypotension and bradycardia evoked by T4MeN (i.v.) were 
abolished by i.v. pretreatment with methylatropine. It can be concluded that T4MeN 
induces endothelium-independent vasorelaxation that appears to occur intracellularly 
through the inhibition of contractions that are independent of Ca2+ influx from the 
extracellular medium, but involve the phosphorylation of tyrosine residues. In 
anesthetized rats, bradycardia and hypotension responses induced by T4MeN have 
a vago-vagal reflex origin resulting from the stimulation of vagal pulmonary afferents. 
The mechanism of transduction seems to involve the activation of vallinoid TRPV1, 
but not purinergic (P2X) or 5-HT3 receptors located on vagal pulmonary sensory 
nerves.  
 
Keywords: Nitroderivative. Vagal reflex. Cardiovascular effects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Doenças cardiovasculares 

 

As doenças cardiovasculares têm uma alta taxa de mortalidade, causam 

em torno de 17,1 milhões de mortes e seu aparecimento é influenciado pelo fumo de 

tabaco, dieta pouco saudável, falta de atividade física e consumo nocivo de álcool, 

pois esses fatores aumentam o risco de ataques cardíacos e acidentes vasculares 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2013). 

No Brasil, as doenças do aparelho circulatório correspondem a cerca de 

30% dos óbitos para todas as faixas etárias (predominam as doenças 

cerebrovasculares e doença isquêmica do coração) e representam a primeira causa 

de mortes (CERVATO et al., 1997; SANTOS-FILHO; MARTINEZ, 2002). 

Conceituação Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial 

caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. 

Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou 

estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco, 

como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). Estima-se que no ano de 

2025, cerca de 30% da população adulta do planeta terá HA sistêmica (NESSE; 

STEARNS; OMENN, 2006). 

Dados norte-americanos de 2015 revelaram que HA estava presente em 

69% dos pacientes com primeiro episódio de IAM, 77% de AVE, 75% com IC e 60% 

com DAP.5 A HA é responsável por 45% das mortes cardíacas e 51% das mortes 

decorrentes de acidente vascular encefálico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO, 2010). Apresenta evolução clínica lenta e está associada a uma 

multiplicidade de fatores. Quando não tratada adequadamente, acarreta graves 

complicações, temporárias ou permanentes (TOLEDO; RODRIGUES; CHIESA, 

2007) principalmente sobre o sistema cardiovascular. 
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1.2 A regulação reflexa da pressão arterial 

 

A pressão arterial média (PAM) é calculada pelo produto entre o débito 

cardíaco (DC) e a resistência periférica total (RPT). O DC, por sua vez, é obtido pelo 

produto entre a frequência cardíaca (FC) e o volume de ejeção sistólico. Com base 

na relação entre esses parâmetros, pode-se concluir que uma elevação da FC e/ou, 

sobretudo, da RPT pode contribuir para um aumento rápido da PAM (GUYTON; 

HALL, 2006). 

A pressão arterial (PA) é regulada e controlada por vias mais rápidas 

(baroreflexo, cardiopulmonar e quimiorreflexo) e também por mecanismos de médio 

prazo (SRAA) e longo prazo (renal). Todas essas vias regulatórias são essenciais 

para a manutenção da PA nos níveis adequados em resposta a alterações que 

podem ocorrer em virtude do aumento da demanda metabólica tecidual causada, por 

exemplo, pela atividade física (GUYTON; HALL, 2006).  

Os pressorreceptores constituem o mais importante mecanismo de 

controle reflexo da PA. São mecanorreceptores constituídos por terminações 

nervosas livres que se situam na adventícia de grandes vasos (aorta e carótida) e 

que são estimulados por deformações das paredes desses vasos, normalmente 

provocadas pela onda de pressão pelas características mecano-elásticas da parede. 

Na pressão basal, os pressorreceptores descarregam de forma intermitente e 

sincrônica com a pressão sistólica, na dependência das variações instantâneas da 

deformação e da tensão vascular induzidas pela PA (KRIEGER et al., 1999; 

MICHELINE, 2000). 

Os pressorreceptores controlam a liberação de muitos hormônios que 

atuam na manutenção dos valores basais da PA. Durante quedas sustentadas da 

PA, por exemplo, é realizada uma maior liberação de epinefrina e norepinefrina pela 

medula adrenal, maior liberação de vasopressina pela neuro-hipófise e aumento dos 

níveis plasmáticos de renina. Esses sistemas hormonais aumentam por minutos ou 

até mesmo horas as respostas cardiovasculares comandadas pelos 
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pressorreceptores. Entre eles, um dos sistemas mais amplamente estudado é o 

sistema renina-angiotensina (SRA) (IRIGOYEN, 2005). 

O SRA corresponde a um complexo sistema hormonal, cujo papel 

fundamental está relacionado com a homeostasia hidroeletrolÌtica do organismo e o 

controle da PA (1), estimulando também a liberação de aldosterona pelo córtex da 

supra renal. No entendimento clássico do SRA, a substância ativa angiotensina II 

(Ang II) é a responsável pela maioria dos efeitos fisiológicos observados e exerce 

suas ações em órgãos-alvo, distantes do local de produção (2). 

Um dos componentes da complexa rede que regula a pressão arterial é o 

SRA. Seu papel na fisiopatologia da HAS tem sido extensamente estudado, bem 

como os genes que regulam a expressão de proteínas envolvidas nesse sistema. O 

SRA influencia a homeostase do sal e da água e o tônus vascular. Ele é constituído 

por quatro proteínas principais: renina (REN), angiotensinogênio (AGT), enzima 

conversora da angiotensina (ECA) e os receptores para a angiotensina II (AII). 

Todos os componentes do SRA já foram encontrados em tecidos como coração, 

cérebro, rins, glândulas adrenais, vasos sangüíneos e órgãos reprodutores, 

permitindo distinguir um SRA local e um circulante. Tem-se sugerido a existência de 

um SRA intracelular, onde seus componentes não seriam secretados e exerceriam 

suas ações no interior da célula. 

Esse controle fisiológico promovido pelo SRA acontece quando a 

quantidade de pressão que chega ao sistema renal diminui devido à baixa pressão 

arterial sistêmica. As células renais captam essa mudança e passam a secretar uma 

enzima chamada renina que age sobre uma proteína plasmática chamada 

angiotensinogênio que foi produzida pelo fígado e está inativa no plasma. Por ação 

da renina, o angiotensinogênio é convertido em angiotensina I que ainda não 

apresenta capacidade de fazer o controle da pressão arterial sistêmica. Essa 

angiotensina I ao passar pelos pulmões por ação de outra enzima chamada de ECA 

ou enzima conversora de angiotensina a transforma em angiotensina II que agora 

terá capacidade de trazer a pressão arterial para seus níveis normais através do 

mecanismo de vasoconstrição. Por outro lado, essa angiotensina II atua sobre as 

glândulas adrenais, mais especificamente sobre o córtex da glândula fazendo com 

ela comece a secretar aldosterona que tem capacidade de reabsorver sódio e por 
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consequência água, aumentando a volemia e consequentemente a pressão arterial 

(BERNE; LEVY, 2004). 

Existe também um controle rápido da PA que é desencadeado após 

elevações da PA, que promovem grande deformação da parede e ativação dos 

pressorreceptores que geram os potenciais de ação. Os sinais são conduzidos ao 

núcleo do trato solitário (NTS), no sistema nervoso central (SNC), via nervo 

glossofaríngeo (fibras carotídeas) e vago (fibras aórticas). Neurônios secundários do 

NTS excitam neurônios pré-ganglionares do parassimpático localizados no núcleo 

dorsal motor do vago e no núcleo ambíguo, que por sua vez se projetam (eferentes 

vagais) aos neurônios pós-ganglionares intramurais situados no coração, 

determinando aumento da atividade vagal e queda da frequência cardíaca (FC). O 

tônus simpático para o coração e vasos, por outro lado, é reduzido, uma vez que 

outros neurônios do NTS, quando estimulados por aumento da PA, excitam o bulbo 

ventrolateral caudal que inibe os neurônios pré-motores simpáticos do bulbo 

ventrolateral rostral. Ocorre, assim, redução da contratilidade cardíaca e bradicardia 

e, também, queda da resistência vascular periférica que levam à redução da PA 

(IRIGOYEN, 2005). 

Dentre essas vias regulatórias rápidas, os reflexos cardiopulmonares 

vago-vagais ocupam papel de destaque. O nervo vago é o décimo nervo craniano e 

é responsável por uma extensa inervação da região do pescoço, peito e abdômen. 

Além de regular as funções cardiovasculares, modula também a respiração, a 

resposta imune e o sistema digestório (CHANG et al., 2015). Esse nervo possui 

fibras aferentes sensíveis a estímulos mecânicos e fibras sensíveis a estímulos 

químicos, os quais podem dar início ao quimiorreflexo, após estimularem as 

aferências (VERBERNE et al., 2002). 

Os quimiorreflexos pulmonares, por exemplo, são originados por meio da 

ativação de fibras sensoriais vagais não mielinizadas do tipo C, as quais são 

responsáveis pela captação sensorial de todos os níveis do trato respiratório por 

meio de terminações nervosas localizadas na proximidade dos capilares pulmonares 

e no epitélio das vias aéreas de condução (KWONG et al., 1998).  Reflexos de 

hipotensão e bradicardia são produzidos quando tais terminações são estimuladas 
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por substâncias químicas inaladas ou injetadas na circulação sanguínea (LEE; YU, 

2014). 

De forma clássica, o reflexo de Bezold-Jarisch representa a regulação 

vago-vagal, com efeitos cardiovasculares e respiratórios, que ocorre como 

consequência da ativação de fibras aferentes vagais do tipo C. Esse reflexo foi 

descrito pelo fisiologista Albert Von Bezold em 1867 e complementado pelo 

farmacologista Adolf Jarisch na década de 40. Tal quimiorreflexo é promovido pela 

ativação de receptores cardiopulmonares que estão conectados ao sistema nervoso 

central pelo nervo vago (componente aferente) (DAWES; WIDDICOMBE, 1953). O 

vago também constitui o componente eferente desse reflexo, que promove aumento 

da atividade vagal cardíaca e redução da atividade simpática (DAWES; COMROE, 

1954). 

O reflexo de Bezold-Jarisch é caracterizado por uma imediata hipotensão, 

bradicardia e apneia, podendo ser ativado de forma experimental por agonistas de 

receptores de potencial transiente vanilóide do tipo 1 (TRPV1) como a capsaicina 

(HOLZER, 1991), agonistas 5-HT3 serotoninérgicos como a fenilbiguanida 

(LUPINSKI et al., 2011), agonistas de receptores purinérgicos P2X como o αβ-

metileno ATP (MCQUEEN et al., 1998), alcalóides do Veratrum (DAWES, 1947), 

nicotina e bradicinina (EVANS et al., 1991), adenosina e íons H+ (SCHULTZ, 2001). 

Aviado e Aviado (2001) relataram a ativação desse reflexo como uma forma de 

defesa frente à inalação de substâncias químicas nocivas, caracterizando-o como 

protetor de órgãos vitais. Clinicamente, observou-se que pacientes com infarto 

agudo do miocárdio apresentam bradicardia e hipotensão durante o ataque (ALLYN, 

1983), sendo sugerido por Robertson e Robertson (1981) um possível efeito 

atenuante do reflexo de Bezold-Jarisch contra os efeitos deletérios produzidos pela 

isquemia cardíaca. Além disso, esse reflexo interage com outros, como o 

barorreflexo, e constituem importantes mecanismos na regulação da PA em 

condições fisiológicas e patofisiológicas (MANCIA et al., 1976; DONALD et al., 1978; 

VASQUEZ et al. 1997). Tais achados demonstram a importância do estudo dos 

reflexos cardiopulmonares e a sua modulação química podendo vir a ser uma nova 

abordagem no tratamento dessas condições patofisiológicas. 
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1.3 Contratilidade do músculo liso vascular  

 

Fontes extracelulares e intracelulares de cálcio (Ca2+) são utilizadas para 

a contração do músculo liso traqueal. Os canais de membrana através dos quais 

ocorre a entrada de Ca2+, do meio externo, foram subdivididos em canais de Ca2+ 

operados por voltagem (VOCCs) e canais de Ca2+ operados por receptor (ROCCs). 

O tipo de agonista utilizado para contração, a sua concentração, o tipo e a 

localização do músculo liso a ser investigado determinam se serão utilizadas fontes 

extracelulares e /ou intracelulares de Ca2+, bem como se o Ca2+ entrará na célula 

por VOCCs e/ou ROCCs (RUSSEL, 1986).  

Os VOCCs do tipo L se destacam no músculo liso. São chamados de 

canais sensíveis a DHP e estão presentes também em músculos esqueléticos. Eles 

são um dos principais responsáveis pela contração de ambos os tipos musculares. 

Esses canais são ativados por uma despolarização, ou seja, quando o potencial de 

membrana atinge valores mais positivos (CATTERALL, 1988). Existem também os 

canais para Ca2+ operados por estoques (SOCCs), que são ativados quando os 

estoques intracelulares de Ca2+ são depletados. Além destes, foi relatada a 

presença de canais para Ca2+ ativados por estiramento. A abertura destes canais 

ocorre quando pressão ou outras forças distorcem a membrana celular, permitindo 

que o Ca2+ entre e inicie a contração.  

De acordo com Webb (2003), os canais para Ca2+ tipo L na membrana 

também se abrem em resposta à despolarização induzida por estiramento das 

células do músculo liso. O retículo sarcoplasmático (RS), localizado dentro da célula 

muscular, é o principal responsável pelo rápido aumento inicial da concentração 

intracelular de Ca2+ ([Ca2+]i) que pode ocorrer através de dois tipos de canais 

liberadores de Ca2+, o receptor de 1,4,5-trifosfatidilinositol (IP3R) e o receptor de 

ryanodina (RYR). O RS também é fundamental na diminuição da [Ca2+]i, pois as 

bombas de Ca2+ do RS (SERCAs) atuam removendo este íon do citoplasma, 

repreenchendo os estoques internos. (RUEDA; GARCÍA; GUERRERO-

HERNÁNDEZ, 2002; FLYNN et al., 2001). Os canais ativados por IP3 são abertos 
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através do aumento da concentração de IP3 intracelular ou da atividade da 

tirosinaquinase acoplada ao receptor ativado por um agonista na sarcolema 

(FOSKETT et al.,2007). Os RyRs são ativados por correntes de Ca2+ oriundas tanto 

dos VOCCs quanto dos IP3R (WRAY et al. 2005), portanto, são canais que liberam 

íons Ca2+ em resposta a correntes de Ca2+, contribuindo para o aumento da [Ca2+]i 

em alguns tipos de músculo liso (WELLMAN; NELSON, 2003). São conhecidas três 

isoformas de RYR (RYR1, 2 e 3), sendo o RYR3 expresso no músculo liso da via 

aérea de humanos, e os RYR1 RYR2 em rato. As três variedades podem estar 

presentes em camundongos (DU et al., 2006).  

Os mecanismos responsáveis pelo aumento da [Ca2+]i podem ser 

agrupados em acoplamento eletromecânico (dependente de despolarização da 

membrana) e acoplamento farmacomêcanico (independente de despolarização) 

(Figura 05). No acoplamento eletromecânico, a despolarização da sarcolema seja 

por um potencial de ação ou por mudanças na concentração de K+ extracelular 

(BARANY, 1996) ativa VOCCs causando um influxo de Ca2+ do meio extracelular e 

um consequente aumento na [Ca2+]i levando à contração da célula. A elevação da 

[Ca2+]i em resposta à ligação de um agonista ao seu receptor (acoplamento 

farmacomecânico) pode ocorrer pelo influxo de Ca2+ através de ROCCs ou pela 

liberação de Ca2+ do RS. Desse modo a contração pode ser regulada por uma 

combinação desses dois processos (AKATA, 2007).  

De forma mais detalhada, no acoplamento farmacomecânico, a ligação de 

um agonista a um receptor específico estimula a atividade da fosfolipase C (PLC) via 

proteína G heterotrimérica. A PLC ativa irá catalisar o lipídio de membrana 

fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2), nos segundos mensageiros IP3 e diacilglicerol 

41 (DAG). Como explanado anteriomente, a ligação do IP3 aos IP3R resulta na 

liberação de Ca2+ para o citosol (BERNE et al., 2009). O DAG, por sua vez, 

permanece ligado à membrana e promove a translocação da proteína quinase C 

(PKC) do citoplasma para a membrana, onde a PKC é ativada (BILLINGTON; 

PENN, 2003).  

A PKC ativa é capaz de reduzir a capacidade da calponina (proteína 

associada à actina) de inibir a actina-miosina ATPase através de uma fosforilação. A 

PKC também fosforila alguns intermediários da via de sinalização da proteína cinase 
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ativada por mitógeno (MAPK). Estes intermediários irão ativar fatores de transcrição 

de genes envolvidos no crescimento do músculo liso da via aérea. PKC e MAPK do 

tipo p42 ou p44, estimulam a atividade catalítica da fosfolipase A2 (PLA2 ). A PLA2 

ligada ao Ca2+ promove uma clivagem e liberação de AA. Este é então convertido a 

PGs e tromboxanos com o auxílio da ciclooxigenase-2 (BILLINGTON; PENN, 2003). 

(Figura 05. Mecanismo de contração do músculo liso da via aérea (Modificado de 

Weeb, 2003).  

Outro mecanismo contrátil envolve a ativação da proteína monomérica G 

(Rho) que, na célula, transloca a membrana e ativa a Rho quinase. Esta última 

fosforila, e deste modo inativa, a fosfatase de cadeia leve de miosina (MLCP) que 

tem como função desfosforilar a miosina quinase de cadeia leve, levando à 

contração por acúmulo em rede de cadeias leves de miosina fosforiladas 

(JANSSEN, 2002). A contração do músculo liso traqueal requer a ligação do Ca2+ a 

calmodulina, que, em seguida, liga-se e ativa a miosina quinase de cadeia leve 

(MLCK). O complexo Ca2+-calmodulina-MLCK catalisa a fosforilação da miosina, o 

que causa a contração por estimulação da atividade da Mg2+-ATPase (magnésio 

adenosina trifosfatase) de miosina ativada. A fosforilação da miosina parece ser um 

transiente evento que é responsável por uma elevada velocidade de encurtamento 

(RUSSEL, 1986).  

 Para Weeb (2003), o relaxamento do músculo liso pode ocorrer em 

resposta à remoção do estímulo que causa contração (ex.: retirada do agonista do 

receptor de membrana) ou pela ação direta de algumas substâncias que estimulem 

a inibição do mecanismo contrátil. O mecanismo de relaxamento do MLVA envolve a 

redução dos níveis intracelulares de Ca2+, que ocorre, dentre outras formas, pela 

ação de uma Ca2+- ATPase do RS (SERCA) e pelo transporte do Ca2+ para fora da 

célula por um antiportador 3Na+ / Ca2+ e uma Ca2+-ATPase sarcolemal (BINNAZ et 

al., 2006; MARTHAN, 2004). O mecanismo supracitado compete com a SERCA 

(Ca2+-ATPase do Retículo Sarcoplasmático) que encontra-se na membrana do RS e 

é capaz de promover um seqüestro do cálcio do citosol para o RS (WEEB, 2003) 

(Figura 06). A depleção do Ca2+ intracelular irá ativar os SOCCs, que 

desencadeando um influxo de Ca2+ para reabastecer os estoques do RS (GÓMEZ-

VIQUEZ et al., 2003). 
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Uma via importante para o relaxamento do músculo liso é o aumento do 

AMPc (adenosina monofosfato cíclico) após ativação da adenil ciclase por agonistas 

β2- adrenérgicos. Dentro da célula, o AMPc ativa a proteína quinase A (PKA) que 

fosforila várias proteínas intracelulares, alguns receptores acoplados à proteína do 

subtipo Gq e a PLC. Desse modo, a PKA inibe a hidrólise do PIP2 e, 

consequentemente, o influxo de Ca2+, fosforila o IP3R, reduzindo a afinidade deste 

pelo IP3 e limitando a mobilização de mais Ca2+, fosforila a MLCK diminuindo sua 

afinidade pelo CaM-4Ca2+, o que reduz a atividade e a fosforilação da MLC e 

fosforila canais para potássio dependente de cálcio (KCa), hiperpolarizando a 

membrana celular, o que promove um efluxo de íons K+ (BILLINGTON; PENN, 

2003). Alguns agonistas como o NO promovem broncodilatação por ativação de 

KCa, promovendo hiperpolarização e, supressão de correntes de entrada de Cl- 

(JANSSEN et al., 2000). 

Estudos mostraram que também existe participação importante do grau de 

fosforilação dos resíduos de tirosina na modulação da contratilidade do músculo liso. 

Inibidores altamente seletivos de PTKs (proteínas tirosina quinases) antagonizam a 

resposta contrátil do músculo liso induzida por agonistas como fatores de 

crescimento e peptídeos vasoativos. Além disso, inibidores potentes de PTPases 

(proteínas tirosina fosfatases) podem simular a resposta contrátil de fatores de 

crescimento e peptídeos vasoativos causando um aumento na fosforilação dos 

resíduos de tirosina de proteínas do músculo liso (ANAND-SRIVASTAVA, 1997). 

Conclui-se com isso, que o nível de atividade das PTKs e PTPases está diretamente 

relacionado ao nível de fosforilação dos resíduos de tirosina e, consequentemente, à 

contração do músculo liso.  

             

1.4 Efeitos das substâncias derivadas de plantas sobre o sistema 

cardiovascular 

 

Sabendo que há uma relação direta entre o mal funcionamento do 

músculo liso vascular (MLV) e a fisiopatologia da HA, existe uma busca por 

fármacos anti-hipertensivos que tenham efeito sobre os mecanismos de contração e 

relaxamento do MLV. Inseridas nessas opções de tratamento, estão as plantas 
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medicinais, as quais são utilizadas como recurso terapêutico desde tempos remotos, 

tendo sofrido o impacto de diversas culturas, com seus mitos, credos e suas 

sabedorias (MOURA; FONSECA, 2002).  

As plantas têm chamado a atenção de cientistas de todo o mundo para o 

estudo de seus extratos, óleos essenciais (OEs) e principalmente de seus 

constituintes isolados, sob aspectos químico, farmacológico e terapêutico (PINTO et 

al., 2002). O Brasil, com sua grande biodiversidade, destaca-se como rica fonte de 

substâncias bioativas. 

Vários OEs derivados de plantas aromáticas e seus principais 

constituintes reduzem a PA, principalmente através da diminuição da resistência 

periférica total em ratos normotensos ou hipertensos (LAHLOU et al., 1999, 2000, 

2001, 2002a,b,c, 2003, 2004a,b,c, 2005a; INTERAMINENSE et al., 2005, 2007; 

PINTO et al., 2009), mas raros são os estudos que reportam seus mecanismos de 

ação. 

Portanto, estudos nessa direção podem vir a corroborar o uso destas 

plantas aromáticas, na medicina popular, para o tratamento da HA, cuja prevalência 

é alta (acima de 30%) na população brasileira. 

A Aniba canelilla (H.B.K) Mez [Syn. A. elliptica A.C. SM., Cryptocarya 

canelilla Kunth] é uma planta abundante na região Amazônica conhecida 

popularmente como casca-preciosa. Na medicina popular, o chá de suas folhas e 

cascas é utilizado como digestivo e antiinflamatório (MAIA, ZOGHBI E ANDRADE, 

2001).  O OE extraído das folhas da Aniba canelilla pode conter até 95% de 1-nitro-

2-feniletano (NF) durante a estação chuvosa. 

Estudos mostram que a injeção intravenosa do NF induz efeitos 

hipotensores e bradicardizantes bifásicos em ratos normotensos (SIQUEIRA et al., 

2010) ou espontaneamente hipertensos (SHRs) (INTERAMINENSE et al., 2011). A 

primeira fase rápida é de origem reflexa vago-vagal aparentemente resultante da 

estimulação das fibras C aferentes pulmonares. O mecanismo de transdução de 

excitação destas fibras C não é ainda totalmente elucidado e parece não envolver a 

ativação dos receptores vaniloídes TPRV1 ou receptores serotoninérgicos 5-HT3 

localizados em nervos sensoriais vagais. A resposta hipotensora tardia ou segunda 

fase resulta de efeito vasodilatador direto do NF sobre o MLV uma vez que o NF 
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induz ação vasorrelaxante em anéis de artéria mesentérica superior, artérias de 

resistência ou aorta torácica de ratos normotensos ou hipertensos (SIQUEIRA et al., 

2010; INTERAMINENSE et al., 2011). Em anéis de aorta, o NF aumenta os níveis 

intracelulares de guanosina monofosfato cíclico (GMPc), efeito também abolido pelo 

ODQ, um inibidor da guanilato ciclase. Assim, o NF induz seu efeito vasodilatador 

através da estimulação da via guanilato ciclase/GMPc de forma independente da 

liberação de NO pelo endotélio vascular, mas dependente do grupamento heme da 

enzima guanilato ciclase (BRITO et al., 2013). A participação da via GCs/GMPc foi 

também demonstrada no efeito citoprotetor do NF em células pancreáticas 

submetidas ao taurocolato (COSKER; COLS., 2014). 

Considerando que o NF pode adotar diferentes conformações (ocorrência 

dos isômeros anti e vici, principalmente pela rotação da cadeia lateral em torno da 

ligação dos carbonos sp3), a correlação entre a estrutura química do NF versus 

atividade biológica passa a ser de especial interesse. Através de modificações 

específicas em alguns pontos da molécula, é possível promover restrição 

conformacional, em virtude da substituição dos carbonos sp3 por sp2, hipótese que 

pode favorecer melhor interação fármaco-receptor. 

Através de uma cooperação estabelecida com Prof. Dr. Rosivaldo dos 

Santos Borges, Coordenador do Laboratório de Síntese de Fármacos, Grupo de 

Química Farmacêutica e Medicinal da Amazônia (Faculdade de Farmácia, 

Universidade Federal do Pará) foi possível obter mais de 20 derivados sintéticos do 

NF. Recentemente, nós mostramos que o derivado sintético, 1-nitro-2-fenileteno 

(NFe) ,  relaxou anéis de aorta torácica isolada de ratos normotensos de maneira 

independente da integridade da camada endotelial, com uma potência farmacológica 

quase 4 vezes maior do que foi obtida com o NF (ARRUDA-BARBOSA; COLS., 

2014). Esta amplificação no efeito vasorrelaxante do NFe também foi observada em 

anéis de artéria mesentérica superior (ALVES-SANTOS, 2013) ou de artérias 

mesentéricas de terceiro ramo (ALVES-SANTOS, 2017) de ratos SHR e se deve a 

sua restrição conformacional, o que permite uma conformação trans (E) de menor 

energia em relação à conformação cis (Z).  
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1.5 O objeto de estudo, trans-4-metil-β-nitroestireno 

 

Para o presente estudo, o trans-4-metil-β-nitroestireno (T4MeN) foi 

sintetizado a partir do NFe (Figura 1A) e os mecanismos envolvidos em seus efeitos 

relaxantes foram estudados em anéis de aorta de ratos normotensos. Hipotetizou-se 

que introduzir um grupo doador de elétrons, como o metil, na posição para da 

porção aromática do NFe poderia promover a produção de um derivado, o T4MeN 

(Figura 2B), mais potente.  

Figura 1: Estruturas químicas do (A) 1-nitro-2-fenileteno e do (B) trans-4-metil-β-

nitroestireno. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A influência das plantas medicinais na produção de fármacos tem sido de 

grande relevância e um exemplo são as drogas antitumorais e antimicrobianas, das 

quais 60% disponíveis no mercado são derivados de produtos naturais (TUROLLA; 

NASCIMENTO, 2006; CALIXTO; SIQUEIRA JUNIOR, 2008). Produtos naturais e 

seus derivados como recurso terapêutico são estratégicos nas novas políticas 

públicas de saúde e necessitam de comprovação científica para garantir o uso 

racional e promover o uso sustentável da biodiversidade. 

Desse modo, com base nos resultados de experimentos in vitro realizados 

com o NFe em aorta isolada de ratos normotensos e no padrão de resposta 

farmacológica já conhecido do NF, nos propusemos a estudar as propriedades 

farmacológicas do T4MeN, acreditando que, nesse estudo inédito, seriam 

encontradas interessantes propriedades farmacológicas nos modelos experimentais 

propostos (in vitro e in vivo), justificando assim, a realização desta pesquisa. O 

T4MeN pode, então, vir a ser uma importante ferramenta em novas estratégias 

terapêuticas para o tratamento da hipertensão.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Utilizando técnicas in vitro e in vivo, buscou-se investigar os mecanismos de ação 

envolvidos na mediação dos efeitos cardiovasculares do T4MeN, um derivado 

sintético do 1-nitro-2-fenileteno, em ratos normotensos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Experimentos in vivo 

● Avaliar o efeito de doses crescentes de T4MeN sobre a pressão arterial 

média (PAM) e frequência cardíaca (FC), em animais normotensos 

anestesiados;  

● Investigar o papel das fibras sensoriais vagais sensíveis a capsaicina nos 

efeitos cardiovasculares do T4MeN; 

● Avaliar o envolvimento dos receptores vanilóides (TRPV1), serotoninérgicos 

(5-HT3) ou purinérgicos (P2X) na mediação dos efeitos cardiovasculares do 

T4MeN; 

● Determinar a origem cardíaca ou pulmonar dos efeitos cardiovasculares 

induzidos pelo T4MeN; 

● Finalmente, avaliar em ratos acordados a participação de receptores 

muscarínicos periféricos nos efeitos cardiovasculares do T4MeN. 
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Experimentos in vitro 

● Caracterizar os efeitos vasculares do T4MeN em anéis de aorta;  

● Investigar o papel do endotélio vascular, óxido nítrico e das prostaglandinas 

nos efeitos vasculares de T4MeM;  

● Caracterizar  participação das vias guanilato-ciclase-GMPc,  adenilato ciclase-

AMPc e do canais para potássio na vasodilatação induzida pelo T4MeN; 

● Definir a participação de outras vias intracelulares (canais VOCCs, ROCCs, 

SOCCs, receptores de rianodina, sensibilidade dos elementos contráteis ao 

Ca2+, proteínas tirosina quinases); 

● Estudar a relação entre a estrutura química e a atividade vasorrelaxante do 

T4MeN em anéis de aorta; 

● Comparar a potência da atividade vasorrelaxante do T4MeN em vasos de 

resistência. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Animais 

 

Foram utilizados ratos Wistar  (Rattus novergicus), com massa corporal 

entre 200-300 gramas, oriundos do Biotério Central da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) e mantidos em caixa de propileno em ciclo claro-escuro de 12 horas, 

sob temperatura constante (22 ± 2 °C), com livre acesso à água e ração ad libitum. 

Todos os animais foram tratados em conformidade com as normas de manipulação 

de animais de laboratório preconizadas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA) e com respeito às normas da Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da UFC. Todos os experimentos foram aprovados pelo Comitê de 

Ética para Uso de Animais da UFC, sob o número de protocolo 127/2014. 

 

4.2 Soluções e drogas 

 

Para o preparo das soluções fisiológicas, foram utilizados sais de grau de 

pureza analítica, adquiridos das empresas Merck (Darmstadt, Alemanha) e Vetec 

(Rio de Janeiro, Brasil). Os tecidos foram perfundidos com solução de Krebs 

Henseleit (KH) (pH = 7,4), com a seguinte composição em mM: NaCl 118,4; KCl 

4,75; KH2PO4 1,18; NaHCO3 25; MgSO4 1,18; CaCl2 1,9 e glicose 11,9. Soluções 

isentas de íons Ca2+ foram preparadas de acordo com os protocolos descritos por 

Cuthbert et al. (1994) por meio da omissão de CaCl2 e adição de ácido etileno-bis (β-

amino-etil-éter-N,N,N’,N’-tetracético) (EGTA), um clássico e tradicional quelante de 

Ca2+. 

O T4MeN foi sintetizado, gentilmente fornecido pelo Prof. Dr. Rosivaldo 

dos Santos Borges (Coordenador do Laboratório de Síntese de Fármacos, Grupo de 

Química Farmacêutica e Medicinal da Amazônia, Faculdade de Farmácia, Belém, 

UFPA) e dissolvido em etanol, em seguida, adicionado ao KH até que se chegasse à 



28 
 

 

 

concentração desejada e submetido à sonicação antes do uso. Fenilefrina (FEN), 

acetilcolina (ACh), EGTA, cafeína, verapamil, tapsigargina, 12,13-dibutirato de forbol 

(DBF), ortovanadato, tetraetilamônio (TEA), N(ω)-nitro-L-arginina metil éster (L-

NAME), indometacina, 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ona (ODQ), Cis-N- 

(2-fenilciclopentil)-azaciclotridec-1-en-2-amina (MDL-12,330A) foram obtidos da 

empresa Sigma Co. Exceto o EGTA, que foi adicionado diretamente na solução de 

KH isenta de cálcio, esses fármacos foram inicialmente dissolvidos em água 

destilada e, em seguida, em KH até que fosse atingida a concentração desejada na 

câmara para órgão isolado. 

Indometacina (inibidor da cicloxigenase), L-NAME (inibidor da óxido 

nítrico sintase), ODQ (inibidor da guanilil ciclase) e MDL-12,330 (inibidor da adenilil 

ciclase) foram adicionados ao banho durante o período 10 min antes da pré-

contração das preparações com endotélio intacto por FEN (1 μmol/L). Para 

investigar o efeito relaxante, o T4MeN foi adicionado em concentrações crescentes e 

cumulativas, após a contração atingir o estado de platô.  

Nos experimentos in vivo, a solução mãe de T4MeN, cuja concentração 

era 2,2 mg/ml, foi preparada em água destilada contendo, em seu volume final, 35% 

de etanol, 1% de Tween 80 e 2% de dimetilsulfóxido (DMSO) e, em seguida, 

aquecida.  

Para os estudos in vivo, foram utilizados os fármacos metilatropina, 

capsaicina, ondansetrona, capsazepina e suramina, que foram obtidos da empresa 

Sigma-Aldrich (St. Louis, Missouri, EUA). A metilatropina foi solubilizada em água 

destilada e preparada na concentração de 3 mg/ml. A solução mãe de capsaicina, 

na concentração de 1 mg/ml, foi preparada em solução salina contendo 1% de 

etanol e 1% de Tween 80. A ondansetrona foi solubilizada em água destilada até 

atingir uma concentração de 1 mg/ml. A capsazepina foi, inicialmente, solubilizada 

em DMSO, obtendo-se uma solução cuja concentração era 0,1 mol/l. Em seguida, 

essa solução foi diluída em solução salina contendo, em seu volume final, 10% de 

Tween e 10% de etanol. A suramina foi solubilizada em água destilada e preparada 

em uma solução cuja concentração era 5 mg/ml.  

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_enBR816BR819&q=sigma-aldrich+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQDMHhGVQwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjd4P-fx_PfAhUsJrkGHV7LBcQQmxMoATASegQIBBAK
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4.2.1 Síntese do trans-4-metil-β-nitroestireno 

 

O 1-((E)-2-nitro-vinil)-(4-metil)-benzeno ou T4MeN foi sintetizado pelo Dr. 

Prof. Rosivaldo dos Santos Borges (UFPA) pelo procedimento de Claisen-Schmitd 

(VOGEL et al. , 1989; FORD et al. 1994) utilizando p-tolualdeído e nitrometano como 

substratos (0,1 e 0,12 eq., respectivamente) (Figura 2B). 

O aldeído aromático foi convertido em um etapa, com um rendimento de 

96%, para o correspondente β-nitroestireno por tratamento com 0,05 eq. de NaOH 

em metanol e água a 0-10 (1:2) (ROSINI el al., 1991). O precipitado resultante foi 

filtrado e seco à vácuo para fornecer o derivado β-nitroestireno desejado, o T4MeN. 

O produto trans predomina sobre a forma cis devido a uma reação estereoseletiva 

que fornece um produto de baixa energia. T4MeN foi cristalizado em etanol em 

forma de cristais sólidos amarelos; m.p. 106, 1-103, 9 °C (102-104 °C; padrão 

Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA). O produto final foi identificado por MNR (1H e 

13C MNR) e FT-IR espectroscopia e comparado com propriedades na literatura 

(WANG et al., 2002). IR vmax (/ cm) 495,71, 810,10, 964,41, 1330,0, 1496,76, 

1604,77, 1631,78; 1H NMR (CDCl3, 300 MHz)δ 8,1 (d, 2H), 7,59 (d, 2H), 7,43 (d, 

1H), 7,26 (dd, 1H), 2,41 (s, 3H). A Figura abaixo representa o processo de síntese 

do T4MeN: 

 

Figura 2: Estrutura química do (A) 1-nitro-2-fenileteno e (B) processo de síntese do 

trans-4-metil-β-nitroestireno 
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4.3 Estudos  in vitro 

 

4.3.1 Registro da atividade contrátil da aorta 

 

Os animais foram anestesiados com 2,2,2, tribromoetanol (250 mg/kg, via 

intraperitoneal) e sacrificados por exsanguinação, por meio de corte da artéria e da 

veia femoral, imediatamente antes do início dos experimentos para obtenção dos 

tecidos. A aorta torácica foi retirada e imersa no meio de perfusão à temperatura 

ambiente. Após remoção do tecido adiposo e do tecido conectivo aderido, a aorta foi 

cortada transversalmente em anéis medindo 1 por 5 mm de comprimento, os quais 

foram montados verticalmente em câmaras para órgão isolado com 5 ml de 

capacidade (Figura 3), contendo solução de KH gaseificada continuamente com 

mistura carbogênica (95% O2 e 5% CO2), mantida a 37ºC e pH 7,4. Em uma das 

extremidades, a preparação permaneceu conectada a uma base fixa, enquanto a 

outra ficou presa a um transdutor de força isométrico (Grass Model FTO3, Quincy, 

Ma, EUA) através de haste de aço inoxidável. Este transdutor estava conectado a 

um sistema de aquisição de dados (PM-1000; CWE Inc., Akron, Oh, EUA), sendo 

este ligado a um computador.  

Após a montagem, os anéis de aorta foram submetidos a uma tensão de 

repouso de 1g, que foi ajustada a cada 15 minutos, por um período de 45 a 50 min, 

chamado de estabilização.  
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Figura 3. Representação esquemática do aparelho de sistema de registro para o 

estudo da contratilidade de anéis aorta de ratos. 

 

Fonte: Alves-de-Almeida, 2004. 

 

 

4.3.2 Desenho experimental e protocolos com artéria aorta 

 

Após o período de estabilização de todos os protocolos foram induzidas, 

duas contrações subsequentes por 60 mM de KCl (K60) adicionado diretamente ao 

banho, através de solução hipertônica. Este procedimento permitiu avaliar a 

viabilidade e integridade da preparação, bem como a reprodutibilidade da resposta 

biológica do ensaio.  
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Para a verificação da presença de endotélio, promoveu-se uma contração 

com FEN 0,1 µM e, após o estabelecimento de um platô na contração, 1 µM de ACh 

foi adicionado, conforme exemplificado na Figura 4. 

 

 

Figura 4: Esquema representativo da avaliação da viabilidade e integridade da 

preparação seguida da verificação da presença de endotélio. 

 

 

 

Foram consideradas preparações com endotélio preservado, aquelas que 

apresentarem resposta relaxante à ACh igual ou superior a 70% da contração 

atingida. Nos protocolos experimentais nos quais era necessária a ausência de 

endotélio, o mesmo foi retirado através de delicada fricção do lúmen do anel de 

aorta com um fio de aço. 

Os experimentos foram realizados de forma “pareada”, ou seja, a cada 

sessão experimental foram montados quatro anéis em quatro cubas separadas, 

sendo duas experimentais e duas controles, expostas somente ao veículo utilizado 

para dissolver o T4MeN. Foram realizadas as seguintes séries experimentais nesse 

estudo.  

 

Série 1. Investigação dos efeitos vasodilatadores do trans-4-metil-β-nitroestireno em 

anéis de aorta: O papel do endotélio. 
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As preparações foram contraídas com FEN 1 µM e, após estabelecimento 

do platô de contração, concentrações crescentes e cumulativas de T4MeN (0.6-

612.8 μmol/L, n = 6) foram adicionadas, com intervalo de 5 min entre uma 

concentração e outra. No intuito de avaliar se as respostas vasculares ao T4MeN 

seriam ou não dependentes de endotélio, esse protocolo foi realizado com 

preparações com endotélio e sem endotélio.  

Experimentos similares foram realizados utilizando apenas o veículo 

(etanol) em concentrações equivalentes às utilizadas para dissolver o T4MeN. Em 

outro grupo de experimentos, os efeitos relaxantes deste derivado do NFe foram 

determinados em preparações com endotélio pré-contraídas com FEN (1 μM) e pré-

tratadas com L-NAME (100 μM, n=7), um inibidor da óxido nítrico sintase ou com 

indometacina (10 µM, n=5), inibidor da enzima ciclooxigenase. 

Em outras preparações, foram geradas contrações por adição de K60 e, 

após estabelecimento do platô de contração, foram adicionadas concentrações 

crescentes e cumulativas de T4MeN (0,6-612,8 μmol/L) com intervalo de 5 min entre 

uma concentração e outra.  

 

Série 2: Investigação do papel dos canais para potássio e dos nucleotídeos cíclicos  

  

As preparações foram contraídas por FEN (1 µM) e, após 

estabelecimento do platô de contração, concentrações crescentes e cumulativas de 

T4MeN  (0,6-612,8 μmol/L) foram administradas a cada 5 min. Para avaliar a 

influência dos canais de potássio no efeito vasorrelaxante do T4MeN, anéis de 

vasos com endotélio intacto foram tratados 5 min antes  da adição da FEN, com TEA 

(5 mM, n = 7), um bloqueador não seletivo para canais de potássio. Com o objetivo 

de avaliar a participação dos nucleotídeos AMPc e GMPc, anéis de vasos com 

endotélio preservado foram incubados por 10 min antes da adição da FEN, com 

ODQ (10 μmol/L, n = 8), um inibidor da enzima guanilato ciclase, e com MDL-

12,330A (3 μmol/L, n = 6), um inibidor da enzima adenilato ciclase,  

respectivamente. 

  

Série 3: Investigação do envolvimento de canais para cálcio 
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Após um período de estabilização, os anéis de vasos foram mantidos em 

solução de KH sem cálcio (contendo 50 μM EGTA) por 5 min. Em seguida, as 

preparações foram contraídas com KCl no intuito de ativar canais de Ca2+ 

dependentes de voltagem, ou com FEN (1 µM), na presença do verapamil (1 µM), 

para ativar os  canais de Ca2+ operados por receptor. Após estabelecimento de uma 

tensão estável, uma curva concentração-resposta de cálcio (0,1-20 mM) foi realizada 

na ausência ou na presença de T4MeN (18,5 ou 61,3 μmol/L). A contração máxima 

obtida por CaCl2 nos experimentos sem a presença do derivado do NFe foi tomada 

como 100%, e as contrações obtidas na presença do T4MeN foram normalizadas 

em função desse valor. 

Para esgotar os estoques intracelulares de cálcio, três contrações 

sucessivas por 1 µM de FEN foram realizadas e, ao fim de cada contração, os 

tecidos foram lavados com solução de KH baixo cálcio (contendo 0,1 mM EGTA) por 

5 min. Logo após, foi administrada tapsigargina (inibidor específico e irreversível das 

bombas de Ca2+ SERCA) 0,1 μM. Passados 15 min de ação da tapsigargina nas 

preparações, administrou-se o T4MeN nas concentrações de 18,5 ou 61,3 μmol/L. 

Foi realizada uma curva concentração efeito por adição, a cada 5 min, de 

concentrações crescentes e cumulativas de CaCl2 (10-20 mM) 5 min após a 

administração do T4MeN às preparações experimentais. A contração máxima 

resultante da adição de CaCl2 foi referenciada como 100% nas preparações 

controles e as contrações obtidas pela adição de CaCl2 em presença de T4MeN 

serão mensuradas em função dela.  

 

Série 4. Investigação do envolvimento da sinalização intracelular de cálcio 

 

Preparações com endotélio funcional foram contraídas com K60 e, após 5 

min do início da contração, foram lavadas várias vezes com solução KH sem cálcio 

(contendo 1 mM de EGTA para quelar o cálcio extracelular). Em seguida, foi 

induzida contração transitória pela FEN (1 μM) ou cafeína (20 mM). As preparações 

foram lavadas com solução KH com cálcio e o K60 foi adicionado ao banho para 

promover o carregamento dos estoques intracelulares em cálcio. As preparações 
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foram novamente lavadas com solução KH sem cálcio, seguido pela adição do 

T4MeN (18,5 ou 61,3 μmol/L) por 5 min e administração de FEN (1 μM) ou cafeína 

(20 mM). Os experimentos com cafeína foram realizados com anéis de vasos 

mantidos à temperatura de 25 ºC. 

 

Série 5: Investigação do efeito do T4MeN sobre as contrações induzidas por 

dibutirato de forbol e ortovanadato (DBF) 

 

Foram investigados os efeitos inibitórios do T4MeN sobre contrações 

induzidas por DBF, que promove a ativação da proteína quinase C (PKC) 

produzindo assim aumento na sensibilidade dos elementos contráteis ao Ca2+.  As 

preparações sem endotélio preservado, imersas em solução KH sem cálcio 

(contendo 1 mM EGTA), foram incubadas durante 30 min com DBF (1 μM). Após 

estabelecimento do platô da contração, foram administradas concentrações 

crescentes e cumulativas T4MeN (0,6-612,8 μmol/L).  

Sob as mesmas condições descritas para o DBF, foi avaliado o efeito do 

T4MeN (0,6-612,8 μmol/L) sobre as contrações induzidas por ortovanadato de sódio, 

inibidor da tirosina fosfatase. 

 

Série 6. Estudo de reatividade vascular em artérias mesentéricas de resistência. 

 

Para estudar a reatividade vascular em artérias mesentéricas de 

resistência, foi utilizado o método descrito por Mulvany e Halpern (1977). Os animais 

foram eutanasiados por exanguinação, o leito mesentérico foi removido e colocado 

em uma placa de petri contendo solução de KH a 4°C. O terceiro ramo da artéria 

mesentérica superior foi dissecado e cortado em segmentos de 2,0 mm de 

comprimento, com o auxílio de um microscópio de dissecção. Os anéis foram 

colocados dentro de uma cuba, imersos na solução de KH a 37ºC e gaseificada com 

mistura carbogênica. O registro da tensão nesses vasos de resistência foi realizado 

conforme um método descrito por Brito, 2015. Após um período de estabilização de 

uma hora, foi realizado o teste de viabilidade dos tecidos, Em seguida, a integridade 

do endotélio foi confirmada pela presença de resposta relaxante para acetilcolina (1 
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μM) maior que 50% na contração induzida por K60. Os efeitos de concentrações 

crescentes do T4MeN (0,6-612,8 μmol/L) foram estudados após a indução de 

contrações sustentadas com NA (10 μM) em preparações com endotélio pré-

tratadas (n = 4) ou não com ODQ (10 μmol/L, n = 4 ). 

 

4.4 Estudos in vivo 

 

4.4.1 Procedimento de cateterização 

 

Inicialmente, os ratos foram anestesiados com pentobarbital sódico (50 

mg/kg) por via intraperitoneal (i.p.). Em seguida, dois cateteres foram implantados, 

um na aorta abdominal (para mensurar a pressão arterial e batimentos cardíacos) e 

outro na veia cava, (para administração de drogas) através de uma pequena incisão 

na região ingnal esquerda em direção ao feixe vasculo-nervoso. Cada cateter foi 

confeccionado pela fusão de um cateter de polietileno PE-10 (IntramedicTM , Becton, 

Dickinson, NJ, Estados Unidos), de aproximadamente 3,5 cm de comprimento, a 

outro cateter de polietileno de maior calibre, PE-50 (IntramedicTM , Becton, 

Dickinson, NJ, Estados Unidos). Ambos os cateteres estavam previamente 

preenchidos com solução de heparina em salina (3%) para prevenir coagulação 

sanguínea em seu interior.  Fios de sutura foram utilizados para fixar os cateteres 

que, após serem passados subcutaneamente, foram exteriorizados no dorso da 

região cervical onde foram fixados à pele também com fios de algodão. Ao final 

desse procedimento, os animais receberam uma única injeção (0,1 ml) intramuscular 

de penicilina G 60.000 UI. Eles foram alojados individualmente em gaiolas de 

plástico para que pudessem se recuperar por por 24 h antes de serem submetidos a 

quaisquer experimentos. 

O grupo de animais nos quais foi realizada a injeção pelas vias 

intraventricular esquerda ou intraventricular direita de T4MeN foi submetido a mais 

uma cateterização no momento do experimento. Para acessar o ventrículo 

esquerdo, um cateter de Teflon foi inserido na artéria carótida direita e avançado até 

que se chegasse ao ventrículo. Já o ventrículo direito foi acessado pela veia jugular 

com um cateter também de Teflon. Em ambas as situações, a posição do cateter foi 
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indicada pela característica do traçado de pressão pulsátil registrada dentro do 

ventrículo e confirmada por exame post mortem. 

 

 

 

 

 

4.4.2 Desenho experimental e protocolos 

 

No momento do experimento, os ratos foram novamente anestesiados 

com pentobarbital sódico (50 mg/kg, i.p.). A anestesia foi suplementada sempre que 

necessário para manter a abolição reflexo do membro evocado por pinçar a pele dos 

membros posteriores. A temperatura corporal foi mantida a 37°C com auxílio de uma 

mesa termostática Uma cânula traqueal curta foi inserida através de traqueostomia, 

através da qual ratos respiravam espontaneamente em decúbito dorsal. O cateter 

arterial foi então conectado a um transdutor de pressão arterial (MLT0380; 

ADInstruments Pty Ltd, Castle Hill, NSW, Austrália) conectada a um amplificador 

(Bridge Amp, ML224; ADInstruments) e um sistema de aquisição (PowerLab 4/30, 

ML866; ADInstruments), e os sinais foram digitalizados com software apropriado 

(Chart Pro; ADInstruments) (Figura 5). Este sistema permite a medição da pressão 

arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e frequência cardíaca (FC) 

derivadas do sinal da pressão arterial pulsátil. A pressão arterial média (PAM) foi 

calculada pela fórmula DAP + [PAS - DAP] / 3.  
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Figura 5: Desenho esquemático do sistema para registro de alterações de pressão 

arterial e frequência cardíaca.  

 

 

 Fonte: Adaptado Ribeiro-Filho et al., 2016. 
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A imagem representa um animal anestesiado, traqueostomizado com 

cânula respiratória e o cateter inserido na artéria femoral conectado ao sistema de 

aquisição de dados. O cateter inserido na veia femoral está conectado a seringa 

para administração das substâncias utilizadas nos protocolos experimentais. 

Também é representado na imagem um animal acordado com os cateteres 

exteriorizados por sua região dorsal. 

Antes de cada experimento, foi aguardado um período de 15 a 20 min 

para obter um traçado estável de PAM e FC. O tempo de latência para resposta foi 

medido a partir do fim da administração até o aparecimento da bradicardia ou da 

hipotensão. As injeções foram separadas por 10 min intervalos para evitar o 

fenômeno da taquifilaxia. Doses de agonistas e antagonistas foram escolhidas de 

acordo com os recomendados na literatura. A seguinte série de experimentos, 

exceto a série 9 (ratos acordados), foram realizadas em ratos anestesiados. 

 

Série 1: Efeito do T4MeN sobre a pressão arterial e frequência cardíaca. 

 

Essa série de experimentos foi realizada para estabelecer uma relação 

dose-efeito. Para isso, cada animal recebeu uma série de doses crescentes em 

bolus de T4MeN (0,03, 0,05, 0,1, 0,3 e 0,5 mg / kg, i.v.) e a evolução temporal das 

alterações da PAM e da FC foi registrada. 

 

Série 2: Efeito do T4MeN sobre a pressão arterial e frequência cardíaca em ratos 

bivagotomizados 

 

Nessa série experimental, cada animal recebeu uma série de doses 

crescentes em bolus de T4MeN (0,03, 0,05, 0,1, 0,3 e 0,5 mg/kg, i.v.) e a evolução 

temporal das alterações da PAM e da FC foi registrada. Após 10 min, os ratos foram 

submetidos a  vagotomia bilateral cervical e, em seguida, novas injeções de doses 

crescentes em bolus de T4MeN (0,03, 0,05, 0,1, 0,3 e 0,5 mg/kg, i.v.) foram 

realizadas e  as variações da PAM e da FC foram registradas . 
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Série 3: Investigação do papel das fibras C aferentes vagais sensíveis a capsaiscina 

na mediação dos efeitos cardiovasculares promovidos pelo T4MeN 

 

Com o objetivo de avaliar o papel das fibras C aferentes vagais sensíveis 

a capsaicina na mediação dos eventos cardiovasculares induzidos pelo T4MeN, 

foram estudadas as variações máximas da PAM e da FC induzidas pelo T4MeN  

(0,5 mg/kg, i.v.) antes e 20 min após um tratamento perineural (TPN) de ambos os 

nervos vagos cervicais com capsaicina (250 μg/ml), que induz uma 

dessensibilização das fibras sensoriais do tipo C, segundo protocolo previamente 

descrito (SCHELEGLE et al., 2000; DE SIQUEIRA et al., 2006, 2010). A abolição 

imediata do reflexo hipotensor e bradicardizante (reflexo vago-vagal) induzido pela 

capsaicina (1 mg/kg, i.v.) foi considerada como critério de validação da 

dessensibilizacão das fibras C. 

 

Série 4: Investigação do papel dos receptores vanilóides TPRV1 na mediação dos 

efeitos cardiovasculares promovidos pelo T4MeN 

 

Esta série de experimentos foi realizada para averiguar o envolvimento da 

ativação dos receptores vanilóides TPRV1 na mediação dos efeitos cardiovasculares 

induzidos por T4MeN. Portanto, cada animal recebeu uma injeção i.v. do T4MeN 

(0,5 mg/kg) e as alterações máximas da PAM e da FC foram determinadas. Nove 

minutos e vinte segundos mais tarde e quarenta segundos antes de uma segunda 

injeção do T4MeN (0,5 mg/kg), os ratos foram pré-tratados com capsazepina (1 

mg/kg, i.v.), um antagonista competitivo dos receptores TPRV1 (MALINOWSKA et 

al., 2001) e novamente as alterações da PAM e FC foram determinadas. Como 

controle positivo, o efeito do pré-tratamento com capsazepina (1 mg/kg) sobre as 

respostas hipotensora e bradicardizante induzidas pela capsaicina (1 mg/kg, i.v.), 

também foram determinadas seguindo o mesmo protocolo descrito acima. 

 

Série 5: Investigação do papel dos receptores serotoninérgicos 5-HT3 na mediação 

dos efeitos cardiovasculares promovidos pelo T4MeN 
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Para determinar o envolvimento dos receptores serotoninérgicos (5-HT3) 

na mediação das alterações cardiovasculares estudadas, cada animal recebeu uma 

injeção do T4MeN (0,5 mg/kg, i.v.) e as alterações máximas da PAM e da FC foram 

determinadas. Cinco minutos depois e cinco minutos antes da segunda injeção de 

T4MeN (0,5 mg/kg), os ratos foram pré-tratados com ondasetrona (30 μg/kg, i.v.), 

um antagonista dos receptores 5-HT3 (BAGCHI; DESHPANDE, 1999), e os efeitos 

cardiovasculares do T4MeN (0,5 mg/kg, i.v.) foram novamente determinados. Como 

controle positivo, o efeito do pré-tratamento com ondasetrona (30 mg/kg, i.v.) sobre 

a resposta hipotensora e bradicardizante induzidas pela serotonina (10 μg/kg, i.v.) 

foram determinados novamente, seguindo o mesmo protocolo. 

 

Série 6: Investigação do papel dos receptores purinérgicos P2X na mediação dos 

efeitos cardiovasculares promovidos pelo T4MeN 

 

Esta série de experimentos foi realizada para averiguar o envolvimento da 

ativação dos receptores purinérgicos P2X na mediação dos efeitos cardiovasculares 

induzidos por T4MeN. Portanto, cada animal recebeu uma injeção i.v. do T4MeN 

(0,5 mg/kg, i.v.) e as alterações máximas da PAM e da FC foram determinadas. 

Nove minutos e vinte segundos mais tarde e quarenta segundos antes de uma 

segunda injeção do T4MeN (0,5 mg/kg, i.v.), os ratos foram pré-tratados com 

suramina (2 mg/kg i.v.) (DUNN e BLAKELEY, 1988), um antagonista competitivo dos 

receptores P2X e novamente as alterações da PAM e FC foram determinadas. 

 

Séries 7 e 8: Investigação da localização das fibras aferentes C envolvidas nos 

efeitos cardiovasculares promovidos pelo T4MeN 

 

Para determinar a localização das fibras aferentes C envolvidas nas 

respostas cardiovasculares estudadas, foram comparadas as respostas da injeção 

do T4MeN (0,5 mg/kg) por via sistêmica e no ventrículo esquerdo. Ao ser injetado no 

ventrículo esquerdo, o derivado testado não atingiu a circulação pulmonar e, 
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presumivelmente não teve acesso imediato às fibras C pulmonares (Série 7). Como 

controle positivo, T4MeN (0,5 mg/kg) foi injetado no ventrículo direito (Série 8). 

 

Série 9: Investigação do papel do sistema colinérgico nos efeitos cardiovasculares 

promovidos pelo T4MeN 

 

Essa série de experimentos foi realizada em ratos acordados no intuito de avaliar o 

papel do mecanismo colinérgico na mediação das alterações cardiovasculares 

induzidas por T4MeN. Portanto, o curso temporal das variações PAM e FC 

provocadas pelo T4MeN (0,03, 0,05, 0,1, 0,3 e 0,5 mg/kg, i.v.) foram determinados 

em ratos acordados que haviam sido pré-tratados por via intravenosa 10 min antes 

com o veículo (1 mL/kg), ou o antagonista de receptor muscarínico periférico, 

metilatropina (de Siqueira et al., 2006). 

 

 4.7 Análise Estatística 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média 

(E.P.M.), onde n representa o número de anéis de aorta. Para os resultados in vivo, 

as alterações máximas na PAM e na FC foram expressas como percentagem dos 

valores basais.  Para os dados in vitro, o valor da CI50 (média geométrica ± 95% 

intervalo de confiança), definido como a concentração de T4MeN (μM) requerida 

para produzir 50% da redução da resposta máxima da contração induzida por FEN 

ou KCl, foi utilizado para avaliar a sensibilidade vascular para este nitroderivado. Os 

resultados foram analisados através dos softwares Sigma Plot 10 e o Sigma Stat 

3,5, utilizando-se o teste  U de Mann-Whitney, o teste t de Student pareado e a 

analise de variância (ANOVA) a uma via (concentrações ou doses) ou duas vias 

(concentrações x tratamento ou doses x tratamento), seguida pelo teste de contraste 

Dunnett, quando apropriado. 

Foram considerados estatisticamente significantes os resultados que 

apresentaram probabilidade de ocorrência da hipótese nula menor que 5% (p < 

0,05).  

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS  

 

5.1 Resultados dos estudos in vitro  

 

5.1.1 Efeitos vasorrelaxantes do trans-4-metil-β-nitroestireno em anéis de 

aorta: O papel do endotélio  

 

Em anéis de aorta com endotélio intacto, concentrações crescentes de 

T4MeM relaxaram as contrações induzidas por fenilefrina (FEN) (1 µM) de maneira 

dependente de concentração (Figura 6A, P < 0,001,  ANOVA). O veículo usado par 

dissolver o T4MeN não apresentou efeito significativo (Figura 6B, n = 6). As IC50 do 

T4MeN, em preparações com e sem endotélio, não apresentaram diferença 

estatística entre si (n = 6) (Tabela 1, P > 0.05, teste de Mann-Whitney). T4MeN 

também foi capaz de promover relaxamento das preparações pré-contraídas por 

solução de KCl (60 mM) (Figura 7), e a IC50 não se mostrou diferente 

estatisticamente da obtida no acoplamento farmacomecânico (Tabela 1, P > 0,05, 

teste de Mann-Whitney). Como controle positivo, foi utilizado o nitroprussiato de 

sódio (0,1 nmol/L-10 μmol/L), com IC50 de 4,90 (2,96-11,82) nmol/L. O pré-

tratamento de preparações com endotélio preservado com L-NAME (100 μmol/L, n = 

7) (Figura 8) ou indometacina (10 μmol/L, n = 5) (Figura 8) não alterou os efeitos 

relaxantes do T4MeN em comparação ao seu efeito sobre as contrações induzidas 

por  FEN (1 µM) (Tabela 1; P > 0,05, teste de Mann-Whitney). 

 

Tabela 1: Valores IC50 para os efeitos vasorrelaxantes de trans-4-metil-β-

nitroestireno em preparações de anéis de aorta pré-contraídos com KCl (60 mmol/L) 

ou fenilefrina (1 μmol/L) submetidos a vários pré-tratamentos. Os valores são 

expressos como média geométrica [95% intervalo de confiança] e o número entre 

parênteses indica o número de preparações para cada grupo 
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Agente contraturante/Pré-tratamento IC50 (μmol/L) n 

Fenilefrina   

Controle 61,41 [35,40–87,42] (6) 

Endotélio removido 73,21 [41,89–104,50] (6) 

TEA  103,30 [34,25–172,40] (7) 

L-NAME 80,80 [30,55–131,10] (7) 

ODQ  79,41 [64,92–93,90] (8) 

Indometacina 83,39 [14,55–152,20] (5) 

MDL-12,330A  149,50 [52,80–246,30] (6) 

KCl   

Controle 83,50 [56,63–110,50] (6) 
 
 

Figura 6:  Traçados típicos com o efeito de (A) trans-4-metil-β-nitrostrireno (T4MeN, 

0,6-612,8 μmol/L) e (B) seu veículo em contrações sustentadas induzidas por 60 

mmol/L de KCl em preparações aórticas isoladas de ratos. 
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Figura 7: Efeitos vasculares de trans-4-metil-β-nitroestireno (T4MeN) em anéis 

aórticos com endotélio intacto (E+) e anéis aórticos com endotélio desnudado (E-) 

pré-contraídos com fenilefrina (FEN, 1 μmol/L) e em preparações com endotélio 

intacto pré-contraídas com KCl (60 mmol/l). *Primeiro efeito significativo: (P <0,05 por 

ANOVA de uma via seguida pelo teste de Dunnett). 
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Figura 8: Efeitos do pré-tratamento com L-NAME (100 μmol/L) e indometacina (10 

μmol/L) sobre os efeitos vasorrelaxantes de trans-4-metil-β-nitroestireno (T4MeN, 0,6-

612,8 μmol/L) em anéis aórticos com endotélios intactos pré-contraídos com fenilefrina 

(FEN, 1 μmol/L). 

 

 

 

5.1.2 Investigação do papel dos canais para potássio e dos nucleotídeos 

cíclicos  

 

O efeito relaxante do T4MeN não foi alterado pelo pré-tratamento com 

TEA (5 mmol/L, n = 7), demonstrando que os canais para potássio não estão 

envolvidos no efeito do nitroderivado (Figura 9, tabela 1; P > 0,05, Mann-Whitney U-

test).  Em preparações pré-tratadas com ODQ (10 μmol/L, n = 8) ou com MDL-

12,330A (3 μmol/L, n = 6), o T4MeN também não teve seu efeito modificado (Figura 
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9, tabela 1; P > 0,05, Mann-Whitney U-test), o que evidencia a não participação dos 

nucleotídeos cíclicos. 

 

 

Figura 9: Efeitos do pré-tratamento com tetraetilamónio (TEA, 5 mmol/L), ODQ (10 

μmol/L) ou MDL-12,330A (3 μmol/L) sobre os efeitos vasorrelaxantes do trans-4-

metil-β-nitroestireno (T4MeN, 0,6-612,8 μmol/L) em anéis de aorta com endotélio 

intacto contraídos com fenilefrina (FEN, 1 μmol/l). 

 

 

 

 

 

5.1.3 Investigação do envolvimento de canais para cálcio 

 

A concentração 18,5 μmol/L de T4MeN não afetou as contrações 

promovidas pela adição de concentrações crescentes e cumulativas de CaCl2 (0,1-

20 mmol/L) tanto em preparações aórticas (mantidas em meio sem cálcio) 

despolarizadas previamente por KCl- (Figura 10 A) quanto nas estimuladas por FEN 

(Figura 10 B) (n = 6 e 6, respectivamente), mas tais contrações foram 

significativamente reduzidos por 61,3 μmol/L T4MeN (n = 5 e 9, respectivamente; P 
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< 0,01, ANOVA de duas vias). Em uma série separada de experimentos conduzida 

sob condições livres de Ca2+, os efeitos inibitórios do T4MeN sobre as contrações 

induzidas pelo influxo de Ca2+ através de canais para Ca2+ ativados pelo 

esgotamento dos estoques de Ca2+ também foram investigados. Tais contrações 

promovidas pela adição de concentrações crescentes e cumulativas de CaCl2 (0,1-

20 mmol/L)  não foram alteradas por 18,5 μmol/L T4MeN (n = 8), mas foram quase 

abolidas por 61,3 μmol/L (n = 6) T4MeN (Figura 10 C; P <0,001, ANOVA de duas 

vias). 

 

Figura 10: Efeitos inibitórios do trans-4-metil-β-nitroestireno (T4MeN, 18,5 e 61,3 

μmol / L) na curva de concentração-efeito cumulativa para CaCl2 (0,1-20 mmol / L) 

em anéis de aorta de ratos com endotélio intacto (mantidos em meio isento de Ca2+) 

estimulados com (A) 60 mmol / L de KCl, (B) 1 μmol / L de fenilefrina (FEN), ou (C) 

com FEN após depleção simultânea de depósitos intracelulares de Ca2+ por FEN (10 

μmol / L) e inibição da SERCA por 1 μmol / L de thapsigargin. Dados são expressos 

como média ± EPM (n = 6-8 por grupo). # P <0,01 por ANOVA de duas vias, T4MeN 

vs. curva de concentração-efeito do Ca2+ sozinho. 
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5.1.4 Investigação do envolvimento da sinalização intracelular de cálcio 

 

Para investigar se o T4MeN afeta as contrações evocadas pela liberação 

de cálcio através dos canais para cálcio ativados por IP3, as preparações aórticas 

foram incubadas em solução de KH isento de Ca2+ (contendo EGTA 1 mmol/L) e 

uma contração transitória foi registrada após a adição de FEN (1 μmol / L). Essa 
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contração correspondeu a 38,0 ± 5,1% (Figura 11A, n = 6) de uma contração de 

referência induzida por KCl (60 mM) em meio contendo Ca2+.  Após um posterior 

estímulo contrátil com KCl (60 mM) em solução de KH normal para reabastecer os 

estoques internos de Ca2+, as preparações aórticas foram expostas por 5 min a 

T4MeN (18,5 ou 61,3 μmol / L) em meio KHS isento de Ca2+ (contendo EGTA 1 

mmol / L). Em seguida, contrações fásicas de FEN foram novamente induzidas e as 

amplitudes reduziram-se para 18,0 ± 4,2 e 8,2 ± 3,3% (Figura 11A; P < 0,05, ANOVA 

de uma via seguida de teste de Dunnett), em anéis de aorta incubados com T4MeN 

18,5 (n = 6) ou 61,3 (n = 6) μmol / L, respectivamente.  

Em uma segunda série de experimentos realizados em meio livre isento 

de Ca2+, utilizou-se a cafeína como uma ferramenta farmacológica para avaliar se o 

T4MeN interfere nas contrações que envolvem a liberação de Ca2+ do retículo 

sarcoplasmático via canais para Ca2+ sensíveis à rianodina. A estimulação de 

preparações aórticas com cafeína (20 mmol / L, a 25 °C) induziu uma contração 

transitória com uma magnitude que correspondeu a 18,2 ± 5,1% (n = 7) de uma 

contração de referência induzida por KCl (60 mM) em meio contendo Ca2+. A 

magnitude dessa contração permaneceu inalterada na presença do T4MeN, seja a 

18,5 (n = 7) ou 61,3 (n = 7) μmol / L (Figura 11B; P > 0,05, ANOVA de uma via 

seguida pelo teste de Dunnett). 
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Figura 11: Efeitos inibitórios do trans-4-metil-β-nitroestireno (T4MeN, 18,5 e 61,3 

μmol / L) sobre as contrações evocadas por (A) fenilefrina (FEN, 1 μmol / L) ou (B) 

cafeína (20 mmol / L) em anéis aórticos com endotélio  intacto mantidos em meio 

sem Ca2+. Os dados estão expressos como média ± EPM (n = 6-7 por grupo); *P < 

0,01 por ANOVA de uma via seguida pelo teste de Dunnett. 
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5.1.5 Efeito inibitório do T4MeN sobre as contrações induzidas por dibutirato 

de forbol e ortovanadato  

 

Em anéis aórticos incubados em meio isento de Ca2+ (na presença de 1 

mmol / L EGTA), quando as contrações induzidas pelo ativador PKC, dibutirato de 

forbol (DBF, 1 μmol / L), atingiram o estado estacionário, a adição cumulativa de 

concentrações (0,6-612,8 μmol / L) de T4MeN (Figura 12A, n = 7) reduziu 

significativamente tais contrações de forma dependente de concentração (P < 0,001, 

ANOVA de uma via). A IC50 (258,01 [119,80-397,41] μmol / L) foi significativamente 

maior do que a  IC50 obtida nos efeitos inibitórios de T4MeN sobre as contrações 

induzidas por FEN em preparações aórticas mantidas em meio contendo Ca2+ (P < 

0,01, teste U de Mann- Whitney). 

Ainda em preparações mantidas em meio sem cálcio, concentrações 

crescentes de T4MeN (0,6-612,8 μmol / L) também reduziram significativamente as 

contrações induzidas pelo inibidor da tirosina fosfatase, ortovanadato de sódio (3 

mmol / L, n = 7) (Figura 12B) de uma maneira dependente de concentração (P < 

0,001, ANOVA de uma via). A IC50 (18,64 [3,24-34,04] μmol / L) para este efeito foi 

significativamente (P < 0,01, teste U de Mann-Whitney) menor do que a obtida no 

efeito inibitório do T4MeN sobre contrações evocadas por FEN (solução normal de) 

ou DBF (em meio livre de Ca2+). 

 

Figura 12: Efeitos de concentrações cumulativas e crescentes de trans-4-metil-β-

nitroestireno (T4MeN, 0,6-612,8 μmol / L) em contrações sustentadas induzidas por 

(A) dibutirato de forbol (PDB, 1 μmol / L) ou ( B) por ortovanadato de sódio (3 mmol / 

L) em preparações de anéis aórticos mantidas sob condições livres de Ca2+. Os 

dados são expressos como média ± EPM (n = 7 por grupo). *Primeiro efeito 

significativo (P <0,05, ANOVA de uma via seguida pelo teste de Dunnett). 
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5.1.5 Efeito do T4MeN em anéis de vasos mesentéricos de resistência de ratos 

normotensos  

 

Em anéis de terceiro ramo da artéria mesentérica, o T4MeN (0,1-100 

μg/mL, correspondente a 0,612-612,85μM , n = 4) relaxou a contração induzida por 

NA (10 μM) de maneira dependente de concentração (Figura 13; P < 0,001, ANOVA 

de uma via) com valor de IC50 de 10,94 [7,17-14,75] μM. A comparação desse valor 

com aquele obtido em preparações de aorta com endotélio pré-contraídas por FEN 

(61,41 [35,40-87,42] μM) revelou que o T4MeN foi 5,6 vezes mais potente nas 

artérias de resistência do que nas artérias de condutância.  

Como foi observado em anéis de aorta, os efeitos vasorrelaxantes do 

T4MeN não foram alterados (Figura 13; P > 0,05 ANOVA, IC50 = 14,47 [3,79-25,16] 

μM) em anéis de terceiro ramo da artéria mesentérica (com endotélio funcional) pré-

contraídas com NA e incubadas durante 20 min com ODQ (10 μM, n = 4) (P > 0,05 

teste de Mann-Whitney). 

 

Figura 13. Efeito do trans-4-metil-β-nitroestireno (T4MeN;  0,1-100 μg/mL, 

correspondente a 0,612-612,85 μM) sobre contração induzida por fenilefrina (1 μM)  

em anéis de aorta com endotélio funcional (E+) e sobre a contração induzida por 

noradrenalina (10 μM) em anéis de terceiro ramo da artéria mesentérica de ratos 

normotensos, pré-tratadas ou não com ODQ (10 μM). Os dados estão expressos em 

média e as barras verticais representam o EPM. O asterisco indica o primeiro efeito 

significativo: *P < 0,05, pela ANOVA (duas vias) seguido de teste de Dunnett em 

relação às preparações tratadas apenas com veículo (n = 4-6 por grupo). #P < 0,001 

pela ANOVA de duas vias em relação a curva concentração-efeito obtida em anéis 

de aorta 
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5.2 Resultados dos estudos in vivo 

 

Injeções i.v. em bolus de doses crescentes de T4MeN (0,03-0,5 mg / kg) 

promoveram hipotensão e bradicardia dose-dependentes (Figura 13, P < 0,001) que 

se tornaram significantes a partir de 0,1 mg / kg (Figura 13, P < 0,05).  

 

Figura 13: Reduções máximas da pressão arterial média (PAM) (A) e da freqüência 

cardíaca (FC) induzidas pela injeção intravenosa de trans-4-metil-β-nitroestireno 

(T4MeN, 0,03-0,5 mg / kg) em ratos anestesiados com pentobarbital . Os dados são 

expressos como média ± EPM e expressos como porcentagem da linha de base (n 

= 5). * P <0,001 pelo teste t de Student pareado vs. os valores de referência 

correspondentes. 
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Tabela 2: Efeitos de vários pré-tratamentos na pressão arterial média basal 

(PAM) e na frequência cardíaca (FC) em ratos anestesiados nos quais os efeitos 

cardiovasculares do trans-4-metil-β-nitroestireno foram investigados. TPN= 

 

Pré-tratamento n 
PAM 

(mmHg) 
 

FC 
(batimentos/min) 

 

  Basal 
Após 

tratamento 
Basal 

Após 
tratamento 

Bivagotomia 5 100,0 ± 1,6 96,0 ± 5,5 325 ± 16 340 ± 15 

TPN 6 111,2 ± 6,4 109,1 ± 6,2 330 ± 17 307 ± 19 

Capsazepina 5 115,6 ± 4,3 113,5 ± 6,5 369 ± 15 403 ± 17 

Ondasetrona 5 101,3 ± 3,6 96,0 ± 6,9 375 ± 35 365 ± 29 

Suramina 5 107,0 ± 4,4 106,6 ± 4,3 366 ± 11 354 ± 17 

Injeção ventrículo 
esquerdo 

5 108,0 ± 7,9 111,3 ± 8,7 322 ± 33 320 ± 29 

Injeção ventrículo 
direito 

5 95,0 ± 7,4 99,2 ± 6,1 390 ± 21 385 ± 26 
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O tempo para ocorrência da bradicardia e hipotensão elicitadas por 

T4MeN foi de cerca de 1 e 1,5 s, respectivamente (Figura 14). As respostas 

cardiovasculares ao T4MeN retornaram aos valores iniciais dentro de 40-60 s 

(Figura 14). A vagotomia cervical bilateral não alterou a PAM inicial, mas induziu 

aumento da FC não significativo (Tabela 2). 

 

Figura 14: Registros representativos mostrando alterações na pressão arterial (A) e 

na freqüência cardíaca (B) induzidas pela injeção intravenosa de trans-4-metil-β-

nitroestireno (T4MeN, 0,5 mg / kg) em ratos anestesiados com pentobarbital sem 

qualquer pré-tratamento. As setas indicam o tempo de injeção 

 

 
 
 

 Em ratos bivagotomizados, as respostas hipotensoras e bradicardicas 

dose-dependentes do T4MeN foram abolidas (Figura 15, P <  0,001). Como foi 

observado em ratos bivagotomizados, o TPN com capsaicina (250 μg / mL) de 

ambos os vagos cervicais intactos também aboliu (Figura 15; P < 0,001) as 

respostas cardiovasculares a T4MeN (0,5 mg / kg, i.v.) sem afetar valores basais de 

PAM e FC (Tabela 2).  
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Figura 15: Reduções máximas da pressão arterial média (PAM) (A) e da frequência 

cardíaca (FC) induzidas pela injeção intravenosa de trans-4-metil-β-nitroestireno 

(T4MeN, 0,03-0,5 mg / kg) em anestesia bivagotomizada cervical ratos. Os dados 

são expressos como média ± EPM e expressos como porcentagem da linha de base 

(n = 5). 
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O pré-tratamento com o antagonista seletivo de receptores TRPV1, 

capsazepina (1 mg / kg, i.v.) administrado isoladamente não tem efeitos 

significativos sobre os valores basais de PAM e FC (Tabela 2) em ratos 

anestesiados com o nervo vago intacto. Esta dose de capsazepina causou uma 

redução parcial da hipotensão e bradicardia induzidas por T4MeN (0,5 mg / kg, i.v.) 

(Figura 16, P < 0,001). No entanto, o pré-tratamento com ondansetrona (30 µg / kg, 

i.v.) e suramina (2 mg / kg, i.v.) não alterou os valores basais da PAM e FC níveis 

cardiovasculares (Tabela 1), nem suas reduções em resposta a administração i.v. 

de de PAM e FC evocadas pelo T4MeN (0,5 mg / kg, i.v.) (Figura 16, P < 0,05). 

Como relatado anteriormente (SIQUEIRA et al., 2006; 2010, RIBEIRO-FILHO et al., 

2016), experimentos de controle positivo mostraram que as doses de capsazepina 

(1 mg / kg, i.v.), ondansetrona (30 µg / kg, i.v.) e suramina (2 mg / kg, i.v.) utilizadas 

nos experimentos desta tese foram capazes de reduzir ou mesmo abolir o 

conhecido reflexo de hipotensão e bradicardica da capsaicina (1 µg / kg, i.v.), 5-HT3 

(10 µg / kg, i.v.) e da α, β-metilenadenosinaína 5'-trifosfato (100 µg ??/ kg, i.v.), 

respectivamente (dados não mostrados). 

 

Figura 16: Reduções máximas na pressão arterial média (PAM) e na frequência 

cardíaca (FC) (painéis A e B, respectivamente) induzidas pela administração 

intravenosa de trans-4-metil-β-nitroestireno (T4MeN) em quatro grupos de 

anestesiados com pentobarbital ratos: (i) antes e depois do tratamento perineural 

(TPN) de ambos os vagos cervicais com capsaicina (250 µg / mL, n = 6), (ii) antes e 

após iv pré-tratamento com capsazepina (Capz; 1 mg / kg, n = 5), (iii) antes e depois 

da injecção i.v. pré-tratamento com ondansetron (Ond; 30 μg / kg, n = 5) e (iv) antes 

e depois da injecção i.v. pré-tratamento com suramina (Sur; 2 mg / kg, n = 5-6 

grupo). Os dados são expressos como média ± EPM e expressos como 

porcentagem da linha de base. * P <0,01 e # P <0,05 pelo teste t de Student 

pareado vs. os valores basais e as respostas correspondentes antes de qualquer 

pré-tratamento, respectivamente. 
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Contrariamente à via i.v., a injeção de T4MeN (0,5 mg / kg) diretamente 

no ventrículo esquerdo não induziu respostas hipotensoras e bradicardizantes em 

ratos anestesiados com vago intacto (Figura 17). No entanto, estas respostas 

cardiovasculares foram registradas quando o T4MeN (0,5 mg / kg) foi administrado 

no ventrículo direito. Tal resposta ocorreu com magnitude e latência semelhantes às 
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observadas nas respostas de hipotensão e bradicardia após injeção i.v. de T4MeN 

(0,5 mg / kg) (Figura 17). 

 

Figura 17: Mudanças máximas na pressão arterial média (PAM) e na frequência 

cardíaca (FC) induzidas por trans-4-metil-β-nitroestireno (T4MeN, 0,5 mg / kg) 

injetadas no ventrículo esquerdo (A) ou no ventrículo direito (B) em ratos 

anestesiados com pentobarbital, que foram submetidos 15 minutos antes a uma 

injecção intravenosa de T4MeN (0,5 mg / kg) (controle positivo). Os dados são 

expressos como média ± EPM e expressos como porcentagem da linha de base (n 

= 5 por grupo). * P <0,001 pelo teste t de Student pareado vs. os valores de 

referência correspondentes. 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

Em ratos acordados, injeções i.v. de T4MeN (0,03-0,5 mg / kg) também 

provocaram rápida hipotensão e bradicardia dose-dependentes (Figura 18, P < 

0,001) que se tornaram estatisticamente significativas a partir da dose de 0,05 mg / 

kg (Figura 18, P < 0,05).  O pré-tratamento com metilatropina (1 mg / kg, i.v.) 

aumentou significativamente (P < 0,01) a FC basal (450 ± 16 vs. 360 ± 9 batimentos 

/ min) sem afetar a PAM inicial (123,0 ± 5,8 vs. 116,3 ± 5,4 mmHg). As reduções 

dose-dependentes da PAM e da FC induzidas por T4MeN foram abolidas após o 

pré-tratamento com metilatropina (Figura 18, P < 0,001). 

 

Figura 18: Reduções máximas da pressão arterial média (PAM) (A) e da freqüência 

cardíaca (FC) induzidas pela injeção intravenosa de trans-4-metil-β-nitroestireno 

(T4MeN, 0,03-0,5 mg / kg) na consciência ratos em movimento livre pré-tratados 

com iv veículo ou metilatropina (1 mg / kg). Os dados são expressos como média ± 

EPM e expressos como porcentagem da linha de base (n = 5). * P <0,001 pelo teste 

t de Student pareado vs. os valores de referência correspondentes. 
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6. Discussão 

 

Nos experimentos in vitro, T4MeN apresentou efeitos vasorrelaxantes 

independentes do endotélio em aorta de rato, que parecem ser mediados por 

mecanismos miogênicos e não pela inibição do influxo de cálcio do meio 

extracelular. Além disso, tais efeitos parecem ser dependentes principalmente dos 

níveis de fosforilação dos resíduos de tirosina. 

O endotélio vascular desempenha um papel importante na regulação do 

tônus vascular, principalmente através da síntese/liberação de fatores relaxantes 

derivados do endotélio (EDRFs), como NO e prostaciclina (PGI2) (VANHOUTTE, 

1989). A ação vasorrelaxante do T4MeN é independe da integridade do endotélio 

vascular, pois permaneceu inalterada após a retirada mecânica de tal barreira. Foi 

evidenciado também que os efeitos do T4MeN são independentes da liberação de 

NO ou prostaglandinas das células endoteliais, pois não foram alterados pelo o pré-

tratamento com L-NAME ou indometacina.  O bloqueador não seletivo de canais 

Kcal, TEA, não promoveu mudanças nos efeitos vasorrelaxantes do T4MeN e, 

desse modo, é improvável que tais efeitos relaxantes se dêem pela abertura desses 

canais pelo nitroderivado.  Além disso, os pré-tratamentos com os inibidores da 

guanilato ciclase e adenilato ciclase, ODQ (GARTHWAITE, et al. 1995),  e MDL-

12,330A (HUNT et al., 1980; LIPPE et al., 1991), respectivamente, não alteraram o 

vasorrelaxamento promovido pelo T4MeN. Isso sugere que os processos 

dependentes de GMP cíclico ou AMP cíclico não estão envolvidos na mediação dos 

efeitos vasorrelaxantes do T4MeN. 

O influxo de cálcio do meio extracelular pelos diversos tipos de canais 

para cálcio tem uma grande importância na contração do MLV. Sabe-se que os 

canais para Ca2+ são ativados pela depleção dos estoques intracelulares de cálcio, 

fato que promove uma entrada desse íon no citosol e uma contração sustentada 

(CLAPHAM et al., 2001). Através desse estudo, verificou-se que quando as 

preparações aórticas eram submetidas à depleção simultânea dos estoques de Ca2+ 

por FEN e inibição de SERCA por tapsigargina, a contração sustentada induzida 

pela adição de Ca2+ foi abolida pelo T4MeN. A contração induzida por altas 

concentrações de KCl em MLV é devida à despolarização da membrana, levando ao 
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influxo de Ca2+ através de canais para cálcio operados por voltagem.  Isso aumenta 

a [Ca2+]i e produz uma contração sustentada após a fosforilação da cadeia leve da 

miosina (SOMLYO; SOMLYO, 1968). T4MeN interfere com eventos contráteis 

mediados pela entrada de cálcio por canais operados por voltagem, já que inibiu as 

contrações induzidas por KCl em meio contendo Ca2+ e aquelas produzidas pela 

adição cumulativa de CaCl2 em preparações aórticas despolarizadas com KCl, em 

meio sem Ca2+. No acoplamento farmacomecânico, a ativação dos receptores α1-

adrenérgicos pela FEN leva a uma resposta bifásica caracterizada por uma fase 

inicial de contração induzida pela liberação intracelular de Ca2+ do retículo 

sarcoplasmático pelo IP3, seguida por uma segunda fase tônica que se deve ao 

aumento da sensibilização do aparelho contrátil ao Ca2+ e ao influxo de Ca2+ através 

dos canais de Ca2+ operados por receptor (SOMLYO; SOMLYO, 1968; EHRLICH et 

al. 1988). Nossos resultados mostram que o T4MeN reduziu as contrações 

induzidas por FEN em meio com cálcio e também inibiu contrações induzidas por 

CaCl2 em preparações aórticas estimuladas com FEN em meio livre de cálcio. 

Em conjunto, esses achados sugerem que T4MeN interfere com eventos 

contráteis provocados tanto pela entrada de Ca2+ através de canais operados por 

voltagem quanto pela entrada de cálcio através de canais operados por receptor (e 

também canais para cálcio operados por estoque). 

O T4MeN inibiu tanto os mecanismos do acoplamento eletromecânico 

como do acoplamento farmacomecânico com potências semelhantes, um resultado 

que apoia a ideia de uma ação miogênica como o mecanismo subjacente pelo qual 

o T4MeN induz seu efeito vasorrelaxante. Em seguida, investigou-se a interferência 

do T4MeN sobre as contrações induzidas por eventos intracelulares, como a 

liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. Em meio livre de cálcio, T4MeN foi 

ineficaz em reduzir as contrações induzidas pela cafeína, enquanto inibe as 

contrações fásicas induzidas por FEN.  Tal fato indica que o T4MeN efetivamente 

inibe a mobilização de Ca2+ a partir de estoques intracelulares mediadas por IP3 sem 

interferir sobre as contrações que envolvem a libertação de Ca2+ do retículo 

sarcoplasmático através de canais de Ca2+ sensíveis a rianodina (KARAKI; WEISS 

et al, 1988; ORALLO, 1996). Um perfil de atividade semelhante foi relatado para 

outros nitroderivados, como NF (BRITO et al., 2013) e o seu análogo estrutural, NFe 
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(ARRUDA-BARBOSA et al., 2014). É relevante destacar que o efeito inibidor o 

T4MeN sobre a sinalização do IP3 foi evidente a concentrações mais baixas (18,5 

μmol/L) em comparação com a sua capacidade de relaxar preparações aórticas pré-

contraídas com FEN (IC50 = 61,41 μmol/L). 

A PKC é abundante em células MLV e desempenha um papel importante 

na regulação do tônus vascular, uma vez que aumenta a sensibilidade das proteínas 

contráteis ao Ca2+ (MASUO et al., 1994; BRITO et al., 2013). Sob condições 

fisiológicas, a PKC pode ser ativada por diacilglicerol, gerado pela ligação de FEN 

ao receptor  α1-adrenérgico, e farmacologicamente pelo DBF, um potente e 

específico ativador de PKC (CASTAGNA et al., 1982; SAVINEAU et al., 1991). Sob 

condições livres de Ca2+ (na presença de EGTA), a incubação das preparações 

aórticas com endotélio com o DBF induz uma contração sustentada, um efeito que 

foi reduziu pelo T4MeN. Isso sugere que T4MeN pode interferir com eventos 

celulares que aumentam a sensibilidade das proteínas contráteis ao Ca2+ mediada 

por PKC. No entanto, é improvável que o T4MeN possa atuar como um inibidor de 

PKC, uma vez que sua potência para relaxar as contrações induzidas pelo DBF foi 

menor que a de relaxar as contrações induzida por FEN em meio com Ca2+.  

As proteínas tirosina quinase estão envolvidas em diferentes mecanismos 

de sinalização. Entre estes, a fosforilação de resíduos de tirosil, após a ativação da 

tirosina quinase, o qual é um mecanismo fortemente associado à contração do MLV 

induzida por agonista (DI SALVO et al., 1993; HOLLEMBERG et  al., 1994). O nível 

de fosforilação dos resíduos de tirosina é regulado pelo equilíbrio entre as ações de 

tirosina quinases e tirosina fosfatases.  Ortovanadato de sódio, um potente inibidor 

da proteína tirosina fosfatase, induz o músculo liso contrações através da redução 

de resíduos de tirosina desfosforilados, aumentando assim indiretamente o nível de 

tirosina fosforilada (LANIYONU et al., 1994; MORI et al., 2004). 

Esta vasoconstrição parece parcialmente mediada por cálcio liberado dos 

estoques intracelulares (ABEBE; AGRAWAL, 1995)  e por inativação, dependente 

de Rho-quinase, da fosfatase da cadeia leve de miosina via cascata de sinalização 

de transativação de fator de crescimento epidermal induzida por Src (YAYAMA et 

al., 2014). Em meio isento de Ca2+, T4MeN foi capaz de reverter completamente as 

contrações induzidas pelo ortovantadato de sódio com maior potência do que em 
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preparações pré-contraídas com FEN em meio contendo Ca2+. Isso sugere que os 

efeitos vasorrelaxantes de T4MeN, preferencialmente, dependem do nível de 

resíduos de tirosina fosforilada, como foi observado para o NFe (ARRUDA-

BARBOSA et al., 2014). A determinação da fosforilação de tirosina, por meio de 

métodos experimentais diretos, pode certamente corroborar a ocorrência de tal 

mecanismo de ação do T4MeN. 

Contrariamente às nossas expectativas, a introdução do grupamento 

metila como doador de elétron no intuito de estabilizar a estrutura eletrônica do NFe 

, não resultou em aumento de potência, visto que o valor da IC50 do efeito relaxante 

do T4MeN foi da mesma ordem de grandeza daquele do derivado padrão, o NFe 

(70.74 [31.62-109.86] μmol/L) (ARRUDA-BARBOSA et al., 2014). No entanto, 

parece que essa substituição conferiu ao T4MeN maior seletividade em relaxar 

contrações evocadas por fosforilação de tirosina em relação à droga original padrão, 

NFe (93,26 [6,32-249,74] μmol/L) (ARRUDA-BARBOSA et al., 2014). 

Nos experimentos in vivo, a administração i.v. de T4MeN induziu 

hipotensão e bradicardia rápidas e dose-dependentes em ambos os ratos 

anestesiados e acordados. Como foi observado para os efeitos vasorrelaxantes, 

estes efeitos cardiovasculares eram reversíveis, excluindo, portanto, a possibilidade 

de que estivessem relacionados a um possível efeito tóxico do T4MeN.  

No presente estudo, a anestesia com pentobarbital (50 mg/kg, i.p.) 

induziu uma pequena redução dos valores basais da FC em comparação com as 

registadas em ratos acordados. Este achado está de acordo com o dados na 

literatura mostrando que o pentobarbital (30-50 mg/kg, i.p.), ao contrário de outros 

agentes anestésicos como o uretano e a combinação de cetamina e xilazina, 

provocou efeitos menos pronunciados na FC basal sugerindo que poderia ser um 

anestésico preferível para determinar os parâmetros da função cardíaca em ratos 

(KAWAHARA et al., 2005; STEIN et al., 2007; SANO et al., 2016). 

Em ratos anestesiados, as respostas hipotensoras e bradicárdicas ao 

T4MeN ocorreram tão rapidamente quanto as respostas vago-vagais reflexas 

provocadas por administração i.v. de capsaicina (DONNERER; LEMBECK, 1982; 

YANG et al., 1993) ou serotonina (OWEN et al., 2005), o que pode indicar que elas 

podem ser de origem reflexa. Essa hipótese foi corroborada por várias evidências. 
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Primeiro, a bradicardia ocorreu com um momento de latência mais curto que a 

hipotensão. Em segundo lugar, ambas as respostas cardiovasculares ao T4MeN 

foram similarmente abolidas após vagotomia bilateral em ratos anestesiados e pelo 

pré-tratamento com metilatropina (antagonista não seletivo dos receptores 

muscarínicos periféricos) em ratos acordados, sugerindo foram mediados por reflexo 

vagal e por um mecanismo colinérgico eferente. Em terceiro lugar, tais respostas 

também foram inibidas pelo TPN com capsaicina de ambos os nervos vagos 

cervicais, um procedimento eficaz para dessensibilizar seletivamente as fibras 

sensoriais vagais do tipo C sensíveis a capsaicina, de origem pulmonar ou cardíaca, 

que se projetam para o NTS (JANCSÓ; SUCH, 1983). Em conjunto, esses achados 

sugerem que o T4MeN estimula as fibras C sensoriais vagais para provocar 

reduções um reflexo vago-vagal de bradicardia e hipotensão, semelhante ao reflexo 

de Bezold-Jarisch, caracterizado por uma hipotensão, bradicardia e apnéia 

decorrente da ativação das fibras C cardiopulmonares (THOREN, 1979). 

Para determinar a localização das terminações de fibras C aferentes 

envolvidas na mediação das respostas cardiovasculares ao T4MeN, comparamos as 

respostas cardiovasculares promovidas pela injeção do T4MeN no ventrículo 

esquerdo ou direito àquelas provocados por sua injeção por via i.v. Foi observado 

que quando o T4MeN foi injetado diretamente no ventrículo direito, o reflexo de 

bradicardizante e hipotensor registrado ocorreu com a mesma magnitude e tempo 

de latência como aquelas observadas para a bradicardia e hipotensão provocadas 

pela injeção i.v. do T4MeN. Entretanto, quando injetado no ventrículo esquerdo, o 

T4MeN não induziu nenhum reflexo cardiovascular, presumivelmente porque ele 

não entrou na circulação pulmonar e não tem tive acesso imediato às fibras C 

pulmonares. Portanto, foi concluído que T4MeN estimula fibras C aferentes vagais 

pulmonares, mas não as cardíacas, para induzir o elicitar reflexo vagal de 

bradicardia e hipotensão. A estimulação dessas aferências por vários agentes 

químicos é conhecida por induzir o reflexo transitório sistêmico que acompanha a 

bradicardia reflexa e hipotensão (DAWES; COMROE, 1954; COLERIDGE; 

COLERIDGE, 1984; BRUGERE et al., 1986). 

Várias substâncias incluindo serotonina (OWEN et al., 2005), veratridina 

(CLOZEL et al., 1990), fenilbiguanida (PATON; BUTCHER, 1998), cinamaldeído 
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(RIERA et al., 2009), α, β-metileneadenosina 5'- trifosfato (MCQUEEN et al., 1998) e 

capsaicina (DONNERER; LEMBECK, 1982; YANG et al. 1993) são conhecidos por 

induzir bradicardia e hipotensão reflexas quando administrados por via i.v. Para 

avaliar a transdução farmacológica do reflexo vago-vagal induzido pelo T4MeN, os 

animais foram pré-tratados com antagonistas dos receptores TRPV1, P2X ou 5-HT3 

administrados por via i.v. Nossos resultados mostraram nem os receptores P2X 

purinérgicos nem os receptores 5-HT3 estão envolvidos na mediação do reflexo 

vago-vagal induzido por T4MeN, uma vez que ele permaneceu inalterado pela 

suramina, um antagonista do receptor P2X e pelo antagonista do receptor 5-HT3, 

ondansetron (BAGCHI; DESHPANDE, 1999), respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Entretanto, parece que o reflexo vago-vagal induzido por T4MeN é parcialmente 

mediado através da ativação de receptores vanilóídes TRPV1, uma vez que foi 

significativamente reduzido pelo pré-tratamento i.v. com o antagonista TRPV1, a 

capsazepina (BEVAN et al., 1992, MALINOWSKA et al., 2001). Como relatado 

anteriormente (MALINOWSKA et al., 2001; de SIQUEIRA et al., 2006), a dose de 

capsazepina utilizada no presente estudo alcançou a mesma inibição (em 

aproximadamente 50-60%) das respostas hipotensora e bradicardizante reflexas 

induzidas pela administração i.v. de capsaicina. A inibição parcial desenvolvida pela 

capsazepina foi relacionada à sua potência moderada (SZALLASI; BLUMBERG, 

1999). Pode-se sugerir que o T4MeN ativa os receptores vanilóides indiretamente 

através de seus metabólitos. No entanto, essa hipótese parece improvável porque a 

latência da resposta reflexa induzida por T4MeN é muito curta para de uma via 

metabólica e/ou um efeito secundário á liberação de outras substâncias pelo 

T4MeN. 

Anteriormente, mostramos que a injeção i.v. de NF Pa também induziu 

uma hipotensão e bradicardia de origem reflexa vago-vagal em ratos anestesiados, 

um  efeito que não envolveu a ativação dos receptores vanilóides TRPV1 ou e 

serotoninérgicos 5-HT3 localizados nos nervos sensoriais vagais pulmonares (de 

SIQUEIRA et al., 2006).  Naquele estudo, a respostas hipotensora e  bradicardizante 

induzidas por NF tornam-se significativas apenas na dose de 5 mg/kg e ocorreram 

com uma magnitude semelhante à evocada por 0,5 mg/kg de T4MeN. Isto indica 

que, devido à restrição conformacional permitindo uma conformação trans (E) de 
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menor energia em relação à conformação cis (Z) e a introdução do grupamento 

metila como doador de elétron no intuito de estabilizar a estrutura eletrônica do NFe, 

o T4MeN foi cerca de 10 vezes mais potente para o recrutamento de fibras 

aferentes vagais pulmonares quimiossensíveis do que o NF. Nos presentes estudos, 

mostramos um perfil similar de T4MeN visto que ele foi quase 4 vezes mais potente 

como agente relaxante em aorta de rato do que o NF. 

Apesar de diferentes agentes contraturantes terem sido empregados em 

estudos com anéis e aorta e vasos de resistência (FEN vs. NA, respectivamente), 

um resultado interessante é que o T4MeN apresentou um efeito vasorrelaxante com 

maior potência farmacológica (quase 6 vezes) em vasos de pequeno calibre do que 

em vasos de condutância, como foi demonstrado tanto para o NF (BRITO et al., 

2014) quanto para o para o nitroderivado com grupamento metoxila, o trans-4-

metoxi-β-nitroestireno (ARRUDA-BARBOSA, 2016). Esta característica sugere que 

o estes nitroderivados apresentam uma ação preferencial em tecidos envolvidos no 

controle hemodinâmico e consequemente no controle da RPT e, em torno, da 

pressão arterial. Portanto, T4MeN pode ser usado como “scaffold” para a síntese de 

novos derivados mais potentes, que poderiam ser candidatos promissores a 

fármacos anti-hipertensivos. 

Em conclusão, os presentes resultados mostram, de forma inédita, que a 

administração i.v. de T4MeN em ratos anestesiados desencadeia um reflexo 

bradicardizante e hipotensor (i.e., reflexo vago), que parece ser mediado 

parcialmente através da ativação dos receptores vanilóides TRPV1 localizados nas 

fibras aferentes vagais pulmonares. Este estudo mostra também, pela primeira vez, 

que o T4MeN induz um relaxamento independente do endotélio de preparações 

aórticas pré-contraídas por FEN, um efeito que parece ocorrer intracelularmente. 

Isso provavelmente ocorre através da inibição de contrações que são independentes 

do influxo extracelular de Ca2+, preferencialmente aqueles evocados pelo aumento 

da fosforilação da tirosina através de um aumento indireto de atividade da tirosina 

quinase. Dois artigos foram originados desta tese:  

1. Teófilo TM, Arruda-Barbosa L, Rodrigues-Silva JM, Vale JKL, Borges RS, Duarte 

GP, Magalhães PJC, Lahlou S. Mechanism of the vasorelaxant effect induced by 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28432808
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trans-4-methyl-β-nitrostyrene, a synthetic nitroderivative, in rat thoracic aorta. Clin 

Exp Pharmacol Physiol. 44(7): 787-794, 2017 

2. Teófilo TM, Duarte GP, Borges RS, dos Santos AA, Magalhães PJC, Lahlou S. 

Stimulation of pulmonary vagal C-fibers by trans-4-methyl-β-nitrostyrene induces 

bradycardic and depressor reflex in rats: role of vanilloid TRPV1  receptors. Eur. J. 

Pharmacol (em fase e revisão) 
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