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RESUMO 
O sildenafil (Viagra ®) é um inibidor seletivo da guanosina monofosfato cíclico 
(cGMP), um tipo específico de fosfodiesterase-5 (PDE5) útil no tratamento da 
disfunção erétil e hipertensão arterial pulmonar. O aumento do nível de GMPc 
intracelular causado pela inibição da PDE5 provoca vários eventos celulares, como 
relaxamento da musculatura lisa das vias aéreas e inibição da inflamação celular. O 
objetivo deste estudo foi avaliar o mecanismo de ação do sildenafil em traqueias de 
animais naive e desafiados a ovoalbumina; avaliar a interferência do sildenafil na 
expressão e no funcionamentode dos canais de cálcio operados por estoque em 
traqueias de animais naive, sensibilizados e desafiados a ovoalbumina. No presente 
trabalho foram utilizados ratos machos, da espécie Wistar, os animais foram 
sensibilizados ativamente por meio de injeções intraperitoneais de ovalbumina (3 
aplicações em dias alternados - nos dias 1, 3 e 5), o desafio antigênico 
(broncoprovocação) ocorreu no período entre os dias 21 e 50 pós-sensibilização, 
exatamente 24 horas antes da realização dos experimentos in vitro. Apos a remoção 
os anéis de traqueia foram montados nas camaras de banho isolado e realizadas as 
curvas concentração efeito. Quando comparamos o efeito relaxante do sildenafil a 
IC50 nos animais com epitélio integro 27,2 [17,5 – 42,1] µM (n = 12), enquanto que a 
IC50 para o para as preparações sem epitélio (n = 7) foi de 232,25 [129,58 – 416,23] 
µM, (p<0,05 Teste de Kruskal-Wallis). Nas preparações não tratadas com L-NAME a 
IC50 foi de 27,2 [17,5 – 42,1] µM (n = 12), enquanto que nas preparações tratadas 
com L-NAME (n = 7) foi de 348,1 [248 – 488,5] µM (p<0,05 Teste de Kruskal-Wallis). 
Verificamos nos animais naive um aumento na EC50 para a contração produzida pelo 
carbacol de 0,22 [0,17 - 0,30] µM (n = 8) na ausência de sildenafil, para 2,01 [1,21 – 
3,33] µM (n = 7) na presença de 30 µM de sildenafil, para 2,85 [2,09 – 3,87] µM na 
presença de 100 µM de sildenafil, e para 2,45 [1,67 – 3,6] µM (n = 10) na presença de 
300 µM de sildenafil. Nos animais sensibilizados e desafiados a ovoalbumina o 
sildenafil 30µM inibiu a hiperreatividade brônquica. Com relação a entrada de cálcio 
capacitativo, o sildenafi diminuiu a contração produzida pela reposição de cálcio de 
42,9 ± 7,3% nos animais naïve para 10,8 ± 3,7% na presence de 30 µM de sildenafil 
(p<0,05). Nos animais desafiados o sildenafi diminuiu a contração produzida pela 
reposição de cálcio de (98,0 ± 11,8%, n = 6) sem a presença de sildenafil para 22,7 ± 
5,4% na presença de sildenafil 30 µM (p <0,05). Relacionando com a expressão 
genica os animais sensibilizados e desafiados a ovoalbumina, tratados com sildenafil 
ocorreu um aumento significativo na expressão dos genes TRPC1 TRPC6 (p<0,05, 
Teste de HolmSidak), Em contraste a expressão de TRPC5, não expressou 
mudanças após o desafio antigênico, entretanto diminuiu de forma significativa após 
o tratamento com sildenafil (p<0,05, Teste de HolmSidak). Nesse estudo, verificamos 
que o efeito miorrelaxante do sildenafil envolve o NO, GMPc, canais de potássio e 
canais de cálcio operados por estoque. A presença do sildenafil também foi capaz de 
reduzir significativamente a resposta ao antígeno nos tecidos provenientes de ratos 
sensibilizados e desafiados, e de alterar a expressão de genes pertencentes à 
subfamília dos TRPC, relacionando o envolvimento da via fosfodiesterase 5 na 
expressão celular de genes TRPC no musculo liso traqueal. 
 
Palavras-chave: Sildenafil; cálcio capacitativo; óxido nítrico; hiperreatividade 

 



 
 

ABSTRACT 
Sildenafil reduces the hyperreactivity of isolated rings of the trachea of rats and alters 
gene the expression of proteins canonical transient receptor potential after antigen 
challenge Sildenafil (Viagra ®) is a selective inhibitor of cyclic guanosinamonofosfato (cGMP) 
a specific phosphodiesterase-5 (PDE5) useful in the treatment of erectile dysfunction and 
pulmonary arterial hypertension. The increase in intracellular cGMP levels caused by inhibition 
of PDE5 causes several cellular events such as airway smooth muscle relaxation and inhibition 
of cellular inflammation. The aim of this study was to evaluate the mechanism of action of 
sildenafil in tracheas of naive animals and challenged to ovalbumin, evaluate the effect of 
sildenafil on the expression and function of calcium channels operated by stock in tracheas of 
naive animals, sensitized and challenged with ovalbumin. In this work male rats of Wistar 
species were used, animals were actively sensitized by intraperitoneal injections of ovalbumin 
(three application on alternate days - 1, 3 and 5), the antigenic challenge (bronchoprovocation) 
occurred during the period between the 21 and 50 days post-sensitization, exactly 24 hours 
before the experiments in vitro. After removing the tracheal rings form chambers mounted on 
isolated bath and performed the concentration effect curves. When comparing the relaxing 
effect of sildenafil IC50 in animals with intact epithelium 27.2 [17.5 to 42.1] microM (n = 12), 
whereas the IC50 for the preparations without epithelium (n = 7) was of 232.25 [129.58 to 
416.23] microM, (p <0.05 Kruskal-Wallis). In preparations not treated with L-NAME IC50 was 
27.2 [17.5 to 42.1] microM (n = 12), while in preparations treated with L-NAME (n = 7) was 
348.1 [248 to 488.5] microM (p <0.05 Kruskal-Wallis). We observed in naive animals an 
increase in the EC50 for carbachol contraction produced by 0.22 [0.17 to 0.30] microM (n = 8) 
in the absence of sildenafil for 2.01 [1.21 to 3.33 ] microM (n = 7) in the presence of 30 microM 
of sildenafil for 2.85 [2.09 to 3.87] microM in the presence of 100 mM of sildenafil, and 2.45 
[1.67 to 3.6 ] microM (n = 10) in the presence of 300 mM of sildenafil. In animals sensitized and 
challenged with ovalbumin, sildenafil 30μM inhibited bronchial hyperactivity. Concerning the 
entrance of capacitative calcium, the sildenafi decreased the contraction produced by the 
replacement of calcium by 42.9 ± 7.3% in naive animals to 10.8 ± 3.7% in presence of 30 mM 
of sildenafil (p <0, 05). In the animals challenged sildenafi decreased the contraction produced 
by the replacement of calcium (98.0 ± 11.8%, n = 6) without the presence of sildenafil in 22.7 ± 
5.4% in the presence of sildenafil 30 microM (p <0.05). Correlating gene expression with 
animals sensitized and challenged with ovalbumin treated with sildenafil a significant increase 
in gene expression TRPC1 TRPC6 (p <0.05, test HolmSidak) occurred. In contrast TRPC5 
expression, expressed no changes after antigenic challenge, but decreased significantly after 
the treatment with sildenafil (p <0.05, test HolmSidak). In this study, we found that the 
myorelaxant effect of sildenafil involves NO, cGMP, potassium channels and calcium channels 
operated by stock. The presence of sildenafil was also able to significantly reduce the response 
to antigen in tissues from mice sensitized and challenged, and to alter the expression of genes 
belonging to the subfamily of TRPC, linking the involvement of phosphodiesterase 5 via the 
cellular expression of genes in TRPC tracheal smooth muscle. 
 
Key words: Sildenafil; capacitative calcium, nitric oxide; hyperactivity  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 1.1 Hiperreatividade 
 

 A hiperreatividade das vias aéreas pode ser definida como um aumento da 

resposta obstrutiva das vias aéreas a uma grande variedade de estímulos: 

farmacológicos, químicos e físicos, incluindo a histamina, metacolina, dióxido de 

enxofre, ar frio e outros. Esta resposta exacerbada é caracterizada pela redução 

do calibre das vias aéreas, aumento da contratilidade brônquica, alteração da 

permeabilidade da mucosa brônquica, presença de mediadores humoral e celular, 

e disfunção da regulação neural. Estes são os fatores críticos para o 

desenvolvimento da hiperreatividade brônquica (MEURS et al., 2008). 

 A hiperreatividade das vias aéreas é um fator de risco para o 

desenvolvimento de sintomas de asma em crianças e adultos, e está associada 

com a severidade dos sintomas respiratórios e com a diminuição da função 

pulmonar, determinando a necessidade de terapia. A patogênese da 

hiperreatividade das vias aéreas, apesar de intensa investigação, ainda não é 

bem compreendida (MEURS et al., 2008). 

 A hiperreatividade brônquica ocorre devido a um limiar reduzido a uma 

ampla gama de estímulos contráteis agindo diretamente na musculatura lisa 

brônquica através de receptores de membrana celular ou indiretamente por meio 

de vias neurais e/ou pela liberação de mediadores broncoconstritores de ambas 

as células inflamatórias e estruturais. Durante o processo inflamatório, a liberação 

de mediadores diferentes podem causar alterações funcionais e estruturais das 

vias aéreas levando a alterações na expressão e/ou funções de alguns receptores 

no músculo liso das vias respiratórias (LONG et al.,2009). 

 Os estímulos usados para mensurar a hiperreatividade das vias aéreas 

podem ser diferenciados em diretos e indiretos. O estímulo direto (acetilcolina, 

metacolina, histamina) atua diretamente nos receptores da musculatura das vias 

aéreas (muscarínicos e receptores H1, respectivamente) (BROWN et al., 2003). 

Os indiretos atuam através de mais de uma via de liberação de células 

inflamatórias e incluem os estímulos físicos (exercício, ar frio, hiperventilação) e 

químicos. 
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 Stephens et al., 1995 e Black et al., 1989 demonstraram que a retirada de 

amostras de tecido muscular das vias aéreas de humanos e animais 

sensibilizados exibem comportamento contrátil de hiperresponsividade, 

demonstrando que um fenótipo de hiperresponsividade pode ser observado “in 

vitro”. Zuyderduyn et al., 2008 sugerem que a inflamação no processo asmático, 

de forma direta e/ou indiretamente induz a contração do músculo liso das vias 

aéreas, aumentando a responsividade das vias aéreas a vários estímulos e induz 

alterações nos componentes estruturais da parede das vias aéreas levando a 

remodelação das vias aéreas. 

 Os mecanismos envolvidos na hiperreatividade das vias aéreas são 

complexos e envolvem uma variedade de fatores. Algumas evidências confirmam 

que reações inflamatórias no músculo liso das vias aéreas podem desempenhar 

um papel importante. Hang Chen et al., 2003 demonstraram, por exemplo que o 

TNF-α, uma citocina envolvida na asma, aumenta a resposta contrátil do carbacol 

em 30% e a contração induzida pelo KCl em 70% em comparação com aqueles 

tratados com salina.  

 Diferentes grupos de pesquisadores também têm demonstrado que a 

broncoconstrição aguda induzida por inalação de alérgenos é potencializado 

pelos inibidores da NOS em cobaias sensibilizadas, sugerindo um papel de 

proteção do NO endógeno na reação asmática em modelos animais. Além disso, 

o relaxamento do músculo liso é revertido ou a força das contrações musculares 

são marcadamente potencializadas na presença de inibidores da NOS, 

confirmando que o efeito relaxante nas vias aéreas realmente envolve a liberação 

de NO endógeno. Este efeito foi imitado pela remoção do epitélio das vias aéreas, 

sugerindo que o epitélio das vias aéreas libera NO, que se contrapõe a contração 

do músculo liso induzida por espasmógenos diferentes (FIGINI et al.,1996).  

  Portanto, a hiperreatividade associada à asma tem etiologia complexa, 

envolvendo aumento da contração muscular, proliferação celular e secreção de 

mediadores inflamatórios. Embora estas alterações patológicas sejam diversas, 

uma característica comum associada a hiperreatividade é uma mudança na 

dinâmica de controle da concentração intracelular de cálcio, função da atividade e 

expressão de uma variedade de canais iônicos, tanto na membrana plasmática 

como no retículo sarcoplasmático. Modificadas essas características desses 
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canais iônicos, pode ocorrer predisposição das vias aéreas para desenvolvimento 

de hiperreatividade. (PEREZ-ZOGHBI et al., 2009) 

 

 1.2 Óxido nítrico  

 

 O óxido nítrico (NO) é uma molécula pequena relativamente instável, 

inorgânica, incolor à temperatura ambiente, pouco solúvel em água, 

termodinamicamente instável, habitualmente encontrada no ar atmosférico em 

pequenas quantidades, altamente tóxica devido à presença de radical livre 

(elétron extra) que a torna um agente químico altamente reativo. sabe-se que o 

NO atua como uma molécula de sinalização nos sistemas cardiovascular, 

respiratório, nervoso e imune (Dusse et al., 2003; Queiroz & Batista 1998). 
 A oxidação do óxido nítrico pela molécula do oxigênio é objeto de 

numerosas investigações, e é certo que tais reações são importantes para a sua 

toxicologia e fisiologia. Uma das mais significantes reações do óxido nítrico é com 

o íon superóxido, produzindo o peroxinitrito, -OONO, um potente oxidante. Ambos 

óxido nítrico e superóxido são produzidos por macrófagos ativados, neutrófilos, e 

células endoteliais. Há evidências de que o peroxinitrito é formado em 

concentrações significativas in vivo e pode contribuir para um aumento do risco de 

câncer, aterosclerose, acidente vascular cerebral, e outras doenças. Peroxinitrito 

é um ânion estável em solução alcalina (pKa de 6,8), porém, uma vez protonados, 

ele se decompõe rapidamente com uma meia-vida de menos de 1 s em pH 

fisiológico a 37 ° C (Khan et al., 2000) .  

 Atualmente, está bem estabelecido que o NO tem um papel crucial na 

manutenção do tônus vascular, na regulação central da pressão sanguínea, na 

prevenção da agregação plaquetaria, inibição da adesão de monócitos e 

neutrófilos ao endotélio vascular, efeito antiproliferativo, efeitos antioxidativo 

dentre outros. 

   

 1.2.1 Biossíntese do óxido nítrico   

 

 A biossíntese do NO no organismo ocorre através da oxidação da L-arginina, 

um aminoácido semi-essencial produzido no organismo, porém em quantidade 

insuficiente para todas as necessidades. Além do ciclo da uréia, a arginina 
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também é utilizada na síntese de creatinina. A produção de NO depende da 

oxidação de um dos dois nitrogênios guanidino da L-arginina, que é convertida em 

L-citrulina. Esta reação é catalisada pela enzima NO sintetase (NOS) com a 

participação da forma reduzida do fosfato de nicotinamida adenina dinucleotídio 

(NADPH), como um doador de elétron (DUSSE et al., 2003). 

 Muitas células são capazes de sintetizar o NO através de hemeproteínas 

da família citocromo P450-like, chamadas de NO sintases (NOS). As NOS são 

dependentes de oxigênio molecular, nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato 

de hidrogênio, flavinas e tetrahidrobiopterina. Até o momento, foram isoladas e 

clonadas três isoenzimas, sendo duas constitutivas em determinadas células e 

uma induzível, recebendo as siglas respectivas de NOSC e NOSi.  

 A cNOS ou Isoforma I está presente no cérebro e foi purificada inicialmente 

no cerebelo de camundongo e de porco, tendo sido também encontrada no 

cérebro humano, mantendo sequência de aminoácidos altamente conservada 

entre as espécies, ocorrendo 93% de identidade entre a cNOS de humanos e 

camundongos (FLORA FILHO & ZILBERSTEIN, 2000). 

 A iNOS ou Isoforma II também chamada de macNOS (macrófago NO 

sintase) não é expressa sob condições normais, é induzida por citocinas e/ou 

endotoxinas em uma variedade de células, incluindo-se macrófagos, linfócitos T, 

células endoteliais, miócitos, hepatócitos, condriócitos, neutrófilos e plaquetas. 

Esta isoforma requer algumas horas para ser expressa, mas, uma vez sintetizada, 

libera grandes quantidades de NO e a produção deste continua indefinidamente 

até que a L-arginina ou os cofatores necessários para sua síntese sejam 

depletados ou ocorra a morte celular (DUSSE et al., 2003). 

 A eNOS ou Isoforma III é expressa constitutivamente nas células 

endoteliais vasculares e nas plaquetas. 

 A síntese do NO pode ser verificada na figura 01, onde se observa que a 

conversão da L-arginina para L-citrulina e NO, é catalisada pela NO sintetase, 

através da oxidação de cinco elétrons de um dos nitrogênios guanidínicos da L-

arginina. O primeiro passo, a oxidação de dois elétrons, é uma hidroxilação que 

forma NG-hidroxi-L-arginina como um produto intermediário ligado à enzima. O 

segundo passo, uma oxidação de três elétrons envolve a remoção de elétron, 

inserção de oxigênio e quebra da ligação carbono-nitrogênio para formar L-

citrulina e NO. O mesmo doador de elétrons, a forma reduzida do fosfato de 
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nicotinamida adenina dinucleotídio (NADPH), é requerido em ambas as etapas. 

Os átomos de oxigênio que são incorporados ao NO e à L-citrulina derivam-se de 

moléculas distintas de oxigênio. (QUEIROZ & BATISTIA, 1999). 

 
Figura 01 – Síntese do óxido nítrico  

fonte: Dusse, et al., 2003 

 Todas as isoformas de NOS podem ser inibidas por análogos da arginina 

N-substituídos, como a NG-monometil-L-arginina (L-NMMA), N-imino-etil-L- 

ornitina (L-NIO), NG-amino-L-arginina (L-NAA), NG-nitro- L-arginina (L-NA) e o 

metil éster correspondente, o NG-nitro-L-arginina-metil-éster (L-NAME). Estes 

análogos competem com a L-arginina e agem como inibidores estereoespecíficos 

da NOS. Além destes inibidores, a aminoguanidina é também capaz de inibir a 

NOS e apresenta uma relativa seletividade para i-NOS. Vários destes inibidores 

têm sido utilizados em estudos da função do NO, tanto em células isoladas como 

in vivo (DUSSE et al., 2003). 

 
  1.2.2 Aspectos fisiológicos do óxido nítrico  
 
 
 Na década de 1980, vários estudos demonstraram que o NO é 

biossintetizado em várias células do organismo, sendo essencial em inúmeras 

funções orgânicas. Em 1980 Furchgott e Zawadzki, demonstraram o porquê da 

acetilcolina em algumas situações ser um vasoconstritor e em outras, agir como 

um vasodilatador. A simples verificação de que a acetilcolina só age como 

vasodilatador na presença do endotélio, desencadeou uma era de intensos 

trabalhos na década de 80. Postulou-se, então, a existência de um fator relaxante 

derivado do endotélio que, em 1982, foi denominado de (EDRF) “endothelium-

derived relaxing fator” (TAVARES et al., 1995). 
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 Nesses trabalhos verificou-se que o (FRED) não era um prostanóide, pois 

a indometacina, um bloqueador da via ciclo oxigenase, não é capaz de inibir o 

relaxamento dependente do endotélio produzido pela acetilcolina e por uma série 

de outros agonistas tais como: ADP, serotonina, histamina e outros. Determinou-

se, ainda, que o (FRED) era difusível e dependente de íons Ca2+ Tavares et al., 

1995. Palmer et al., 1987 sugeriram que o fator de relaxamento derivado do 

endotélio era um gás, o óxido nítrico. 

 A descoberta do NO como um agente de sinalização celular foi uma grande 

descoberta, rendendo aos pesquisadores o Prêmio Nobel de medicina em 1998 

para FURCHGOTT, IGNARRO e MURAD. Pouco tempo depois, o óxido nítrico foi 

atribuído a uma grande variedade de processos fisiológicos no homem, incluindo 

neurotransmissão, relaxamento do músculo liso, controle da pressão sanguínea, 

participação na capacidade do sistema imunológico de destruir células tumorais e 

parasitas intracelulares, além do envolvimento no mecanismo de morte celular 

programada (apoptose). 
 Não há dúvida que estudos recentes revelaram importantes funções 

fisiológicas desempenhadas pelo óxido nítrico e, consequentemente, mostraram 

que um grande número de doenças pode estar relacionado com o seu baixo ou 

alto nível no organismo. 

 O NO quando produzido difunde-se rapidamente do ponto de síntese, 

atravessando as membranas celulares, interagindo com moléculas intracelulares 

e extracelulares, apresentando grande instabilidade.  

 O NO é um importante mensageiro intercelular nos mamíferos superiores, 

pelas suas características químicas de alta difusibilidade, a sinalização do NO é 

exercida diretamente em nível intracelular, sem receptores transmembranosos. 

Devido à sua penetração intracelular sem intermediários membranosos, o 

organismo utiliza o NO em funções fisiológicas em que é necessária uma 

resposta rápida (FLORA FILHO & ZILBERSTEIN 2000). 

 O NO é o principal mediador citotóxico de células imunes efetoras ativadas 

e constitui a mais importante molécula reguladora do sistema imune, está 

demonstrado sua ação antibactericida, antiparasitária e antiviral. Nestes casos, o 

NO atua em concentrações maiores do que as de mensageiro, sendo tóxico aos 

microrganismos invasores. No entanto o NO é potencialmente tóxico. A toxicidade 
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se faz presente, particularmente, em situações de estresse oxidativo, geração de 

intermediários do oxigênio e deficiência do sistema antioxidante. 

 O aumento da concentração de GMPc na célula muscular resulta no 

relaxamento desta célula. O mecanismo de relaxamento envolve a diminuição da 

entrada de Ca++ para a célula, a inibição da liberação de Ca++ do retículo 

endoplasmático e o aumento do sequestro de Ca++ para o retículo 

endoplasmático. 

 Vários relatos têm demonstrado a capacidade do NO endógeno em 

influenciar os efeitos da hiperreatividade brônquica induzida por mediadores em 

diferentes modelos de animais. Em 1993 Nijkamp et al., descreveram a 

capacidade dos inibidores da NOS em cobaias para potencializar tanto 

broncoconstrição induzida pela histamina “in vivo” ou a contração concentração 

dependente de histamina em anéis de traqueais “in vitro”, sugerindo um papel 

modulador do NO endógeno na hiperreatividade. Em 1997 Mehta et al., têm 

mostrado que a broncoconstrição aguda induzida por inalação de alérgeno é 

potenciada pelos inibidores da NOS em cobaias sensibilizadas, sugerindo 

modulação protetoras por NO endógena na reação asmática.  

 As contrações são marcadamente potencializados por inibidores da NOS, 

indicando que o efeito relaxante nas vias aéreas é mediado pela liberação 

endógena de NO. Figini et al.,1996 mostrou este efeito pela remoção do epitélio 

das vias aéreas, sugerindo que o epitélio das vias aéreas libera NO que se 

contrapõe a contração do músculo liso induzida por espasmógenos diferentes. 

Estes resultados indicam a importância funcional do epitélio das vias aéreas na 

hiperreatividade, que não é considerado como uma barreira física de proteção 

entre constritor e do músculo liso, mas como um modulador do tônus broncomotor 

através da liberação de substâncias relaxantes (os chamados fatores de 

relaxamento derivados do endotélio - FRED). 

  

  1.2.3 Doadores de óxido nítrico 

 
 Os doadores de NO têm uma variedade de aplicações biomédicas. Embora 

a compreensão da fisiologia e patologia do NO pareça bastante incompleta, 

informações indiretas e diversas correlações sugerem que tanto o excesso quanto 

a insuficiência de NO induzem doenças e danos a tecidos. De longe, as doenças 
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mais significativas associadas à insuficiência de NO são as cardiovasculares. 

Além de suplementação de NO em situações em que a insuficiência de NO 

representa patologia, como na disfunção erétil, doadores de NO podem também 

regular o mecanismo fisiológico. O benefício da administração de NO tem sido 

reconhecido em muitas outras doenças, além de desordens cardiovasculares, 

doenças do sistema nervoso e inflamação (CORBIN et al., 2010). 

 A classificação de todos os doadores de NO pode ser confusa, já que 

todos os compostos ligados a nitrogênio-oxigênio têm potencial para se 

decompor, ser oxidados ou reduzidos, produzindo espécies reativas de nitrogênio. 

 As vias pelas quais tem-se a formação do NO diferem significativamente de 

composto para composto, como também a sua reatividade. Vários compostos 

requerem uma catalise enzimática enquanto outros liberam o NO não 

enzimaticamente, de forma espontânea. Outros, no entanto, necessitam da 

interação com grupos tióis, outros são reduzidos, outros oxidados (ACHIKE; 

KWAN, 2003), mas todos são dependentes do tempo de exposição e da 

concentração do NO formado. Desta forma percebe-se o quão vasto são as 

possibilidades para se produzir NO em um sistema biológico. 

 Os nitratos orgânicos são os mais conhecidos doadores de NO, sendo 

usados principalmente para alívio da dor aguda associada à angina. Para ocorrer 

a liberação do NO, os nitratos requerem tanto uma biotransformação não 

enzimática quanto uma enzimática (QUEIROZ & BATISTA 1998). 

 O nitroprussiato de sódio (NPS) é um vasodilatador misto com efeito sobre 

o território arterial e venoso. É administrado por via endovenosa, produzindo e 

liberando óxido nítrico e interferindo positivamente no processo de relaxamento 

da musculatura lisa vascular pulmonar e vasodilatação Tavares et al., 1995. 

 O grande problema do uso dos nitratos orgânicos ocorre devido ao 

desenvolvimento de tolerância e ao acúmulo de cianeto, respectivamente. Desta 

forma é que uma nova classe de compostos liberadores de NO foi criada, a dos 

S-nitrosotióis, cujas vantagens são: não induz tolerância a longo prazo, são tecido 

seletivos, atuam como agentes anti-plaquetários sem interferir com o tônus 

vascular (HANSPAL et al., 2002) 
 Alguns destes compostos têm sido sintetizados (S-nitroso-N-acetil-DL- 

penicilina; SNAP, S-nitroso-albumina) e podem agir como estoques de NO os 

quais podem ser liberados quando requeridos (STAMLER et al., 1992) quando 
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submetidos a presença de um vasto numero de fatores incluindo luz, calor, metais 

de transição (como o Cu2+) (BUTLER et al., 1998).  
 
 
 1.3 Canais iônicos 

 
 Os canais iônicos são moléculas de proteínas que formam poros na 

membrana plasmática e nas organelas intracelulares de todas as células. Estes 

canais exploram o gradiente iônico entre o lado citosólico e o espaço extracelular 

para transferência de íons como Na+, K+ e Ca2+. Canais de íons Na+, K+ e Ca2+ 

regulam a forma e a freqüência de potenciais de ação no músculo esquelético, 

músculo cardíaco e os neurônios. (IBOR DKHAR et al., 2009). 

 Alguns canais iônicos estão diretamente ligados a um receptor e só se 

abrem quando o receptor estiver ocupado por um agonista, são formados por uma 

ou poucas moléculas de proteínas que se encontram nas membranas biológicas e 

constituem uma das vias possíveis para o transporte de íons através dessas 

membranas (RANG; DALE; RITTER, 2000). Essas proteínas podem assumir 

diferentes estados conformacionais, abertas e fechadas, fenômeno denominado 

de cinética de canais iônicos.  

 
  1.3.1 Canais de potássio  

 

 Os canais de potássio (K+) formam a classe mais abundante e diversificada 

de canais iônicos. Estes são proteínas de membranas que permitem o efluxo de 

íons K+ através de um poro seletivo. A atividade dos canais de K+ pode ser 

regulada pelos níveis intracelulares de Ca2+, pela diferença de voltagem através 

da membrana e por neurotransmissores, e esses canais desempenham um papel 

importante em manter a fisiologia normal na repolarização celular, relaxamento da 

musculatura lisa, liberação de neurotransmissores, função imunológica e 

secreção de insulina. Os genes que codificam os canais de K+ estão sujeitos a 

mutação espontânea e estão associados com canalopatias como síndrome 

Anderson - Tawil, diabetes mellitus, epilepsia, episódios de ataxia, disfunção 

erétil, síndrome do QT longo e paralisia periódica Ibor dkhar et al., 2009. 
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 A atividade dos canais de potássio constitui um mecanismo essencial na 

regulação do potencial de membrana das células musculares lisas e na 

excitabilidade celular. A abertura de um canal de potássio presente na membrana 

das células musculares lisas quase sempre provoca um aumento da saída de 

íons do meio intracelular para o meio extracelular por difusão, o que causa 

hiperpolarização da membrana celular (SOBEY et al., 2001). Este estado de 

hiperpolarização conduz ao encerramento de canais de Ca2+ dependentes da 

voltagem e consequente diminuição da entrada de íons Ca2+ para o interior da 

célula, causando o relaxamento muscular. De forma inversa, o encerramento de 

um canal de potássio causa um estado de despolarização, abertura de canais de 

Ca2+ dependentes da voltagem, aumento da concentração intracelular e 

contração. 

 Pode-se deduzir que o potencial de membrana, juntamente com a 

concentração intracelular de Ca2+, regula e modula a entrada e a saída de íons 

Ca2+ através de canais iônicos assim como a sensibilidade da maquinaria 

contráctil ao Ca2+ (THORNELOE; NELSON, 2005). 
 No músculo liso, o tônus basal pode ser regulado por vários tipos de canais 

para K+, entre eles: canais para K+ abertos por voltagem (Kv); canais para 

potássio de grande condutância ativados por cálcio (BKCa); canais para K+ de 

pequena condutância ativados por Ca2+ (SKCa); canais para K+ sensíveis ao ATP 

(KATP), entre outros (THORNELOE; NELSON, 2005). Sendo que, a repolarização 

ou hiperpolarização de membrana ocorre devido, principalmente, a ativação dos 

(BKCa), que são ativados quando a concentração de Ca2+ se eleva na ordem de 

µM, e a ativação dos KV, em decorrência à despolarização de membrana (Hill et 

al., 2010). Tal ativação leva a uma redução no influxo de Ca2+ através dos VOC 

por sua inibição e, conseqüentemente, a uma redução da concentração de cálcio 

citosolico (Hill et al., 2010). 

 Os canais Kv são reguladores da excitabilidade da membrana, não só no 

sistema nervoso central e no coração, mas também em muitos outros tecidos, 

como células musculares lisas e células brancas do sangue. A simbiose da 

biologia molecular e da eletrofisiologia tem produzido uma riqueza de informações 

sobre essas proteínas.  

 Transcrições de mais de 30 diferentes canais de K+ foram detectados no 

epitélio respiratório de revestimento das vias aéreas e alvéolos. O significado 
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fisiológico e funcional desta diversidade molecular elevada de canais de K+ não é 

bem compreendida (BARDOU et al., 2009).  

 Os canais Kv podem ser inibidos de forma seletiva pela 4-aminopiridina 

que é muitas vezes usada para distinguir estes canais dos canais de potássio 

dependentes do cálcio (Kca) que também são ativados pela despolarização. 

(BRAINARD; KOROVKINA; ENGLAND, 2007) 

 Os canais para potássio de grande condutância ativados por cálcio (BKCa) 

foram assim definidos tendo por base a sua ativação pelo aumento da 

concentração intracelular de Ca2+, estes canais também aumentam a sua 

atividade com a despolarização da membrana e podem ser afetados por outros 

estímulos vasodilatadores.  

 Vários estudos examinam a sensibilidade do BKCa no músculo liso para o 

estiramento. A relevância potencial desse mecanismo para a resposta miogênica 

é que o estiramento mecânico, durante uma alteração na pressão intraluminal, 

alteraria atividade do canal BKCa, assim, impactando na entrada de Ca2 +, via 

canais de cálcio voltagem dependentes (Hill et al., 2010). 

 No presente trabalho, o TEA, um bloqueador seletivo dos BKCa 

(BURDYGA et al., 2002; YEN et al., 2000), foi utilizado como ferramenta 

farmacológica para verificar a participação desses canais no efeito miorrelaxante 

do sildenafil. 

 Os canais de K+ dependentes do ATP são formados por um complexo 

hetero-octâmeros das subunidades dos canais (Kir6.2 ou Kir6.1) que forma o 

poro, estando cada subunidade associada a uma proteína reguladora pertencente 

a receptores da Sulfonilureia (SUR1, SUR2a ou SUR2b). Estas proteínas SUR 

parecem ser responsáveis pela sensibilidade do canal ao ATP e ADP. As 

composições moleculares dos canais de KATP exibem especificidade dos tecidos, 

que oferece diversidade substancial entre os órgãos, por exemplo, nos músculos 

cardíaco e esquelético os canais KATP são compostas de Kir6.2 e subunidades 

SUR2A, enquanto que em neurônios centrais e células-ß do pancreas são 

compostas por Kir6.2 e SUR1, Chai et al., 2011. 

 Os canais de KATP participam da atividade elétrica em muitos tecidos por 

regular o fluxo de potássio na membrana celular. Esses canais podem ser 

ativados por vários fatores como a voltagem, a entrada e a liberação de Ca2+ 

intracelular, as proteínas G e ATP. Os canais de KATP são definidos tendo por 
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base a sua sensibilidade para o ATP intracelular que inibe a sua atividade. A 

dissociação do ATP causa a sua oclusão e consequente hiperpolarização da 

membrana. Em contraste com o ATP intracelular, outros fatores como a redução 

da PaO2 ou pH abrem o canal e produzem vasodilatação. Estas propriedades 

apoiam a ideia de que a atividade destes canais reflete em parte o estado 

metabólico da célula. 

 A hipóxia pode ativar os canais de KATP das células musculares lisas das 

artérias coronárias através da redução da concentração de ATP intracelular. 

Contudo, estes também podem ser ativados, pela elevação da concentração de 

ADP intracelular e pela acidificação intracelular que pode acompanhar o estado 

de hipóxia. Este estado de hipóxia causa a libertação de adenosina pelos miócitos 

cardíacos, sendo esta um potente dilatador das artérias coronárias. A adenosina 

ativa os canais de KATP nas células musculares lisas vasculares via receptores A1. 

A ativação dos canais KATP está também envolvida na vasodilatação secundária a 

um estado de hipóxia na circulação cerebral, renal e muscular esquelética Sobey, 

2001 & Jackson, 2000.  

 
  1.3.2 Canais de Ca2+ 
  

 Uma variedade de diferentes canais permeáveis ao Ca2+ existe 

simultaneamente na membrana das células e são responsáveis pela entrada 

deste íon na célula para que possa ocorrer a sinalização transmembrana. Estes 

canais podem ser classificados em: canais de cálcio voltagem dependentes 

(VOC), que são ativados por despolarização da membrana através de estímulos 

químicos e ou elétricos. Os VOCs são encontrados em células excitáveis como 

neurônios e células musculares. Por outro lado, os canais de cálcio operados por 

receptor (ROC), que são ativados pela ligação direta de ligantes externos que na 

maioria das vezes são neurotransmissores e ou hormônios agonistas; os canais 

operados por segundo mensageiro (SMOC), que são ativados por meio de 

pequenas moléculas como o fosfato de inositol, diaglicerol e o ácido araquidônico; 

os canais de troca que operam de modo reverso (NCX), como os de Na+-Ca2+ e 

os canais operados por estoque (SOC), estes são ativados pela depleção dos 

estoque intracelulares de Ca2+ (PAREKH & PUTNEY, 2005) 
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 A estimulação da membrana plasmática de células musculares evoca uma 

resposta bifásica do Ca2+, pela elevação da concentração do Ca2+ intracelular que 

se caracteriza por uma elevação inicial rápida e transitória de Ca2+, seguida de 

um declínio suave, onde se alcança o estado estável da curva desde que se 

mantenha uma concentração de Ca2+ acima dos níveis basais. A resposta bifásica 

resulta de um influxo de Ca2+ tanto do espaço extracelular, quanto da liberação de 

Ca2+ dos estoques intracelulares (do retículo endoplasmático). Estudos iniciais 

tem atribuído a fase rápida e transitória do aumento na concentração de Ca2+ a 

liberação deste pelo retículo sarcoplasmático, e a fase sustentada atribui-se ao 

influxo de Ca2+ do meio extracelular (JUDE et al., 2008). 

 A contração do músculo liso é disparada principalmente pelo aumento da 

concentração intracelular de Ca2+, e pode ser alcançada tanto via despolarização 

de membrana, através dos canais para Ca2+ dependentes de voltagem (VOC), 

como pela ligação do agonista a um receptor, que pode ser independente do 

potencial de membrana (SOMLYO; SOMLYO, 2003). Agonistas como o carbacol 

ligam-se a receptores acoplados à proteína G e ativam a cascata de 

fosfoinositídios, usualmente através da produção de IP3 mediada pelas proteínas 

Gq e G11, estimulando, assim a liberação de Ca2+ do retículo sarcoplasmático 

(RS) (FUKATA; AMANO; KAIBUCHI, 2001). Os agonistas contráteis podem 

também elevar a concentração de Ca2+ através de receptores de rianodina e 

estimular a entrada de Ca2+ através dos múltiplos tipos de canais, incluindo canais 

para Ca2+ operados por estoque, por receptor ou por voltagem (SANDERS, 2001; 

McFADZEAN; GIBSON, 2002). 

 

 

 1.3.2.1 CANAIS SOC 

 

 Os canais de cálcio operados por estoque (SOC), são os menos estudados 

e os que possuem uma descrição mais superficial de seu mecanismo de ação. A 

razão desta situação se deve ao fato de seu complexo funcionamento de 

depleção dos estoques de Ca2+ intracelular do retículo endoplasmático de células 

não excitáveis resultando em um influxo de Ca2+ do espaço extracelular.  

 Em 1986 o SOC foi conceituado apenas como um canal relacionado a 

reposição dos estoques de Ca2+ do retículo endoplasmático, mais alguns anos 
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depois foi sugerida uma importante contribuição dos canais SOC na elevação do 

Ca2+ citoplasmático (PAREKH & PUTNEY, 2005). Em seguida vários estudos 

revelaram a ocorrência do SOC em muitos tipos de células tanto células 

excitáveis como em não excitáveis e que distúrbios nestes canais poderiam se 

relacionar direta ou indiretamente com vários distúrbio patológicos. 

 Na ultima década o SOC passou a ser mais bem investigado e varias 

questões relacionadas ao seu entendimento foram levantadas. A primeira questão 

diz respeito a sua identidade molecular, e a segunda questão diz respeito ao 

mecanismo que liga o esgotamento de cálcio do RE com a abertura do SOC na 

membrana da célula, estas questões em aberto passaram a ser interesse de 

vários grupos de pesquisadores (TARGOS; BARAŃSKA; POMORSKI, 2005). 

 

...Em geral, dois modelos se propõem a explicar a abertura dos canais 
SOC, o primeiro modelo sugere a liberação de um pequeno mensageiro 
difusível (CIF) que é libertado quando o RE esgota sua reservas de 
cálcio (Randriamampita & Tsien, de 1993). 
 A hipótese mais aceita é que a depleção de cálcio do RE dispara 
a entrada de cálcio capacitativo, provavelmente através de um 
mecanismo envolvendo a manutenção sustentada do influxo de cálcio do 
meio extracelular para reabastecer o cálcio do RE. Recentemente a 
expressão gênica do TRP (transient receptor potential) esta sendo 
correlacionada aos canais SOC, a expressão gênica de TRP em células 
de mamíferos resultou na formação de canais de cálcio que são ativados 
pela depleção dos estoques cálcio. Estes dados sugerem que proteínas 
codificadas do TRP, são as supostas proteínas responsáveis pela 
entrada de cálcio capacitativo. (TARGOS; BARAŃSKA; 
POMORSKI, 2005, p. 358) 
 
 
 
 

 Muitos fatores parecem interferir na entrada de Ca2+ capacitativo, incluindo 

proteínas relacionadas ao citoesqueleto da célula como actina, proteínas G, 

tirosina quinases, proteino quinase C e etc. Os canais SOC são na sua maioria 

identificados por suas propriedades, reveladas por “patch-clamp” que ajudam a 

discriminar algumas categorias funcionais dos receptores, mas não dão uma 

resposta sobre a sua identidade molecular (TARGOS; BARAŃSKA; POMORSKI, 

2005). 

 Parece claro agora que os canais SOC não possuem a mesma estrutura 

em todos os tipos de células, portanto a sua estrutura, forma e mecanismo de 

regulação podem diferir em células diferentes.  
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 A função dos canais SOC não depende só da estrutura protéica, mas 

também de seus moduladores ficando claro por exemplo que proteínas como a 

calmodulina, receptores de IP3, fosfolipase C e varias outras proteínas podem se 

ligar as proteínas relacionadas aos SOCs e provavelmente modificarem sua 

função, produzindo um mecanismo de regulação mais complexo. (TARGOS; 

BARAŃSKA; POMORSKI, 2005). 

  A entrada de cálcio operada por estoque via SOC é causada pela depleção 

de Ca2+ do reticulo endoplasmático, os canais TRP (Transiente potencial receptor) 

uma superfamília de grandes canais permeáveis ao Ca2+, têm sido 

progressivamente identificados e caracterizados para ser os candidatos SOC. O 

envolvimento de TRPC1 nos canais SOC e sua contribuição para o 

desenvolvimento do remodelamento vascular pulmonar tem sido demonstrada em 

músculo liso da artéria pulmonar humana em pacientes com hipertensão da 

artéria pulmonar (WANG et al., 2008). 

 O influxo de Ca2+ capacitativo tem sido encontrado em vários tipos de 

células endoteliais, inclusive no endotélio pulmonar e vascular, mostrando que o 

SOC nas células endoteliais participava na síntese de óxido nítrico e 

prostaglandinas (HELLI & JANSSEN, 2005). 

 

  1.3.2.2 Família dos TRPs 

 

A proteína TRP foi encontrado primeiro na Drosophila relacionada com a 

sinalização de proteínas fotorreceptoras em seguida foram identificadas 28 

proteínas homologas em mamíferos. Conforme a estrutura estas proteínas são 

divididas em grupos: TRPC, TRPV,TRPM, TRPP, TRPML e TRPA (SALIDO; 

SAGE; ROSADO, 2008).   

 Numerosos estudos de biologia molecular “in vitro” revelam que as 

proteínas TRP podem ser canais catiônicos, podendo ser desde pequenas 

proteínas a heteromultímeros. Os canais TRP são ativados por uma ampla 

variedade de estímulos: mecânico, térmico, osmótico e a compostos químicos. A 

expressão de alguns canais TRP pode ser regulada por fatores de crescimento e 

citocinas (PEREZ-ZOGHBI et al., 2009).  

 Os canais TRP desempenham papéis importantes nas células não 

excitáveis, no entanto, um tema emergente é que muitas proteínas relacionadas 
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TRP são expressos predominantemente no sistema nervoso com função na 

fisiologia sensorial. A superfamília TRP é dividida em sete subfamílias, das quais 

a primeira é composta dos "clássicos" TRP "(subfamília TRPC). TRPCs Alguns 

canais podem ser operados por estoque, enquanto outras parecem ser ativados 

por produção de diacilglicerol ou regulados através de um mecanismo de 

exocitose (MONTELL, 2005). 

 Os canais TRPC são ativados quando fosfolipase C é ativada tanto por 

receptores acoplados a proteína G que ativa a PLCβs ou por um receptor tirosina 

quinase de sinalização mediada pela família de PLCs. A ativação de TRPCs é 

perdida pela inibição da PLCβ através da utilização do inibidor U73122 ou quando 

a ativação é testada em sistemas com ausência da PLCs, como a Drosophila 

Norpa mutante Liedtke et al., 2007. 

 Ativação do sistema de sinalização proteína G – fosfolipase C resulta na 

hidrólise de PIP2 com a formação de dois segundos mensageiros diacilglicerol 

(DAG) e trifosfato de inositol (IP3), promovendo a liberação de Ca2+ das reservas 

intracelulares (RS) e ativação de proteinoquinases (PKCs), a depleção dos 

estoques Ca 2 + intracelular ativa então canais permeáveis ao Ca2+ na membrana 

plasmática. A base molecular pelo qual o esgotamento dos estoques ativa na 

membrana plasmática a entrada de Ca2 + ainda é incompreendida. 

 No músculo liso das vias aéreas o TRPC1 tem sido envolvido na 

proliferação celular podendo desempenhar um papel na remodelação das vias 

aéreas.  

 O TRPC3 é um dos receptores menos caracterizados da família TRPC, 

apesar disso, mostrou-se recentemente o seu envolvimento na constrição 

mediada por receptor nas células musculares lisas de artérias cerebrais Reading 

et al., 2005. A Ativação do canal TRPC3 permite a entrada de Ca2+ e sódio na 

célula, no entanto, o principal mecanismo de entrada Ca2+ na célula muscular lisa 

é através da entrada secundaria de sódio pela despolarização. A entrada do sódio 

despolariza ativando os canais cálcio tipo L permitindo a entrada Ca2+ 

subseqüentes e contração do músculo liso Watanabe et al., 2008.  
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 1.4 Nucleotídeos cíclicos 

 
 As concentrações intracelulares de GMPc são reguladas pela ação da 

guanilato ciclase e pelas fosfodiesterases especificas para o GMPc.  

 Do ponto de vista molecular, sabe-se que o NO ativa a enzima guanilato 

ciclase solúvel (GCs) ligando-se ao ferro do grupo heme desta enzima que, por 

sua vez, catalisa a conversão de guanosina trifosfato (GTP) em guanosina 

monofosfato cíclica (GMPc). Esta molécula atua como um segundo mensageiro 

diminuindo a concentração de Ca2+ intracelular nos músculos lisos e provocando, 

por exemplo, relaxamento muscular, inibição da adesão plaquetária, liberação de 

neurotransmissor, secreção hormonal, etc. (DUSSE et al., 2003). Inoue et al,. 

2004 demonstraram que o GMPc atua também inibindo a atividade da 

fosfodiesterase 3 (PDE-3), implicando em um aumento da concentração 

intracelular de AMPc e, consequentemente, na ativação da via AMPc-PKA. A 

fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5) é responsável pela hidrólise do GMPc para sua 

forma inativa de monofosfato de guanosina. 

 Sabe-se que os níveis intracelulares de AMPc e GMPc são fortemente 

controlados por dois mecanismos: taxa de síntese da adenilil ciclase (AC) e 

guanilato ciclase (GCs) respectivamente, em resposta à sinais extracelulares, ou 

pela taxa de hidrólise da ponta 3’ fosfodiesterase do AMPc ou GMPc pelas 

fosfodiesterases (PDE) inativando os nucleotídeos cíclicos (MATSUMOTO et al., 

2003). A enzima guanilato ciclase (GC) se apresenta de duas formas: a primeira é 

chamada de guanilato ciclase particulada (pGC) que são moléculas receptoras 

ligadas particularmente a membrana, possuindo um domínio de ligação do ligante 

extracelular, um domínio transmembrana e um domínio citoplasmático; a segunda 

forma da GC é chamada de guanilato ciclase solúvel (GCs) expressa 

praticamente em todos os tipos celulares, sendo uma enzimas citosólica contendo 

um grupo heme que medeia sua ativação pelo óxido nítrico. A produção de GMPc 

pela sGC é o mecanismo pelo qual o NO produz muitos dos seus efeitos 

fisiológicos como molécula sinalizadora (KRUMENACKER et al., 2004; LUCAS et 

al., 2000; BEHRENDS et al., 2000).  

 
Foi estabelecido por meados dos anos 1970, a atividade guanilato 
ciclase em ambas as frações solúveis e de particulada na maioria das 
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células (Hardman e Sutherland, 1969; Ishikawa et al, 1969;. Schultz et al, 
1969;. Brancos e Aurbach de 1969 ), e que essas atividades eram devido 
a diferentes proteínas diferentes (Garbers e Gray, 1974; Kimura e Murad, 
1974;. Chrisman et al, 1975). No entanto, somente com o 
desenvolvimento de técnicas de clonagem molecular mais de uma 
década mais tarde, e que se poderia ver a amplitude desta família de 
enzimas KIMBERLY, et al 2000, pg377 

 
 
 O aumento na concentração intracelular de AMPc inibe o processo 

inflamatório diminuindo a liberação de mediadores alérgicos dos mastócitos e 

basófilos, diminuindo a degranulação e a criação de espécies reativas de oxigênio 

em neutrófilos e eosinófilos, diminuindo a proliferação de linfócitos T e a geração 

de citocinas como TNF-α, IL-2, IFN-γ, IL-4. Os nucleotídeos AMPc e GMPc 

promovem o relaxamento da musculatura lisa do trato respiratório, utilizando uma 

via de transdução clássica envolvendo proteínas quinases. O aumento do teor de 

AMPc permite manter a integridade da barreira endotelial, que protege contra 

aumento da permeabilidade. Além disso, o AMPc inibe a expressão ELAM-1 e 

VCAM-1, que são de vital importância no recrutamento de células inflamatórias 

nas vias respiratórias (SCHRAMM et al., 2002). 

 No trato respiratório humano, tanto na traquéia como nas vias aéreas 

periféricas, a presença de fosfodiesterases PDE-1, PDE-2, PDE-3, PDE-4 e PDE-

5 tem sido observadas. Através da análise bioquímica e funcional das isoenzimas 

PDEs, sugere-se que a PDE-3 e PDE-4 regulam o conteúdo de AMPc da 

musculatura lisa respiratória. Estudos recentes sugerem que a inibição da 

atividade das duas últimas isoenzimas podem produzir efeitos benéficos no 

tratamento de doenças do trato respiratório (NEJMAN-GRYZ et al., 2006). 

 O sildenafil é um potente inibidor da (PDE5) especifica para o GMPc capaz 

de inibir a degradação do GMPc, potencializando, assim, o efeito do óxido nítrico. 

Essa atividade do sildenafil faz dele uma droga relaxante do músculo liso. A 

aplicação inicial e mais difundida do sildenafil está relacionada ao aparelho 

reprodutor na correção da disfunção erétil (CHUANG et al., 1998). Diversos 

autores vêm trabalhando com outras possíveis utilidades do sildenafil na 

terapêutica de doenças, como na hipertensão pulmonar (RALPH et al., 2004). 
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 1.5 Inibidores de Fosfodiesterase 
 

 As fosfodiesterases (PDEs) compreendem 11 famílias distintas de enzimas 

(PDE1-PDE11) que inibem a atividade dos segundos mensageiros nas células por 

hidrolisarem a ligação fosfodiéster do monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) e 

do monofosfato de guanosina cíclico (GMPc). Estes são importantes reguladores 

intracelulares de diversos processos, tais como motilidade do músculo liso, 

homeostase de eletrólitos, sinais neuroendócrinos e fototransdução retiniana. Os 

inibidores de PDEs podem elevar os níveis intracelulares do AMPc e GMPc, de 

acordo com a especificidade do substrato da PDE em particular que é bloqueada. 

Estes inibidores são referidos como agentes competitivos por assemelharem-se 

às estruturas moleculares dos nucleotídeos cíclicos, que são os substratos 

naturais das PDEs (FRANCIS et al., 2010). 

 A maioria das famílias de PDE apresenta mais de um gene, totalizando 21 

diferentes produtos gênicos. Entretanto há muito mais do que 21 RNAm ou 

proteínas transcritas desses genes devido ao uso de sítios alternativos de 

iniciação da transcrição e “splicing” alternativos das moléculas de RNAm 

precursoras da PDE. Assim, estima-se que possam existir mais de 100 produtos 

diferentes de RNAm, a maioria dos quais podem ser traduzidos em diferentes 

proteínas (ESSAYAN, 2001; BENDER & BEAVO, 2006). 

 Segundo Bender & Beavo, 2006, a natureza e a localização das PDEs 

podem ser o principal fator regulador da concentração local de GMPc e AMPc no 

interior da célula. Além disso, há crescentes evidências de que a maioria dessas 

PDEs está correlacionada com diferentes funções biológicas do corpo e 

provavelmente também com diferentes condições patológicas. 

 As PDEs são constituídas de 3 largos domínios funcionais: um domínio 

regulador N-terminal, um domínio catalítico central e um domínio regulador C-

terminal. O domínio catalítico é bastante homólogo entre as diferentes famílias. 

Os domínios N e C-terminal apresentam uma homologia moderada entre as 

famílias (ESSAYAN, 2001). 

 Os inibidores da fosfodiesterase (iPDE), enzima que degrada nucleotídeos 

cíclicos inibidores da ativação celular, promovem um acúmulo de (AMPc ou GMPc) 

dependendo do tipo de inibidor utilizado. (BENDER & BEAVO, 2006), estes 

inibidores surgem como fármacos que interferem nas concentrações destes 
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segundos mensageiros, e talvez interferindo também no funcionamento e na 

expressão gênica dos canais de cálcio operados por estoque.  

 Como AMP cíclico e GMP cíclico são gerados pela ação da adenilato 

ciclase ou guanilato ciclase, respectivamente, e modulam as ações de muitos 

hormônios e efeitos celulares, a inibição da PDE é uma maneira útil de causar 

uma variedade de efeitos celulares e pode influenciar a ativação de células 

inflamatórias, a ativação de células imunológicas e respostas contráteis do 

músculo liso. 

 O GMPc é um segundo mensageiro que participa em várias vias de 

sinalização e regulação de muitos aspectos da função das células. Além do 

clássico papel regulador do GMPc no relaxamento da musculatura lisa e 

regulação do tônus vascular, numerosas outras funções fisiológicas têm sido 

atribuídas. Ahluwalia et al., 2004 relataram que o mecanismo de sinalização do 

GMPc está envolvido na regulação da expressão de selectina-P e do 

recrutamento de leucócitos em camundongos. Farmacologicamente o aumento 

dos níveis de GMPc nas células epiteliais respiratórias de pacientes com fibrose 

cística, pode corrigir vários aspectos da patologia segundo Poschet et al., 2007. 

 Cada família de PDE tem seletividades diferentes para AMPc ou GMPc, e 

é caracterizada por uma combinação única de características enzimáticas e 

farmacológicas. Há também inibidores seletivos para cada família, e as famílias 

também podem ter especificidade de tecido. Dentro de cada família, há várias 

isoformas expressas. A PDE4 desempenha um papel particularmente importante 

nas células inflamatórias e imunomoduladoras e é a PDE predominante nas 

células inflamatórias, incluindo mastócitos, eosinófilos, neutrófilos, células T, 

macrófagos e células estruturais, tais como os nervos sensoriais e células 

epiteliais (CHUNG, 2006). 

 No trato respiratório humano, tanto em traquéias como em vias aéreas 

periféricas, a presença das fosfodiesterases PDE-1, PDE-2, PDE-3, PDE-4 e 

PDE-5 tem sido observada. A análise bioquímica e funcional das isoenzimas PDE 

sugeriu que as PDE-3 e PDE-4 regulam o conteúdo de AMPc na musculatura lisa 

respiratória. Também aparece a partir de estudos recentes que a inibição da 

atividade das duas últimas isoenzimas pode ser usado no tratamento de doenças 

do trato respiratório (FRAŇOVA et al, 20011). Apesar da teofilina um inibidor 

inespecífico de PDE, já estar em uso clínico por mais de 70 anos, seu mecanismo 
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de ação e seu local de ação permanece incerto. Sabe-se, entretanto, que a 

teofilina é um inibidor fraco e não seletivos de PDEs, sendo capaz de inibir as 

PDE3, PDE 4 e PDE 7 relacionadas com a quebra do AMPc e as PDE 5 e PDE 9 

relacionadas com a quebra do GMPc, resultando em um relaxamento da 

musculatura lisa das vias aéreas e inibindo a ativação das células inflamatórias 

(DAY et al., 2005; CHUNG, 2006). 

 Os estudos dos inibidores da fosfodiesterase-4 (iPDE-4) tem recebido uma 

atenção especial pelo seu potencial no tratamento da asma e das doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas. (HAN-JING 2004). O aumento dos níveis 

intracelulares de AMPc leva ao relaxamento do músculo liso e à potencialização 

do efeito broncodilatador dos β-agonistas.  

 Em modelos animais de asma, alguns iPDE-4 mostraram-se capazes de 

inibir a broncoconstricção e a infiltração eosinofílica induzidas por antígenos, a 

geração local de citocinas, de induzir a apoptose de eosinófilos e de reduzir a 

infiltração eosinofílica após a exposição alergênica, reduzindo a hiperreatividade 

brônquica (TURNER et al., 1996; UNDERWOOD et al., 1994).  

 A PDE5 é um inativador específico do GMPc. Há três variantes que foram 

identificadas (PDE5A1, A2, A3), que codificam proteínas com atividades 

catalíticas semelhantes ao GMPc e sensíveis ao sildenafil, um inibidor PDE5. 

Juntamente com PDE1, elas são as principais enzimas responsáveis pela quebra 

do GMPc em células musculares lisas vasculares (RYBALKIN et al., 2003). PDE5 

é amplamente expressa em músculo liso vascular das artérias e veias 

pulmonares, vasos sanguíneos brônquicos e músculo liso das vias respiratórias 

(SEBKHI et al, 2003; YANAKA et al., 1998).  

 A PDE5 hidrolisa especificamente o GMPc, contribuindo para a modulação 

intracelular deste nucleotídeo. Esta enzima é um homodímero, e cada monômero 

é uma proteína quimérica composta por um domínio regulatório (R) e um catalítico 

(C) que transforma o GMPc em 5 ́-GMPc. A ligação do GMPc ao sítio alostérico 

da PDE5 ativa a fosforilação da enzima pela proteína quinase dependente de 

GMPc (PKG), resultando em uma maior afinidade do GMPc ao domínio C e 

consequente aumento da atividade catalítica. Este evento está envolvido na 

regulação por feedback negativo dos níveis celulares de GMPc.  

 A PDE5A é geralmente considerada como uma proteína citosólica. Em 

roedores, os níveis relativamente altos de RNAm da PDE5A foram localizados no 
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músculo liso vascular, coração, placenta, músculo esquelético, pâncreas, cérebro, 

fígado, vários tecidos gastrointestinais e pulmonares (LOUGHNEY et al, 1998). 

No entanto, os maiores níveis de RNAm da PDE5A são encontrados no cerebelo, 

rins, pâncreas, pulmão e coração (GIORDANO et al., 2001). 

 Existem evidências de que os inibidores da PDE5 podem compartilhar 

propriedades antiinflamatórias semelhante aos inibidores de PDE4. (TOWARD et 

al., 2004) relataram que o sildenafil inibiu a hiperresponsividade das vias aéreas, 

a infiltração de leucócitos e níveis de óxido nítrico exalado após a exposição ao 

alérgeno em cobaias sensibilizadas e desafiadas. 

  O Sildenafil é um inibidor potente e seletivo da PDE5, responsável pela 

modulação da atividade do GMPc, regulando, desta forma, sua degradação. Esta 

droga estimula a via do óxido nítrico (NO)-GMPc e, por conseguinte, promove 

efeitos de relaxamento e vasodilatação (CORBIN et al., 2003). 

  

  1.5.1 Sildenafil 

 

 O Sildenafil, designado quimicamente como 1-[4-etóxido-3-(6,7-dihidro-1-

metil-7-oxo-3-propil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-5-il)fenilsulfonil]-4-metilpiperazina 

citrato, é um inibidor potente e seletivo da PDE5. Esta droga foi patenteada em 

1996, e aprovada para o uso terapêutico na disfunção erétil em 1998 (BALLARD 

et al., 1996; NAYLOR et al., 1996; SCHWARZ et al., 2007).  

 O citrato de sildenafil (Viagra), foi aprovado pela “Food and Drug 

Administration” nos Estados Unidos em Março de 1998 e pela Agência Europeia 

de Medicamentos em setembro de 1998 para o tratamento da disfunção erétil, foi 

o primeiro inibidor de fosfodiesterase tipo 5 (PDE5) licenciado para esta 

indicação. Ensaios clínicos iniciais de sildenafil foram realizados no Reino Unido, 

Europa, e Estados Unidos, e foram seguidos por ensaios realizados na América 

Central e do Sul, África, Ásia e Austrália. A eficácia e a segurança do sildenafil 

para o tratamento da disfunção erétil foram estabelecidas em mais de 120 

fabricantes que patrocinaram ensaios clínicos com uma exposição cumulativa de 

mais de 14.000 doentes por ano (GIULIANO et al., 2010). 

 O citrato de Sildenafil (Viagra®) é um inibidor seletivo da PDE 5 conhecido 

por sua ação miorrelaxante nos corpos cavernosos de diversas espécies, 

inclusive no homem. Uma vez que possui estrutura semelhante a do GMPc, o 
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Sildenafil compete com esse nucleotídeo, para se ligar ao sítio catalítico da 

enzima (WANG, 2009 ). Dessa forma, aumenta a concentração de GMPc e 

prolonga os efeitos da estimulação da inervação nitrérgica. Em estudos 

funcionais, o Sildenafil (10 - 1000 nM) elevou tanto a amplitude quanto a duração 

do relaxamento do corpo cavernoso em ratos, induzido pela inervação nitrérgica 

(BALLARD et al. , 1998). 

 FRAŇOVA et al, 20011 relataram que a resposta “ in vivo” à inalação de 

histamina em animais sensibilizados foi influenciada após a administração de 

cilostazol e zaprinast, sugerindo participação de PDE3 e PDE5 em processos 

inflamatórios e de hiperreatividade brônquica evocada por sensibilização e desafio 

a ovalbumina.  

 Toby et al., 2003 relata pela primeira vez que o inibidor de PDE5, o 

sildenafil (Viagra), inibe a inflamação e a reatividade das vias aéreas em modelos 

animais de doenças das vias aéreas e, portanto, podem ter potencial terapêutico 

no tratamento de asma e DPOC. 

 As ações antiinflamatórias do sildenafil em modelos animais de asma 

sugerem que os inibidores de fosfodiesterase 5 podem ter um importante papel no 

tratamento das doenças de vias aéreas. Essas evidências relacionam o 

envolvimento do sildenafil no processo inflamatório e contrátil de vias aéreas de 

cobaias e, ao mesmo tempo, coloca uma série de perguntas a respeito dos seus 

efeitos farmacológicos sobre o músculo liso das vias aéreas que, até agora, ainda 

não foram respondidas na literatura especializada. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Embora o interesse pelo estudo dos canais SOC tenha aumentado nos 

últimos tempos, o aprofundamento da sua ação fisiológica ainda pode ser 

considerado escasso acerca da sua participação na hipertensão pulmonar, na 

hipertensão arterial, na apoptose, broncodilatação, e na hiperreatividade 

brônquica, especialmente em modelo de asma, porém esse canal tem relação 

direta na homeostase do cálcio e das proteínas relacionadas a ele. Questionamos 

inicialmente se os canais SOC se fazem presentes e de forma expressiva no 

músculo liso da traquéia e qual será o seu papel na hiperreatividade brônquica. 

 Portanto, um dos principais objetivos com a execução deste projeto é 

entender a participação dos canais SOC na hiperreatividade brônquica, ver a 

interferência dos inibidores de fosfodiesterase nos canais SOC do músculo liso de 

traquéia de animais desafiados a ovoalbumina (asmáticos) e investigar a 

expressão gênica destes canais no músculo liso da traquéia de animais naive e 

com hiperreatividade brônquica. 
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3 OBJETIVOS  

 

 O presente estudo teve como objetivos: 

1 Demonstrar a existência de proteínas relacionadas a canais de cálcio 

operados por estoque no músculo liso respiratório de ratos Wistar e 

estabelecer o modelo experimental adequado para ativação da entrada 

capacitativa de Ca2+ induzida pela depressão dos estoques 

intracelulares de Ca2+;  

2 Avaliar se o desenvolvimento de hiperreatividade causada por processo 

inflamatório após desafio antigênico em animais sensibilizados ao 

antígeno é capaz de alterar as respostas funcionais induzidas pelos 

canais SOC;  

3 Caracterizar o papel de enzimas fosfodiesterases na ativação dos 

canais SOC bem como a sua influência nas eventuais alterações 

funcionais observadas nos canais SOC após o desafio antigênico; 

4 Determinar a expressão gênica das proteínas dos canais operados por 

estoque (TRPC) no músculo liso respiratório de animais naive e 

desafiados a ovoalbumina. 
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4 METODOLOGIA 
 
 O percurso metodológico seguido nesse estudo compreendeu o 

desenvolvimento de diversos protocolos, sendo descritos a seguir os materiais e 

métodos utilizados na pesquisa. 

 
4.1 Materiais e métodos 
 
4.1.1 Aspectos Éticos 

 
O estudo seguiu os aspectos éticos que envolvem a pesquisa com animais 

para cuidados e uso de animais de laboratórios publicado pelo Colégio Brasileiro 

de Experimentação com Animais (COBEA), o qual foi submetido à apreciação e 

aprovação pela Comissão de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal 

do Ceará (Protocolo número 34/06). 

 

4.1.2 Animais 

 

No presente trabalho foram utilizados ratos machos, da espécie Rattus 

novergicus variedade Wistar, pesando 200-300 g, provenientes do Biotério 

Central da Universidade Federal do Ceara (UFC). Os experimentos foram 

realizados, no Laboratório de Farmacologia do Músculo Liso e no Laboratório de 

Doenças Infeciosas do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Os animais foram alojados no 

Biotério durante o período de quatro semanas em gaiolas plásticas com tampas 

metálicas (54 x 20 x 40 cm). Durante o período de alojamento, a manipulação dos 

ratos consistiu apenas dos procedimentos necessários para troca de ração, água, 

limpeza e higienização das gaiolas. A água e a ração foram fornecidas “ad 

libitum”. 

Os animais considerados nesse estudo foram tratados de acordo com os 

procedimentos acima descritos e podem ser divididos em 03 grupos assim 

definidos:  
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Animais naive: ratos que não receberam nenhum tratamento 

sensibilizante antes da realização dos experimentos. 

Animais sensibilizados: ratos que foram imunizados com o antígeno 

sensibilizante, mas não sofreram o processo de desafio antigênico. 

Animais desafiados: ratos que foram sensibilizados ao antígeno e foram 

desafiados com o antígeno sensibilizante. 

 
4.1.3 Método de sensibilização dos animais 

 

Um grupo de animais foi sensibilizado ativamente por meio de injeções 

intraperitoneais de ovalbumina (chicken egg albumin, grade II, 10 mg/kg, 3 

aplicações em dias alternados - nos dias 1, 3 e 5) de acordo com o método 

descrito por Weinreich; Undem (1987). Esses animais foram utilizados após um 

período mínimo de 21 dias e não mais que 50 dias após a última injeção aplicada 

no período de sensibilização. Os animais assim manipulados foram utilizados 

para experimentos “in vitro.”  

 

4.1.4 Metodologia de desafio antigênico 

 
São considerados animais desafiados os ratos previamente sensibilizados 

que foram submetidos ao desafio antigênico por inalação. O desafio antigênico 

(broncoprovocação) ocorreu no período entre os dias 21 e 50 pós-sensibilização, 

exatamente 24 horas antes da realização dos experimentos “in vitro.” No processo 

de desafio antigênico, os animais foram colocados em uma caixa de acrílico com 

as medidas de 30 x 16,6 x 19,8 cm. Na parte superior da caixa existe uma tampa 

removível para a colocação dos animais no compartimento interno. Nas porções 

laterais existem dois orifícios: um para acoplar o nebulizador ultrassônico, por 

meio do qual foi realizada a nebulização de solução com o antígeno sensibilizante 

e o outro para servir de escape, evitando a reinalação do ar expirado. 

A ovalbumina (OVA) para o desafio antigênico foi preparada em solução 

salina (NaCl 0,9%) mantida à temperatura ambiente e imediatamente antes da 

sua utilização. Após preparo, a solução de ovalbumina foi acondicionada em 

recipiente adaptado ao nebulizador (Respira Max® Inalador ultra-sônico, NS 

Indústria de Aparelhos Médicos Ltda, SP) que foi acoplado à caixa de acrílico 
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para iniciar o processo de nebulização do antígeno. Após colocação do animal na 

caixa de acrílico, o período máximo de duração da inalação foi mantido em 30 

minutos, exceto quando ocorresse alteração respiratória (aparecimento de 

tiragem intercostal, desconforto respiratório, aumento do ritmo respiratório ou 

tosse associada à coriza intensa) que pudesse, eventualmente, comprometer a 

sobrevivência do animal. A inalação do antígeno no período de 30 minutos foi 

realizada em duas sessões seqüenciais de 15 minutos cada. Na primeira, a 

concentração de ovalbumina utilizadas foi de 1 mg/mL e na segunda sessão de 5 

mg/mL. 

 

4.1.5 Experimentos com traquéias isoladas 

 

Para a obtenção das traquéias para os estudos de contratilidade do 

músculo liso das vias aéreas, os animais sofreram eutanásia com altas doses de 

anestésico, hidrato de cloral a 40% (1 mL/kg). Em seguida, após incisão mediana 

ventral, a traquéia foi rapidamente cortada em segmento único de 

aproximadamente 10 - 12mm. A seguir o segmento cortado, foi transportado 

rapidamente para uma placa de Petri contendo solução de Krebs-Henseleit 

(mmol/l: NaCl 118,0, KCl 4,7, CaCl2 2.5, MgSO4 1,2, NaHCO3 25,0, KH2PO4 1,2 e 

glicose 10,0) à temperatura ambiente. Após a remoção dos tecidos adjacentes 

(gordura e tecido conjuntivo), a traquéia foi cortada em quatro segmentos sob a 

forma de anéis, que foram transferidos para câmaras de banho para órgão isolado 

contendo 5 mL de solução de Krebs-Henseleit, aerada continuamente com ar 

atmosférico, o pH da solução foi ajustado manualmente para 7,4 e mantida a 

37oC pelo uso de bomba de circulação Haake FJ equipada com termostato. A luz 

dos anéis traqueais foi atravessada por duas peças metálicas confeccionadas em 

fino aço inoxidável, as quais foram atadas a dois pontos, um fixo na câmara e 

outro conectado à unidade transdutora de força (Grass, modelo FT03C, Quincy, 

Mass., EUA) apropriada para registro das contrações isométricas. Os sinais 

gerados pelo transdutor de força foram amplificados e registrados em um sistema 

de aquisição computadorizado (Dataq, PM-1000, WCE, Akron, Ohio, EUA) (Figura 

02). A tensão aplicada a cada segmento traqueal foi ajustada em 1g. O período 

de equilíbrio foi de 1 hora com troca do líquido de incubação a cada 15 minutos. 
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Figura 2 - Sistema de cubas isoladas e captação dos dados 
Fonte: Figura adaptada de Jucá, 2007, p. 33 

 
 
 
 
 
4.2 Protocolos experimentais para estudo da contratilidade traqueal 
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Após o período de equilíbrio das preparações conforme descrição anterior, 

os tecidos foram estimulados visando à obtenção de contrações de referência 

para avaliar inicialmente a responsividade tecidual. As contrações foram 

consideradas como a deflexão positiva dos traçados experimentais registrados no 

software de aquisição e foram medidas pela diferença entre o valor assintótico da 

deflexão e o valor registrado no traçado de tensão basal observada antes da 

adição do agente contrátil. Em todos os experimentos, contrações iniciais foram 

induzidas pela adição de alta concentração de K+ (60 mM) e esse procedimento 

foi repetido até que duas contrações de mesma magnitude fossem observadas. 

Nesse momento o tecido foi considerado em condições de iniciar os 

procedimentos experimentais. A maioria dos dados registrados ao longo desse 

trabalho, salvo quando explícitamente indicado, foi normalizada em função da 

amplitude dessa última contração registrada para o K+. 

 

4.2.1 Confecção das curvas concentração-efeito  

 

Curvas concentração-efeito (CCE) foram obtidas pela exposição da 

preparação a concentrações cumulativamente crescentes de sildenafil, carbacol, 

zaprinaste, nitroprussiato de sódio e SNAP. Cada concentração de uma dada 

substância foi adicionada ao banho e assim foi mantida por um período de cinco 

minutos até a adição da concentração subsequente (eventualmente foram 

necessários até 10 minutos para observação do platô da resposta contrátil). O 

efeito máximo (Emax) para a CCE foi alcançado quando o aumento na 

concentração de dada substância não induziu aumento ou diminuição da resposta 

contrátil adicional àquela observada com a concentração anterior. 

 

4.2.2 CCE para o sildenafil adicionado à preparação após contração com carbacol 

em animais naive 

 

Anéis de traquéia com o epitélio íntegro ou sem epitélio, obtidos de animais 

naive, foram montados em câmaras para órgãos isolados conforme descrição no 

item 4.1.5. Para estudar as alterações no tônus basal de anéis de traquéias 

isoladas de ratos, as traquéias foram pré-contraídas com carbacol (1 µM) em 
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seguida foram confeccionadas CCEs com a adição cumulativa e crescente de 

sildenafil (0,1 a 600 µM, com intervalo de três minutos entre as concentrações). 

Adicionalmente, as CCEs para o sildenafil foram obtidas em preparações nas 

quais houve retirada do epitélio como também em preparações com o epitélio 

intacto na presença de diferentes substâncias como: Krebs, L-nitro-arginina-metil-

ester (L-NAME - 50µM), glibenclamina 1µ, 4-aminopiridina (4AP - 1µM), 

tetraetilamônio – (TEA - 5mM), tetrodotoxina (TTX - 1µM). A retirada do epitélio foi 

realizada pela remoção mecânica através de esfregaços suaves e sucessivos na 

luz do segmento traqueal com hastes de algodão umidificado em solução 

fisiológica de Krebs. A remoção da camada epitelial foi confirmada por 

microscopia óptica. Após a observação do efeito máximo, o tecido foi lavado 

mediante trocas sucessivas e completas da solução fisiológica na câmara de 

banho, para se observar o retorno do traçado à linha de base, indicando assim a 

recuperação do tecido. Outro parâmetro avaliado que indica a integridade do 

tecido ao final do experimento, é a repetição de uma contração induzida por K+ 60 

mM e a comparação de sua amplitude com a amplitude obtida no início do 

experimento.  

 

4.2.2.1 CCE para o sildenafil adicionado à preparação após contração com 

carbacol  

 

Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo (CCh + 

Krebs) as traquéias foram contraídas com carbacol (1µM) e em seguida foram 

adicionadas doses/volumes de Krebs Henseleit . No grupo (CCh + Sildenafil) as 

traquéias foram contraídas com carbacol (1µM) e em seguida foram adicionadas 

concentrações crescentes de sildenafil (0,1 a 600 µM , com intervalo de três 

minutos entre as concentrações). 

 

4.2.2.2 CCE para o sildenafil na contração induzida pelo carbacol em traquéias de 

animais naive com epitélio e sem epitélio 

 

Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo 

(Epitélio + Sil) após uma hora de equilíbrio, foi realizada uma contração com 1μΜ 

de carbacol, após a estabilização da contração foram adicionadas concentrações 
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crescentes de sildenafil (0,1 a 600 µM, com intervalo de três minutos entre as 

concentrações). No grupo (CCh + Sil sem epitélio) antes da montagem dos anéis 

de traquéia o epitélio foi removido com algodão, após uma hora de equilíbrio, foi 

realizada uma contração com 1μM de carbacol, após a estabilização da contração 

foram adicionadas concentrações crescentes de sildenafil (0,1 a 600 µM, com 

intervalo de três minutos entre as concentrações). 

 

4.2.2.3 CCE para o sildenafil na contração induzida pelo carbacol em traquéias de 

animais naive na presença do L-NAME 

 

Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo (CCh + 

Sil) após uma hora de equilíbrio, foi realizada uma pré-contração com 1μM de 

carbacol, após a estabilização da contração foram adicionadas concentrações 

crescentes de sildenafil (0,1 a 600 µM, com intervalo de três minutos entre as 

concentrações). No grupo (CCh + Sil + L-NAME) após uma hora de equilíbrio, foi 

adicionado o L-NAME na concentração de 50μM e em seguida foi realizada uma 

contração com 1μM de carbacol, e após a estabilização da contração foram 

adicionadas concentrações crescentes de sildenafil (0,1 a 600 µM, com intervalo 

de três minutos entre as concentrações). 

 

4.2.2.4 CCE para o sildenafil na contração induzida pelo carbacol em traquéias de 

animais naive na presença da glibenclamida 

 

Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo (CCh + 

+ SIL) após uma hora de equilíbrio, foi realizada uma contração carbacol 1µM, 

após a estabilização da contração foram adicionadas concentrações crescentes 

de sildenafil (0,1 a 600 µM). No grupo (Glibenclamida) após uma hora de 

equilíbrio, foi adicionado a Glibenclamida na concentração de 1 µM e em seguida 

foi realizada uma contração carbacol 1µM, a após a estabilização da contração 

foram adicionadas concentrações crescentes de sildenafil (0,1 a 600 µM). 

 

 

4.2.2.5 CCE para o sildenafil na contração produzida pelo carbacol em traquéias 

de animais naive na presença do 4-AP 
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Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo (CCh + 

SIL) após uma hora de equilíbrio, foi realizada uma contração com 1μM de 

carbacol, após a estabilização da contração foram adicionadas concentrações 

crescentes de sildenafil (0,1 a 600 µM). No grupo (CCh + SIL + 4-AP) após uma 

hora de equilíbrio, foi adicionado o 4-AP na concentração de 1mM e em seguida 

foi realizada uma contração com 1 μM de carbacol, e após a estabilização da 

contração foram adicionadas concentrações crescentes de sildenafil (0,1 a 600 

µM). 

 

4.2.2.6 CCE para o sildenafil na contração produzida pelo carbacol em traquéias 

de animais naive na presença do TEA 

 

Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo (CCh + 

Sil) após uma hora de equilíbrio, foi realizada uma contração com 1μM de 

carbacol, após a estabilização da contração foram adicionadas concentrações 

crescentes de sildenafil (0,1 a 600 µM). No grupo (CCh + SIL + TEA) após uma 

hora de equilíbrio, foi adicionado o TEA na concentração de 5mM e em seguida 

foi realizada uma contração com 1μM de carbacol, e após a estabilização da 

contração foram adicionadas concentrações crescentes de sildenafil (0,1 a 600 

µM). 

 

4.2.2.7 CCE para o sildenafil na contração produzida pelo carbacol em animais 

naive na presença do TTX 

 

Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo (CCh), 

foi realizada uma contração com 1μM de carbacol, após a estabilização da 

contração foram adicionadas concentrações crescentes de sildenafil (0,1 a 600 

µM). No grupo (SIL + TTX) foi adicionado a TTX na concentração de 1μM e em 

seguida foi realizada uma contração com 1μM de carbacol, e após a estabilização 

da contração foram adicionadas concentrações crescentes de sildenafil (0,1 a 600 

µM). 

4.2.3 CCE para o sildenafil adicionado à preparação após contração com potássio  
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Anéis de traquéia com o epitélio íntegro obtidos de animais naive foram 

montados em câmaras para órgãos isolados conforme descrição no item 4.1.5. 

Para estudar as alterações no tônus basal de anéis de traquéias isoladas de 

ratos, as traquéias foram pré contraídas com potássio 60mM, em seguida foram 

confeccionadas CCEs com a adição cumulativa e crescente de sildenafil (0,1 a 

600 µM, com intervalo de três minutos entre as concentrações) na presença de 

diferentes substâncias como: azul de metileno (20µM) e L-nitro-arginina-metil-

ester (L-NAME - 50µM). 

 

4.2.3.1 CCE para o sildenafil na contração produzida pelo potássio em animais 

naive na presença do azul de metileno 

 

Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo (K+ + 

SIL), foi realizada uma contração com cloreto de potássio 60 mM após a 

estabilização da contração foram adicionadas concentrações crescentes de 

sildenafil (0,1 a 600 µM). No grupo (K+ + Sil + Azul de metileno) foi adicionado o 

azul de metileno na concentração de 20 μM e em seguida foi realizada uma 

contração com cloreto de potássio 60 mM, e após a estabilização da contração 

foram adicionadas concentrações crescentes de sildenafil (0,1 a 600 µM). 

 

4.2.3.2 CCE para o sildenafil na contração produzida pelo potássio em animais 

naive na presença do L-NAME 

 

Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo (K+ + 

SIL), foi realizada uma contração com cloreto de potássio 60 mM após a 

estabilização da contração foram adicionadas concentrações crescentes de 

sildenafil (0,1 a 600 µM). No grupo (K+ + Sil + L-NAME) foi adicionado o L-NAME 

na concentração de 50 μM e em seguida foi realizada uma contração com cloreto 

de potássio 60 mM, e após a estabilização da contração foram adicionadas 

concentrações crescentes de sildenafil (0,1 a 600 µM). 

 

4.2.4 CCE para o zaprinast adicionado à preparação após contração com 

carbacol 
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Anéis de traquéia com o epitélio íntegro obtidos de animais naive foram 

montados em câmaras para órgãos isolados conforme descrição no item 4.1.5. 

Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo (Zaprinast + 

CCh), foi realizada uma contração com carbacol 1 µM após a estabilização da 

contração foram adicionadas concentrações crescentes de zaprinast (0,1 a 600 

µM). No grupo (Zaprinast + L-NAME + CCh) foi adicionado o L-NAME na 

concentração de 50 μM e em seguida foi realizada uma contração com carbacol 1 

µM, e após a estabilização da contração foram adicionadas concentrações 

crescentes de Zaprinast (0,1 a 600 µM). 

 

4.2.5 CCE para o carbacol na presença e na ausência do sildenafil  

 

Anéis de traquéia com o epitélio íntegro obtidos de animais naive foram 

montados em câmaras para órgãos isolados conforme descrição no item 4.1.5. 

Para estudar as alterações no tônus basal de anéis de traquéias isoladas de 

ratos, as traquéias foram pré contraídas com potássio 60mM, em seguida foram 

confeccionadas CCEs com a adição cumulativa e crescente de carbacol (0,001 a 

300 µM, com intervalo de três minutos entre as concentrações) na presença e na 

ausência de diferentes concentrações de sildenafil 

 

4.2.5.1 CCE para o carbacol em animais naive na presença de sildenafil 10 e 30 

µM 

 

Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo (CCh), 

foi realizada uma contração com cloreto de potássio 60 mM após a estabilização 

da contração foram adicionadas concentrações crescentes de carbacol (0,001 a 

300 µM). No grupo (CCh + Sil 10) foi adicionado o sildenafil na concentração de 

10 μM e em seguida foram adicionadas concentrações crescentes de carbacol 

(0,001 a 300 µM). No grupo (CCh + Sil 30) foi adicionado o sildenafil na 

concentração de 30 μM e em seguida foram adicionadas concentrações 

crescentes de carbacol (0,001 a 300 µM). 

 

4.2.5.2 CCE para o carbacol em animais naive na presença de sildenafil 100 e 

300 µM 
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Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo (CCh), 

foi realizada uma contração com cloreto de potássio 60 mM após a estabilização 

da contração foram adicionadas concentrações crescentes de carbacol (0,001 a 

300 µM). No grupo (CCh + Sil 100) foi adicionado o sildenafil na concentração de 

100 μM e em seguida foram adicionadas concentrações crescentes de carbacol 

(0,001 a 300 µM). No grupo (CCh + Sil 300) foi adicionado o sildenafil na 

concentração de 300 μM e em seguida foram adicionadas concentrações 

crescentes de carbacol (0,001 a 300 µM). 

 

 

4.2.6 CCE para doadores de óxido nitrico adicionado à preparação após 

contração com carbacol 

 

Anéis de traquéia com o epitélio íntegro obtidos de animais naive foram 

montados em câmaras para órgãos isolados conforme descrição no item 4.1.5. 

Para estudar as alterações no tônus basal de anéis de traquéias isoladas de 

ratos, as traquéias foram pré contraídas com carbacol 1 µM, em seguida foram 

confeccionadas CCEs com a adição cumulativa e crescente de doadores de óxido 

nítrico, com intervalo de três minutos entre as concentrações) na presença e na 

ausência de diferentes concentrações de sildenafil. 

 

4.2.6.1 CCE para o SNAP na presença e na ausência do sildenafil 

 

Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo 

(SNAP), foi realizada uma contração com carbacol 1 µM após a estabilização da 

contração foram adicionadas concentrações crescentes de SNAP (0,001 a 1000 

µM). No grupo (SNAP + Sil) foi adicionado o sildenafil na concentração de 10 μM 

e em seguida foi realizada uma contração com carbacol 1 µM após a 

estabilização da contração foram adicionadas concentrações crescentes de SNAP 

(0,001 a 1000 µM). 

4.2.6.2 CCE para o nitroprussiato na presença e na ausência do sildenafil 
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Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive, no grupo 

(Nitroprussiato), foi realizada uma contração com carbacol 1 µM após a 

estabilização da contração foram adicionadas concentrações crescentes de 

niroprussiato (0,001 a 1000 µM). No grupo (Nitroprussiato + Sil) foi adicionado o 

sildenafil na concentração de 10 μM e em seguida foi realizada uma contração 

com carbacol 1 µM após a estabilização da contração foram adicionadas 

concentrações crescentes de SNAP (0,001 a 1000 µM). 

 

4.2.7 CCE para o carbacol nos animais sensibilizados e desafiados 

 

Anéis de traquéia com o epitélio íntegro obtidos de animais naive, 

sensibilizados e desafiados foram montados em câmaras para órgãos isolados 

conforme descrição no item 4.1.5. Para estudar as alterações no tônus basal de 

anéis de traquéias isoladas de ratos, as traquéias foram pré contraídas com 

potássio 60mM, em seguida foram confeccionadas CCEs com a adição 

cumulativa e crescente de carbacol (0,001 a 300 µM, com intervalo de três 

minutos entre as concentrações) na presença e na ausência de diferentes 

concentrações de sildenafil. 

 

4.2.7.1 CCE para o carbacol em traquéias de animais naive, sensibilizados e 

desafiados 

 

 Nestes experimentos foram utilizados ratos machos não sensibilizados 

(naive), sensibilizados ou sensibilizados e desafiados à ovalbumina. No grupo 

Naive foi injetado intraperitonealmente 0,66 ml de solução salina nos dias 01, 03 e 

05 e os animais foram desafiados com duas inalações consecutivas de solução 

salina 24 horas antes dos experimentos que aconteceram 14 a 21 dias depois. No 

grupo Sensibilizado foi injetado intraperitonealmente 0,66 ml de solução contendo 

Ova (10µg/ml) nos dias 01, 03 e 05 e os animais foram desafiados com duas 

inalações consecutivas de solução salina 24 horas antes dos experimentos que 

aconteceram 14 a 21 dias depois. No grupo Desafiado foi injetado 

intraperitonealmente 0,66 ml de solução contendo Ova (10µg/ml) nos dias 01, 03 

e 05 e os animais foram desafiados com duas inalações consecutivas de Ova 24 

horas antes dos experimentos que aconteceram entre 14 a 21 dias do inicio do 
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processo. Em ambos os anéis de traquéia foram contraídos com concentrações 

crescentes de carbacol (0,001µM até 300 µM). 

 

4.2.7.2 CCE para o carbacol em traquéias de animais naive, sensibilizados e 

desafiados 

 

 Nestes experimentos foram utilizados ratos machos não sensibilizados 

(naive), sensibilizados ou sensibilizados e desafiados à ovalbumina. Resposta 

contrátil à adição cumulativa de CCh (0,001µM até 300 µM) em tecidos de 

animais sensibilizados intraperitoenalmente a ovoalbumina e tratados com 

aerossol 24 h antes, com solução salina (controle - triângulo cheio para baixo) ou 

OVA (Ovoalbumina - meio círculos cheios). As curvas concentração-efeito foram 

gerados na ausência do sildenafil (15 a) ou na presença de 10 µM sildenafil – 

adicionado após a estabilização do tecido e antes do carbacol (15 b) ou na 

presença de 30 µM sildenafil - adicionado após a estabilização do tecido e antes 

do carbacol (15 c).  

 

4.2.8 Estudo dos canais operados por estoque  

 Anéis de traquéia com o epitélio íntegro obtidos de animais naive foram 

montados em câmaras para órgãos isolados conforme descrição anterior (ver item 

4.1.5). Inicialmente foram obtidas duas respostas ao potássio 60mM, no intuito de 

verificar a integridade dos tecidos. Verificada a integridade da preparação os 

anéis serão lavados com uma solução de krebs modificado livre de Ca2+ que 

contem em (mM) 138 Nacl, 4,7 KCl, 1.2 MgSO4, 1.2 NaH2PO4, 5HEPES, e 10 de 

glicose e pH de 7,4. Para ver a abertura dos canais SOCE, realizar-se-á uma pré 

contração com K+ 65 mM e lavar-se-á a preparação com a solução de krebs 

modificado livre de Ca2+ adicionada de 0,1 mM de EGTA, e 1µM de Tapsigargina, 

cinco minutos depois reliza-se uma contração com 10µM de carbacol, espera a 

contração máxima, lava com a solução de Krebs modificado livre de Ca2+, espera 

estabilizar e adiciona-se 0,1 mM de EGTA, e 1µM de Tapsigargina, após cinco 

minutos adiciona-se 2,5 mM de CaCl2 

4.2.9 Determinação da expressão gênica dos canais operados por estoque 

(TRPC) no músculo liso respiratório de animais naive e desafiados a ovoalbumina 
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4.2.9.1 Isolamento de RNA total: 

Segmentos de músculo liso traqueal foram excisados de ratos Wistar após 

desafio farmacológico com ovalbumina na presença e ausência das 

concentrações de 20µM ou 50µM de sildenafil. Estes fragmentos pesando no 

máximo 30 mg seguiram para os procedimentos de isolamento de RNA total 

utilizando o kit RNeasy Mini (Qiagen) e automação pelo equipamento Qiacube.  

Resumidamente, adicionamos os tecidos a um volume de 600 uL do 

tampão de lise contendo β-mercaptoetanol. Os fragmentos foram inicialmente 

homogeneizados e lisados através de um disruptor elétrico (Dreemel) contendo 

uma haste de aço autoclavável acoplada. Ao passo que o tecido tinha suas 

membranas rompidas os ácidos nucléicos eram liberados no meio. Esta solução 

foi centrifugada a 14.000 xg por 3 minutos e o sobrenadante aplicado a um tubo 

eppendorf de 2,0 ml o qual foi encaminhado ao equipamento QuiaCube (Qiagen). 

A partir de então todo o isolamento foi realizado automaticamente, seguindo o 

protocolo descrito pelo kit e já programado ao equipamento. A figura 03, a seguir, 

demonstra as etapas realizadas automaticamente pelo equipamento QiaCube.  

 

 
Figura 03 – Esquema gráfico do isolamento de RNA total com automação 
pelo equipamento QiaCube (Qiagen). 
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4.2.9.2 Reação de Transcriptase reversa: 

 

 Para que pudéssemos analisar a expressão gênica dos receptores de 

potencial transitório de íons cálcio (TRPC) envolvidos na modulação 

farmacológica do sildenafil sobre o músculo liso traqueal desafiado com 

ovalbumina o RNA total isolado no procedimento anterior foi transformado em 

DNA complementar (cDNA) através da reação de Transcriptase reversa. Para 

tanto, utilizamos a enzima do kit SuperScriptTM III Reverse Transcriptase System 

(Invitrogen, USA).  

Resumidamente, uma quantidade de 1 µg de RNA total extraído foi 

adicionado a um tubo eppendorf (0.2µL) contendo 1 µL de primer oligo (dT)20 

(50µM), 1 µL de uma mistura de desoxinucleotídeos (dNTP mix, 10mM) e água 

miliQ autocalvada para um volume de 10 µL. Essa primeira mistura (reação A) foi 

aquecida à 65°C para a desnaturação do RNA e anelamento do primer oligo 

(dT)20 com a cauda polyA do RNA mensageiro por 5 minutos. Imediatamente após 

este período, a reação foi resfriada em gelo por pelo menos 1 minuto e, a esta 

solução, foi adicionada uma reação B que continha: 2µL de tampão de síntese de 

cDNA (10X), 4 ul de MgCl2 (25mM), 2µL de DTT (0,1M), 1µL de uma solução 

RNAseOUT (40U/µL), e 1µL da enzima SuperScritpTM III RT (200 unidades/µL). O 

tubo contendo as duas misturas (20µL) foi levado a um termociclador onde 

permaneceu inicialmente por 50 minutos a uma temperatura de 50°C. Passado 

este período, a reação foi aquecida a uma temperatura de 85°C por 5 minutos e 

então resfriada imediatamente a uma temperatura de 4°C. Finalizando o 

processo, o cDNA sintetizado foi acrescido de 1uL de RNase H e incubado por 20 

minutos a 37°C. O cDNA sintetizado mantido em freezer -20°C até a realização de 

sua amplificação pela técnica de PCR em tempo Real (qPCR). 

 
 
 
 
4.2.9.3 Reação de Polimerase em Cadeia em Tempo Real (qPCR): 
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Analisamos a expressão dos genes para os receptores de potencial 

transitório de íons cálcio (TRPC 1, TRPC 3, TRPC 4, TRPC 5 e TRPC 6) e gene 

de referência de fosfolipase A2 (YHWAZ) utilizando o equipamento iQ5 Real Time 

PCR Detection System (Bio-Rad). Esta tecnologia é baseada na detecção em 

tempo real da amplificação de uma amostra de DNA ou cDNA pela técnica de 

PCR. Através dessa tecnologia é possível a quantificação das amostras de cDNA 

na fase exponencial da cinética de amplificação, período no qual a PCR pode ser 

quantificado. Isto será possível com a utilização da detecção da quantidade de 

fluorescência de SYBR Green, corante específico que se liga a um produto de 

dupla fita de DNA. Os iniciadores (Tabela 01) de DNA (primers) aqui utilizados 

foram desenhados com base nas sequências de RNA mensageiro dos genes 

investigados acima descritos obtidas no sítio eletrônico do National Center for 

Biotechnology Information (NCBI - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).  

Todas as reações de PCR em tempo Real foram realizadas num volume 

total de 25 µL contendo 12,5 µL de iQ Supermix (solução padrão de amplificação 

contendo tampão salino, uma mistura de deoxinucleotídeos, enzima amplificadora 

e corante SYBR Green onde todas estavam em concentrações otimizadas pelo 

fabricante), 200 nM dos iniciadores e 2 uL de cDNA das amostras. Amostras 
negativas foram também testadas onde o cDNA era substituído por água mili-Q 

autoclavada. As condições da PCR foram empregadas da seguinte forma: um 

período de desnaturação inicial a 95°C por 3 minutos seguidos de 40 ciclos para 

as reações de amplificação dos genes testes descritos acima. Cada ciclo continha 

uma fase de desnaturação a 95°C por 30 segundos, uma fase de anelamento a 

60°C por 30 segundos, e uma fase de extensão da cadeia de DNA a 72°C por 45 

segundos. Ao final dos ciclos submetemos as amostras a uma extensão final na 

temperatura de 72°C por 3 minutos.  

Com o intuito de analisarmos a especificidade de nossas amplificações, ou 

seja, saber se os produtos formados eram específicos para os genes testados, 

executamos após cada reação uma curva de fusão (Melting Curve) onde a 

temperatura da reação era acrescida em 1°C a cada 20 segundos, iniciando a 

partir das temperaturas de anelamento de cada iniciador e terminando a 95°C. Os 

dados obtidos pelo iQ5 Optical System Software (Version 2.0) foram baseados no 

valor do ciclo limiar (CT – Threshold cycle), ou ciclo de amplificação, onde a 

quantidade de fluorescência observada é 10 vezes maior que a fluorescência 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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inicial ou basal de cada reação de PCR. Quanto maior a expressão do gene 

testado menor o número de ciclos para que a fluorescência atinja o patamar de 10 

x maior que a fluorescência basal. A avaliação da expressão gênica foi obtida 

utilizando o método matemático descrito por Pfaffl (2001). 

 
  
 Figura 04 – Sequência dos iniciadores usados na de qPCR 
 

Genes Sequência dos Iniciadores (5’- 3’)  

senso (F) e antisenso (R)  

TRPC-1 
F – CTTGGCAACTTTTGCCCTCA 

R - AAAGGCGAAAAGCCCTTCTG 

TRPC-3 
F - CCCTGCTTTTACCACGGTTG 

R - GTTGAGCAGAACGACCACCA 

TRPC-4 
F - CCAATGTCAAAGCCCAGCAT 

R - CTGCGTGGTCGGCAATTAGT 

TRPC-5 
F - CAACAATTGCTGGCCACCTT 

R – GGATGCTGTGTGGCAGATGA 

TRPC-6 
F - TCTGAAGTGAAGTCGGTGGTCA 

R – CCGCATCATCCTCAATTTCC 

YHWAZ 
F - GCTACTTGGCTGAGGTTGCT 

R - TGCTGTGACTGGTCCACAAT 

 

4.5 Soluções e drogas 
 

As soluções utilizadas nos experimentos com solução fisiológica foram a de 

Krebs-Henseleit (em mmol/l): NaCl 118,0, KCl 4,7, CaCl2 2,5, MgSO4 1,2, 

NaHCO3 25,0, KH2PO4 1,2 e glicose 10,0, Solução de Ringer-KCl (mmol/l): KCl 

164,2; KH2CO3 3,5; Glicose 5,4, Solução Salina 0,9% (Gaspar Viana), EGTA 
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(ácido etileno glicol O’-bis(2-aminoetil)-N, N, N’, N’-tetracetico), tetrodotoxina 

(TTX), tetraetilamônio (TEA), L-nitro-arginina-metil-ester (L-NAME), zaprinast, azul 

de metileno, glibenclamida, 4-aminoperidina (4-AP), nitroprussiato, SNAP (S-

Nitroso-N-acetyl-DL-penicillamine) e ovalbumina foram preparadas pela adição 

da substância pura diretamente para a água destilada e armazenados no freezer 

em concentrações 100 a 1000 vezes maior do que aqueles usados no banho 

câmara. A solução de sildenafil foi preparada para cada experimento, 

dissolvendo-o diretamente em agua destilada imediatamente antes da utilização. 

Sais e drogas (todos de grau analítico) foram adquiridos da Sigma Chemical 

(Saint Louis, MO, E.U.A.) ou Merck (Dermstadt, Alemanha). O hidrato de cloral foi 

adquirido do Laboratório Cromato Produtos Químicos Ltda (Diadema, SP, Brasil). 

 

4.6 Análise estatística 
 

Os resultados foram expressos como média ± E.P.M. Para comparação 

entre os grupos, foram utilizados: análise de variância (ANOVA), teste de Mann-

Whitney, Holm-Sidak, Dunn´s e teste t de Student. Probabilidade de ocorrência de 

nulidade menor que 0,05 foi aceita como indicativa de significância estatística. Os 

dados de contratilidade foram expressos em valores absolutos (g) ou em 

percentual (%) da resposta média da contração de referência induzida por K+ (60 

mM), obtida no início de cada experimento.  

 



62 
 

5 RESULTADOS 
 
 
5.1 Avaliação do efeito miorrelaxante induzido pelo sildenafil na contração 
induzida pelo carbacol em traquéias de animais naive. 
 

 

 A contração produzida pelo agonista colinérgico, carbacol na concentração 

de 1µM foi correspondente a 1,33 ± 0,12 g (n = 7), mantendo-se de forma 

sustentada, isto é, após alcançar o pico de deflexão da resposta broncoconstritora 

a musculatura permanece contraída, mostrando que não ocorre o relaxamento da 

musculatura na presença do agonista, ao longo do tempo (Fig. 05). 

 Nestas condições, quando foram adicionadas concentrações cumulativas 

de 0,1a 600 µM de sildenafil, pudemos observar efeito miorrelaxante significativo 

(*p<0,05 Holm Sidak) a partir da concentração de 1 µM. A reversão da contração 

foi totalmente alcançado na concentração de 300 µM e na concentração de 

600µM o tônus muscular foi de - 8,6 ±3,3 g (n=12). O valor da IC50foi de 27,2 

(intervalo de confiança de 95% de 17,5 – 31,39) µM. 
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Figura 05 – Relaxamento produzido pelo sildenafil após pré contração com 
CCh 1µM. Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive. As traquéias 
foram contraídas com carbacol (1µM) e em seguida foram adicionados volumes 
de Krebs Henseleit (CCh + Krebs) ou concentrações crescentes de sildenafil de 
0,1 a 600µM. Os pontos do gráfico representam as médias das concentrações 
utilizadas, e as barras representam o erro padrão da média (E.P.M.). * p<0,05, 
Teste de HolmSidak, comparado a CCh + Krebs. 
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5.2 Avaliação do efeito antiespasmódico induzido pelo sildenafil (10 e 30 µM) 
na curva concentração-efeito do carbacol em traquéias de animais naive 
 
 Na figura 06 podemos observar a resposta contrátil dos anéis de traquéia 

obtidos de animais naive induzida pelo carbacol adicionado em concentrações 

cumulativas (0,001 a 300 µM). Em seguida à lavagem da preparação, realizou-se 

uma curva ao carbacol na presença de sildenafil 10 ou 30 µM, quando 

observamos um desvio para direita em ambas as concentrações, uma vez que a 

EC50 para o carbacol foi aumentada de 0,22 [0,17 - 0,30] µM (n = 8) na ausência 

de sildenafil para 1,03 [0,63 – 1,68] µM (n = 7) na presença de 10 µM de sildenafil, 

e para 2,01 [1,21 – 3,33] µM (n = 7) na presença de 30 µM de sildenafil. O 

aumento dos valores de EC50 foi significativo (p<0,05 teste de Dunn) quando 

comparados ao controle. 
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Figura 06 – Curva concentração-efeito do carbacol em anéis de traquéia de 
ratos na ausência e na presença de sildenafil (10 e 30µM). 
Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive. As traquéias foram 
contraídas com concentrações cumulativas de carbacol (CCh; 0,001 a 300 µM) na 
ausência (círculos) ou na presença de sildenafil 10µM (CCh + SIL 10; triângulos) 
ou 30 µM (CCh + SIL 30; quadrados). O tempo de exposição ao sildenafil em uma 
dada concentração foi de cinco minutos e depois, iniciou-se a curva ao agonista. 
Dados são expressos como média ± E.P.M. * p< 0,05, teste Holm-Sidak em 
relação a CCh. 
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5.3 Avaliação do efeito antiespasmódico induzido pelo sildenafil (100 e 300 
µM) na curva concentração-efeito do carbacol em traquéias de animais naive 
  

Na figura 07 podemos observar a resposta contrátil dos anéis de traquéia 

obtidos de animais naive induzida pelo carbacol adicionado em concentrações 

cumulativas (0,001 a 300 µM). Em seguida à lavagem da preparação, realizou-se 

uma curva ao carbacol na presença de sildenafil 100 ou 300 µM, quando 

observamos um desvio para direita em ambas as concentrações, conforme 

observado na seção anterior. A contração produzida pelo carbacol atingiu valores 

máximos correspondentes a 1,20 ± 0,06 g (n = 14), sendo esse parâmetro 

significativamente reduzido para 1,04 ± 0,07g e 1,02 ± 0,07g na presença de 

sildenafil a 100 e 300 µM, respectivamente (p < 0,05, teste de Holm-Sidak). A 

EC50 para o carbacol foi aumentada de 0,24 [0,18 - 0,31] µM (n = 10) na ausência 

de sildenafil para 2,85 [2,09 – 3,87] µM na presença de 100 µM de sildenafil, e 

para 2,45 [1,67 – 3,6] µM (n = 10) na presença de 300 µM de sildenafil. O 

aumento dos valores de EC50 foi significativo (p<0,05 teste de Dunn) quando 

comparados ao controle. 
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Figura 07 – Curva concentração-efeito do carbacol em anéis de traquéia de 
ratos na ausência e na presença de sildenafil (100 e 300 µM). 
Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive. As traquéias foram 
contraídas com concentrações cumulativas de carbacol (CCh; 0,001 a 300 µM) na 
ausência (círculos) ou na presença de sildenafil 100 (CCh + SIL 100; triângulos) 
ou 300 (CCh + SIL 300; quadrados) µM. O tempo de exposição ao sildenafil em 
uma dada concentração foi de cinco minutos e depois, iniciou-se a curva ao 
agonista. Dados são expressos como média ± E.P.M. * p< 0,05, teste Holm-Sidak 
em relação a CCh. 
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5.4 Avaliação do papel do epitélio no efeito miorrelaxante induzido pelo 
sildenafil em anéis de traquéia de ratos contraídos pelo carbacol 
 
 Na figura 08 observamos a reversão da contração de carbacol (1µM) 

induzida pelo sildenafil (0,1 a 600 µM) em traquéia de animais naive com epitélio 

íntegro e com epitélio removido. Nos animais em que a traquéia está com epitélio 

íntegro, podemos observar que o relaxamento inicia com uma concentração de 

sildenafil de 10 µM (*p<0,05 Holm Sidak), enquanto que nos tecidos que tiveram o 

epitélio removido o efeito miorrelaxante do sildenafil se inicia apenas com a 

concentração de 100 µM, ambos comparados com o valor da contração do 

carbacol antes da adição de sildenafil. Quando comparamos os valoresda IC50 

observamos uma diferença entre elas (p<0,05 Teste de Kruskal-Wallis), pois nas 

preparações com epitélio íntegro a IC50 para o efeito relaxante do sildenafil foi de 

27,2 [17,5 – 42,1] µM (n = 12), enquanto que a IC50 para o para as preparações 

sem epitélio (n = 7) foi de 232,25 [129,58 – 416,23] µM. 

 



69 
 

 

 

Sildenafil (µM)
0,1 1 10 100 1000

%
 d

a 
co

nt
ra

çã
o 

do
 C

C
h 

1 µ
M

-20

0

20

40

60

80

100

120
CCh + Sil ( n = 12 )
CCh + Sil sem epitélio  ( n = 07 )* p<0,05 Holm-Sidak 

*

*

*

*

*

 
 
Figura 08 – Efeito da remoção do epitélio no efeito miorrelaxante induzido 
pelo sildenafil na contração induzida pelo carbacol em traquéias de ratos. 
Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive. A remoção do epitélio 
foi realizada por raspagem da luz da preparação com haste com ponta de algodão 
antes da montagem dos anéis de traquéia no sistema experimental. Após uma 
hora de equilíbrio, foi realizada uma contração com 1 µM de carbacol, após a 
estabilização da contração foram adicionadas concentrações crescentes de 
sildenafil (0,1a 600 µM). Os pontos do gráfico representam as médias dos valores 
obtidos e as barras representam o erro padrão de média (.E.P.M.). * p< 0,05, teste 
Holm-Sidak em relação a CCh + Sil sem epitélio (círculos vazios).  
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5.5 Avaliação da ação do L-NAME no efeito miorrelaxante do sildenafil na 
contração induzida pelo carbacol em traquéias de ratos 
 
 Na figura 09 observamos a reversão da contração de carbacol (1 µM) 

induzida pelo   

  

 50 µM). Na  a us  

de L-NAME, podemos observar que o relaxamento inicia com uma concentração 

de sildenafil de 10 µM (*p<0,05      

tecidos previamente tratados com L-NAME o efeito miorrelaxante do sildenafil se 

inicia apenas com a concentração de 100 µM, ambos comparados com o valor da 

contração do carbacol imediatamente antes da adição de sildenafil. Quando 

comparamos os valores da IC50 observamos uma diferença entre elas (p<0,05 

Teste de Kruskal-Wallis), pois nas preparações não tratadas com L-NAME a IC50 

para o efeito relaxante do sildenafil foi de 27,2 [17,5 – 42,1] µM (n = 12), enquanto 

que a IC50 para o para as preparações tratadas com L-NAME (n = 7) foi de 348,1 

[248 – 488,5] µM. 
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Figura 09 – Efeito do tratamento “in vitro” com L-NAME no efeito 
miorrelaxante induzido pelo sildenafil na contração induzida pelo carbacol 
em traquéias de ratos. 
Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive. Após uma hora de 
equilíbrio, foi realizada uma contração com 1 µM d    

 na fil  
na solução superperfusora com anéis de traquéia mantidos na ausência ou na 
presença de L-NAME (50 µM). Os pontos do gráfico representam as médias dos 
valores obtidos e as barras representam o erro padrão de média (.E.P.M.). * p< 
0,05, teste Holm-Sidak em relação a CCh + Sil + L-NAME (cruzes). 
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5.6 Avaliação do efeito miorrelaxante do zaprinast na contração induzida 
pelo carbacol em traquéias de animais naive na ausência e na presença do 
L-NAME 
 
 Na figura 10 observamos o efeito miorrelaxante do zaprinast na contração 

induzida pelo carbacol na concentração de 1µM e m a né i   







ue

 300 µM (p<0,05 Teste   



   



 00 µM (p<0,05 Te s te   



  



 

 Observamos que o zaprinast não é capaz de causar relaxamento igual ou 

superior a 50% da contração do carbacol (na concentração de 600 µM a 

contração residual é correspondente a 51,2 ± 6,6% da controle), não efetuamos 

os cálculos para determinação da IC50 nesses experimentos.  
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Figura 10 – Efeito miorrelaxante induzido pelo zaprinast na contração 
produzida pelo carbacol em traquéias de animais naive na ausência e na 
presença do L-NAME. 
Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive. Após uma hora de 
equilíbrio, foi realizada uma contração com 1µM de    
      
es    ina s t µM) 
na solução superperfusora com anéis de traquéia mantidos na ausência ou na 
presença de L-NAME (50 µM). Os pontos do gráfico representam as médias dos 
valores obtidos e as barras representam o erro padrão de média (.E.P.M.). * p< 
0,05, teste Holm-Sidak em relação aos valores da contração de carbacol antes da 
adição de zaprinast.  
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5.7 Avaliação da ação do azul de metileno no efeito miorrelaxante do 
sildenafil na contração induzida por cloreto de potássio em traquéias de 
ratos 
 
 

Na figura 11 observamos a reversão da contração elicitada por cloreto de 

potássio (60 mM) pelo sildenafil (0,1 a 600 µM) em traquéia de animais naive na 

ausência ou na presença de azul de metileno (20 µM). Na ausência de azul de 

metileno, podemos observar que o relaxamento inicia com uma concentração de 

sildenafil de 10µM (*p<0,05     

   a zul de  metileno o 

efeito miorrelaxante do sildenafil se inicia apenas com a concentração de 100 µM 

ambos comparados com o valor da contração do cloreto de potássio 

imediatamente antes da adição de sildenafil. Quando comparamos os valores da 

IC50 observamos uma diferença entre elas (p<0,05 Teste de Kruskal-Wallis), pois 

nas preparações sem azul de metileno a IC50 para o efeito relaxante do sildenafil 

foi de 12,49 [6,06 – 25,76] µM (n = 9), enquanto que a IC50 para o para as 

preparações com azul de metileno (n = 6) foi de 65,68 [36,97– 116,69] µM.  
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Figura 11 – Efeito do tratamento “in vitro” com azul de metileno no efeito 
miorrelaxante induzido pelo sildenafil na contração provocada pelo cloreto 
de potássio em traquéias de ratos. 
Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive. Após uma hora de 
equilíbrio, foi realizada uma contração com 60 mM de cloreto de potássio e, após 
a estabilização da contração, foram adicionadas concentrações crescentes de 
sildenafil (0,1 a 600 µM) na solução superperfusora com anéis de traquéia 
mantidos na ausência ou na presença de azul de metileno (20 µM). Os pontos do 
gráfico representam as médias dos valores obtidos e as barras representam o 
erro padrão de média (E.P.M.). * p< 0,05, teste Holm-Sidak em relação a K+ + Sil 
+ azul de metileno (losangos com cruz). 
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5.8 Avaliação da ação do L-NAME no efeito miorrelaxante do sildenafil na 
contração induzida pelo cloreto de potássio em traquéias de ratos 
 
 
 Na figura 12 observamos a reversão da contração de cloreto de potássio 

(60 mM) induzida pelo sildenafil (0,1 a 600 µM) em traquéia de animais naive na 

ausência ou na presença de L-NAME (50 µM). Na ausência de L-NAME, podemos 

observar que o relaxamento inicia com uma concentração de sildenafil de 3 µM 

(*p<0,05    

   



 30 µM, a 

comparados com o valor da contração do cloreto de potássio imediatamente 

antes da adição de sildenafil. Quando comparamos os valores da IC50 

observamos uma diferença entre elas (p<0,05 Teste de Kruskal-Wallis), pois nas 

preparações não tratadas com L-NAME a IC50 para o efeito relaxante do sildenafil 

foi de 12,49 [6,06 – 25,76] µM (n = 9), enquanto que a IC50 para as preparações 

tratadas com L-NAME (n = 7) foi de 42,17 [20,38 – 87,24] µM. 

 



77 
 

 

 

  

 

Sildenafil (µM)
0,01 0,1 1 10 100 1000

%
 d

a 
co

nt
ra

çã
o 

do
 p

ot
ás

si
o

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

K+ + Sil + L-NAME ( n = 07 )
K+ + Sil ( n = 09 )

*  p<0,05 Teste Holm Sidak

*

*

*

*

* *

 
 
Figura 12 – Efeito do tratamento “in vitro” com L-NAME no efeito 
miorrelaxante induzido pelo sildenafil na contração provocada pelo cloreto 
de potássio em traquéias de ratos. 
Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive. Após uma hora de 
equilíbrio, foi realizada uma contração com 60 mM de cloreto de potássio e, após 
a estabilização da contração, foram adicionadas concentrações crescentes de 
sildenafil (0,1 a 600 µM) na solução superperfusora com anéis de traquéia 
mantidos na ausência ou na presença de L-NAME (50 µM). Os pontos do gráfico 
representam as médias dos valores obtidos e as barras representam o erro 
padrão de média (E.P.M.). * p< 0,05, teste Holm-Sidak em relação a K++ Sil + L-
NAME (cruzes).  
 
 
 

 



78 
 

 

5.9 Avaliação da ação da glibenclamida no efeito miorrelaxante do sildenafil 
na contração induzida pelo carbacol em traquéias de ratos 
 
 
 Na figura 13 observamos a reversão da contração de carbacol (1 µM) 

induzida pelo sildenafil (0,1 a 600 µM) em traquéia de animais naive na ausência 

ou na presença de glibenclamida (1 µM). Na ausência de glibenclamida, podemos 

observar que o relaxamento inicia com uma concentração de sildenafil de 10 µM 

(*P<0,05   a  me s ma concentração limiar também observada 

nos experimentos contendo a presença de glibenclamida. Quando comparamos 

os valores da IC50 observamos não haver diferença entre entre elas (p>0,05 Teste 

de Kruskal-Wallis). Nas preparações não tratadas com glibenclamida a IC50 para o 

efeito relaxante do sildenafil foi de 27,2 [17,5 – 42,1] µM (n = 12), enquanto que a 

IC50 para o para as preparações tratadas com glibenclamida (n = 07) foi de 48,3 

[21,3 – 109,5] µM. 
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Figura 13 – Efeito do tratamento “in vitro” com glibenclamida no efeito 
miorrelaxante induzido pelo sildenafil na contração provocada pelo carbacol 
em traquéias de ratos. 
Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive. Após uma hora de 
equilíbrio, foi realizada uma contração com 1 µM de carbacol e, após a 
estabilização da contração, foram adicionadas concentrações crescentes de 
sildenafil (0,1 a 600 µM) na solução superperfusora com anéis de traquéia 
mantidos na ausência ou na presença de glibenclamida (1 µM; losangos semi-
preenchidos). Os pontos do gráfico representam as médias dos valores obtidos e 
as barras representam o erro padrão de média (E.P.M.). 
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5.10 Avaliação da ação da 4-aminopiridina no efeito miorrelaxante do 
sildenafil na contração induzida pelo carbacol em traquéias de ratos 

 

 Na figura 14 observamos a reversão da contração de carbacol (1 µM) 

induzida pelo sildenafil (0,1 a 600 µM) em traquéia de animais naive na ausência 

ou na presença de 4-aminopiridina (1 mM). Na ausência de 4-aminopiridina (1 

mM), podemos observar que o relaxamento inicia com uma concentração de 

sildenafil de 10µM (*p<0,05   e nqua nto que nos tecidos 

previamente tratados com 4-aminopiridina o efeito miorrelaxante do sildenafil se 

inicia apenas com a concentração de 100 µM, ambos comparados com o valor da 

contração do carbacol imediatamente antes da adição de sildenafil. Quando 

comparamos os valores da IC50 observamos não haver diferença entre entre elas 

(p>0,05 Teste de Kruskal-Wallis). Nas preparações não tratadas com 4-

aminopiridina a IC50 para o efeito relaxante do sildenafil foi de 27,2 [17,5 – 42,1] 

µM (n = 12), enquanto que a IC50 para o para as preparações tratadas com 4-

aminopiridina (n = 6) foi de 174,96 [70,97– 431,34] µM. 
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Figura 14 – Efeito do tratamento “in vitro” com 4-aminopiridina no efeito 
miorrelaxante induzido pelo sildenafil na contração provocada pelo carbacol 
em traquéias de ratos. 
Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive. Após uma hora de 
equilíbrio, foi realizada uma contração com 1 µM de carbacol e, após a 
estabilização da contração, foram adicionadas concentrações crescentes de 
sildenafil (0,1 a 600 µM) na solução superperfusora com anéis de traquéia 
mantidos na ausência ou na presença de 4-aminopiridina (4-AP; 1 mM). Os 
pontos do gráfico representam as médias dos valores obtidos e as barras 
representam o erro padrão de média (E.P.M.).* p< 0,05, teste Holm-Sidak em 
relação a K++ Sil + 4-AP (losangos semi-preenchidos). 
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5.11 Avaliação da ação do tetraetilamônio no efeito miorrelaxante do 
sildenafil na contração induzida pelo carbacol em traquéias de ratos 

 

 Na figura 15 observamos a reversão da contração de carbacol (1 µM) 

induzida pelo sildenafil (0,1 a 600 µM) em traquéia de animais naive na ausência 

ou na presença de tetraetilamônio (5mM). Na ausência de tetraetilamônio, 

podemos observar que o relaxamento inicia com uma concentração de sildenafil 

de 10 µM (*p<0,05    

  te tra e tila m   

miorrelaxante do sildenafil se inicia apenas com a concentração de 30 µM, ambos 

comparados com o valor da contração do 

carbacol 

50 observamos não 

haver diferença entre entre elas (p>0,05 Teste de Dunn). Nas preparações não 

tratadas com tetraetilamônio a IC50 para o efeito relaxante do sildenafil foi de 27,2 

[17,5 – 42,1] µM (n = 12), enquanto que a IC50 para o para as preparações 

tratadas com TEA (n = 10) foi de 119,49 [57,38 – 248,84] µM. 
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Figura 15 – Efeito do tratamento “in vitro” com tetraetilamônio no efeito 
miorrelaxante induzido pelo sildenafil na contração provocada pelo carbacol 
em traquéias de ratos. 
Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive. Após uma hora de 
equilíbrio, foi realizada uma contração com 1 µM de carbacol e, após a 
estabilização da contração, foram adicionadas concentrações crescentes de 
sildenafil (0,1 a 600 µM) na solução superperfusora com anéis de traquéia 
mantidos na ausência ou na presença de tetraetilamônio (TEA; 5mM). Os pontos 
do gráfico representam as médias dos valores obtidos e as barras representam o 
erro padrão de média (E.P.M.). * p< 0,05, teste Holm-Sidak em relação a K++ Sil + 
TEA (quadrados semi-preenchidos). 
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5.12 Avaliação da ação da tetrodotoxina no efeito miorrelaxante do sildenafil 
na contração induzida pelo carbacol em traquéias de ratos 

 

 Na figura 16 observamos a reversão da contração de carbacol (1 µM) 

induzida pelo sildenafil (0,1 a 600 µM) em traquéia de animais naive na ausência 

ou na presença de tetrodotoxina (1 µM). Na ausência de tetrodotoxina, podemos 

observar que o relaxamento inicia com uma concentração de sildenafil de 10 µM 

(*p<0,05   



  



50 observamos 

não haver diferença entre elas (p = 0,198 Teste Holm Sidak). Nas preparações 

não tratadas com tetrodotoxina a IC50 para o efeito relaxante do sildenafil foi de 

27,2 [17,5 – 42,1] µM (n = 12), enquanto que a IC50 para o para as preparações 

tratadas com tetrodotoxina (n = 11) foi de 43,9 [23,5 – 82,0] µM. 
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Figura 16 – Efeito do tratamento “in vitro” com TTX no efeito miorrelaxante 
induzido pelo sildenafil na contração provocada pelo carbacol em traquéias 
de ratos. 
Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive. Após uma hora de 
equilíbrio, foi realizada uma contração com 1 µM de carbacol e, após a 
estabilização da contração, foram adicionadas concentrações crescentes de 
sildenafil (0,1 a 600 µM) na solução superperfusora com anéis de traquéia 
mantidos na ausência ou na presença de tetrodotoxina (1 µM; triângulos). Os 
pontos do gráfico representam as médias dos valores obtidos e as barras 
representam o erro padrão de média (E.P.M.). 
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Tabela 1 - Valores da IC50 para os efeitos miorrelaxante induzida pelo 
sildenafil sobre a contração sustentada induzida por carbacol em anéis de 
traquéia de ratos 

 

Tratamento IC50 (µM) n 

Controle 27.2 [17.5-42.1] 12 

L-NAME (50 µM) 348.1 [248.0-488.5]* 7 

TEA (5 mM) 119.5 [57.4-248.9]* 10 

4-AP (1 mM) 174.9 [70.9-431.4]* 6 

Sem epitélio  232.2 [129.6-416.3]* 7 

TTX (1 µM) 43.9 [23.5-82.0] 11 

Glibenclamida (10 µM) 48.3 [21.3-109.5] 7 

 

Anéis traqueais de ratos naive receberam sildenafil durante o estado de estavel de uma contração 
sustentada induzida por uma concentração submáxima de carbacol (1 µM) na ausência (controle) 
ou presença de L-NAME, TEA, 4-AP, TTX, ou glibenclamida. Em um grupo separado, as 
experiências com sildenafil por si só foram realizadas em epitélio-desnudos de anéis traqueais. 
IC50 é expressa como média geométrica [95% intervalo de confiança]. n representa o número de 
experimentos. * p <0,05, comparado com controle (Teste de Mann-Whitney). 
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5.13 Efeitos do sildenafil sobre os efeitos relaxantes induzidos por doadores 
de óxido nítrico na contração induzida pelo carbacol em traquéias de ratos 
 
 

 Na figura 17 observamos que a adição cumulativa de doadores de óxido 

nítrico (substâncias que promovem a liberação de NO), como o Nitroprussiato 

(0,001 µM a 100 µM) figura 17A e SNAP (0,001 µM a 100 µM) figura 17B, no plato 

de uma contração sustentada induzida por carbacol (1 µM ) promoveu uma 

resposta relaxante de maneira concentração dependente (p <0,001, ANOVA), 

com valores IC50 de 0,30 [0,09-0,87] M (n = 5) e 58,99 [24,32-143,12] M (n = 5), 

respectivamente. Como mostrado na Tabela 2, na presença de uma concentração 

única de sildenafil (10 µM), as curvas concentração-efeito de SNP e SNAP foram 

significativamente deslocadas para a esquerda pois os valores da IC50 diminuíram 

significativamente (p <0,05, teste Wilcoxon). 
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Figura 17 – Efeito miorrelaxante induzido pelo Nitroprussiato (17A) e SNAP 
(17B) na contração produzida pelo carbacol em traquéias de animais naive 
na presença do sildenafil (10 µM).  
Nestes experimentos foram utilizados ratos machos naive. Após uma hora de 
equilíbrio, foi realizada uma pré-contração com 1 µM de carbacol, após a 
estabilização da contração foram adicionadas concentrações crescentes de 
Nitroprussiato (0,001 µM a 1000 µM) e SNAP (0,001 µM a 1000 µM) na solução 
superperfusora com anéis de traquéia mantidos na ausência (hexágonos cheio) 
ou na presença (hexágonos vazio) de sildenafil (10 µM). Os pontos do gráfico 
representam as médias dos valores obtidos e as barras representam o erro 
padrão de média (E.P.M.). * p< 0,05, teste Holm-Sidak em relação ao 
nitroprussiato (13A) e ao SNAP (13B). 
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Tabela 2 - Valores da IC50 para os efeitos miorrelaxantes induzidos pelos 
doadores de óxido nítrico nitroprussiato e SNAP na contração sustentada 
induzida por carbacol em anéis de traquéia de ratos naive 
 

Tratamento IC50 (µM) n 

Controle Sildenafil (10 µM) 

SNP 0.30 [0.12-0.72] 0.04 [0.01-0.19]* 6 

SNAP 59.99 [24.32-143.12] 4.78 [1.89-12.06]* 5 

 

Anéis traqueais de ratos não submetidos a estimulação antigénica que 
receberam concentrações cumulativas de nitroprussiato ou SNAP durante o 
estado de equilíbrio de uma contração sustentada induzida por uma 
concentração submáxima de carbacol (1 µM) na ausência (controle) ou presença 
de sildenafil (10 µM). IC50 é expressa como média geométrica [95% intervalo de 
confiança]. n representa o número de experimentos. * p <0,05, comparado com o 
controle do mesmo tratamento (teste de Wilcoxon). 
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5.14 Avaliação do efeito broncoconstritor induzido pelo carbacol em 
traquéias de animais naive, sensibilizados e desafiados  
 
 

 Na figura 18 podemos verificar a contração produzida pelo agonista 

colinérgico carbacol na concentração de 0,001 µM a 300 µM, no grupo Naive 

(Circulo preto n=09), no grupo Desafiado (Diamante preto n=10) e no grupo 

Sensibilizado (Quadrado preto e cinza n=09). Verificamos que não houve 

diferença na contração produzida pelo carbacol entre os grupos sensibilizado e 

naive, entretanto nos animais desafiados, verificamos uma maior exacerbação da 

resposta broncoconstritora nas cinco concentrações mais altas, (*p<0,05 teste 

Holm Sidak) que foram de 3 µM a 300 µM de carbacol em relação ao grupo naive.  

 A EC50 para o grupo naive (n =9) foi de 0,21 [0,15 - 0,29]  , já  a  EC50 para 

o desafiado (n = 10) foi de 0,21 [0,18 – 0,25] µ  não ha ve   

significativa para os dois grupos (p>0,05 teste de Dunn). 
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Figura 18 – Curva concentração-efeito induzida pelo carbacol em traquéias 
de animais naive, sensibilizados e desafiados.  
Nestes experimentos foram utilizados ratos machos não sensibilizados (naive), 
sensibilizados ou sensibilizados e desafiados à ovalbumina. No grupo Naive foi 
injetado intraperitonealmente 0,66 ml de solução salina nos dias 01, 03 e 05 e os 
animais foram e os animais foram desafiados com duas inalações consecutivas 
de solução salina 24 horas antes dos experimentos que aconteceram 14 a 21 dias 
depois. No grupo Sensibilizado foi injetado intraperitonealmente 0,66 ml de 
solução contendo Ova (10µg/ml) nos dias 01, 03 e 05 e os animais foram 
desafiados com duas inalações consecutivas de solução salina 24 horas antes 
dos experimentos que aconteceram 14 a 21 dias depois. No grupo Desafiado foi 
injetado intraperitonealmente 0,66 ml de solução contendo Ova (10µg/ml) nos dias 
01, 03 e 05 e os animais foram desafiados com duas inalações consecutivas de 
Ova 24 horas antes dos experimentos que aconteceram entre 14 a 21 dias do 
inicio do processo. Em ambos os anéis de traquéia foram contraídos com 
concentrações crescentes de carbacol 0,001µM até 300µM. Os pontos do gráfico 
representam as médias dos valores obtidos e as barras representam o erro 
padrão de média (E.P.M.). * p< 0,05, teste Holm-Sidak em relação aos animais 
Naive. 
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5.15 Efeitos do sildenafil nas curvas de concentração-efeito do carbacol em 
anéis de traqueais isoladas de ratos submetidos ao desafio antigénico 

 

  Em um grupo separado de animais, as respostas contráteis das traquéias 

foram determinadas “in vitro” 24 h após os animais serem desafiados com salina 

(controle) ou OVA. A curva concentração-efeito completa para o carbacol (0,001 – 

300 µM) mostrou que a contração da traqueia era concentração dependente 

(p<0,001, ANOVA) tanto no grupo controle (n=07) como no grupo desafiado a 

ovoalbumina (n=05). Nos anéis de traqueia que não receberam tratamento com 

sildenafil (figura 19 A), os tecidos desafiados a ovoalbumina contraídos com 

carbacol 300 µM exibiram um efeito máximo (0,644 ±44 g) que foram 

significativamente maiores que os observados nos tecidos controles dos animais 

desafiados com salina (0,455 ± 0,040 g, p<0,05 Teste T de Students não 

pareado). A EC50 para o carbacol foi de 0,26 [0,21 – 0,33] µM nos tecidos controle 

e 0,23 [0,15 – 0,35] µM nos tecidos desafiados, não havendo diferença estatística 

(p>0,05 Teste de Mann-Whitney). Nos tecidos pré-tratados com sildenafil 10 µM 

(figura 19 B) os valores de efeito máximo para contração produzida pelo carbacol 

apos o desafio com ovoalbumina foram (0,515 ± 0,082 g) entretanto estes valores 

não foram diferentes do controle (p>0,05 Teste T de Students não pareado). 

Quando tratados com sildenafil 30 µM (figura 19 C), os anéis de traqueia dos 

animais controle e desafiados a ovoalbumina produziram uma curva concentração 

efeito similar, sem diferenças nos valores de contração máxima, entretanto os 

valores foram significativamente menores que os obtidos em tecidos não tratados 

com sildenafil (p>0,05 Teste T de Students não pareado). Contrariamente os 

valores da EC50 foram significativamente maiores nos tecidos tratados com 

sildenafil (30 µM) do que nos anéis de traqueia não tratados com sildenafil, mas 

esses valores não foram significativamente diferentes entre o controle e o tecido 

desafiado a ovoalbumina. 
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Figura 19 - Efeitos do sildenafil na curva concentração-efeito do CCh em 
anéis de traqueia de ratos controle ou desafiados a OVA.  
Resposta contrátil à adição cumulativa de CCh (10-9 a 3 × 10-4 M) em tecidos de 
animais sensibilizados e tratados com aerossol 24 h antes, com solução salina 
(controle -triângulo cheio para baixo) ou OVA (Ovoalbumina - meio círculos 
cheios). As curvas concentração-efeito foram gerados na ausência (a) ou na 
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presença de 10 µM sildenafil (b) ou na presença de 30 µM sildenafil (c). Os dados 
são expressos como média ± E.P.M. O asterisco (*) indica uma diferença 
significativa em comparação com a mesma concentração da curva de controle 
(two-way ANOVA seguido pelo teste de Holm-Sidak). 
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5.16 Efeito do sildenafil na contração na contração induzida pela entrada de 
Ca2+ capacitativo 
  
 Em tecidos obtidos de animais naïve (controle), não submetido ao desafio 

antigênico com ovoalbumina, o sildenafil de maneira concentração-dependente foi 

capaz de reverter (p <0,05, ANOVA) as contrações induzidas pela adição de Ca2+ 

(2,5 mM) no meio extracelular após o tratamento dos anéis de traquéia com 

tapsigargina (1 µM) e carbacol (10 µM) em meio livre de Ca2+, após se esgotar o 

Ca2 + intracelular dos estoques. O relaxamento completo foi observado em uma 

concentração de 100 µM sildenafil (Figura 20 A). 

As contrações induzidas pela restauração de Ca2+ (2,5 mM) no meio 

extracelular foram 42,9 ± 7,3% da contração de referência obtida com o K+ (60 

mM) em condições normais de Ca2+ (Fig. 20b). Quando o sildenafil (30 µM) foi 

adicionado antes da reposição de Ca2 + (2,5 mM), conseguiu diminuir a contração 

produzida pelo Ca2 + para 10,8 ± 3,7% (n = 10), que foi significativamente menor 

do que o controle (p <0,05 Teste T de Student, não pareado). Os anéis de 

traqueais obtidos de ratos sensibilizados e desafiado a ovoalbumina produziram 

uma contração de grande amplitude em resposta à adição de Ca2+ (98,0 ± 11,8%, 

n = 6), que foi significativamente maior que os tecidos de controle. O sildenafil (30 

µM) também diminuiu significativamente a contração induzida pela reposição de 

Ca 2+ nos tecidos de animais desafiados a ovoalbumina para 22,7 ± 5,4% (p <0,05 

Teste T de Student, não pareado Figura 20 B). 
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Figura 20 - Efeitos do sildenafil na contração traqueal induzida pela entrada 
capacitiva de Ca2+. 
(A) Os efeitos inibitórios da adição de concentrações cumulativas de sildenafil (1-
100 µM) sobre o estado estavel de uma contração sustentada induzida por Ca2+ 
extracelular restauração (ou seja, a adição de 2,5 mM Ca2+ na cuba) após o 
tratamento do tecido com tapsigargina (1 µM) e CCh (10 µM) em meio livre de 
Ca2+. (B) As contrações induzidas pela restauração de Ca2+ foram realizadas na 
ausência ou presença de sildenafil (30 µM) em tecidos de animais controle ou em 
tecidos de ratos desafiados a ovoalbumina. Os dados são expressos como média 
± E.P.M. * p <0,05, comparado com os valores controle (teste de Holm-Sidak); a p 
<0,05, em comparação com valores de controle, na ausência de sildenafil (teste T 
de Student não pareado); b p <0,05, comparado com os valores dos aneis 
desafiados a ovoalbumina na ausência de sildenafil (teste T de Student não 
pareado). 
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5.17 Analise da expressão de genes TRPC no tecido traqueal de ratos 
 
 
 Na figura 21, investigamos nas amostras de tecido traqueal, a expressão 

de genes pertencentes a subfamília dos TRPC, através da técnica de RT-PCR, e 

detectamos a expressão de quatro tipos de genes: TRPC1, TRPC4, TRPC5 e 

TRPC6 e suas expressões foram alteradas com a exposição ao antígeno 

independente de haver ou não tratamento com sildenafil (20 a 30 mg/kg, i.p.) 

Nas amostras coletadas, detectamos alterações nas expressões dos genes 

TRPC, na figura 22 A a expressão do gene TRPC1 foi aumentada após o desafio 

a ovoalbumina quando comparada ao controle (a p<0,05, Teste de HolmSidak), e 

nestes animais desafiados a ovoalbumina na presença do sildenafil 50µM, houve 

um aumento ainda maior na expressão deste gene TRPC1 (b p<0,05, Teste de 

Holm-Sidak). 

Na figura 22 B a expressão do gene TRPC4 também aumentou de forma 

significativa após o desafio antigênico, e nos animais tratados com sildenafil e 

desafiados a ovoalbumina (a p<0,05, Teste de HolmSidak). 

Na figura 22 C verificamos que a expressão do gene TRPC5 não se alterou 

nos animais desafiados a ovoalbumina, entretanto a expressão do gene diminui 

de forma significativa nos animais tratados com sildenafil 50mg/kg i.p. (a p<0,05, 

Teste de Holm-Sidak). 

Na figura 22 D verificamos que só houve alteração na expressão do gene 

TRPC06 nos animais pré tratados com sildenafil 50 mg/kg i.p. e desafiados a 

ovoalbumina (a p<0,05, Teste de HolmSidak). 

Na verdade a expressão de TRPC1 e TRPC4 foram aumentadas após a 

exposição ao antígeno (inalação), e a expressão dos genes TRPC5 e TRPC6 não 

se alteraram após a exposição a ovoalbumina. 

 Nos animais sensibilizados e desafiados a ovoalbumina, tratados com 

sildenafil também observamos uma alteração na expressão dos genes TRPC. 

Nos animais pré tratados com sildenafil 50 mg/kg i.p. e em seguida desafiados a 

ovoalbumina (inalação), ocorreu um aumento significativo na expressão dos 

genes TRPC1 TRPC6 (p<0,05, Teste de HolmSidak). Em contraste a expressão 

de TRPC5, não expressou mudanças após o desafio antigênico, entretanto 

diminuiu de forma significativa após o tratamento com sildenafil 50 mg/kg i.p. 

(p<0,05, Teste de HolmSidak).  
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Figura 21 – Representação da expressão gênica dos receptores TRPC1, 
TRPC4, TRPC5 e TRPC6 na traquéia de ratos 
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Figura 22 – Representação da expressão gênica dos receptores TRPC1, TRPC4, TRPC5 e TRPC6 na traquéia de ratos. 
Avaliação da expressão dos genes TRPC1, TRPC4, TRPC5 e TRPC6 na traquéia de ratos, naive (controle), desafiados a 
ovoalbumina (ova), desafiados a ovoalbumina e tratados com sildenafil 20 mg/kg i.p (Sil 20) e desafiados a ovoalbumina e tratados 
com sildenafil 50 mg/kg i.p (Sil 50). As barras representam as medias das concentrações utilizadas, em cima os erros, houve 
diferença entre as concentrações (a p<0,05, quando comparados com o controle Teste de HolmSidak) e (b p<0,05, quando 
comparados com a OVA Teste de HolmSidak).. Dados são expressos em média ± E.P.M. 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

Nos estudos in vitro apresentados neste trabalho, verificamos que o sildenafil, 

assim como no músculo liso vascular, possui vários efeitos farmacológicos em 

traquéia de rato: relaxamento da musculatura lisa, diminuição da contração induzida 

pela apresentação do antígeno em tecidos provenientes de animais sensibilizados, 

inibição do desenvolvimento de hiperreatividade em tecidos submetidos ao desafio 

antigênico e alteração da expressão de proteínas relacionadas aos canais de cálcio 

operados por estoque.  

Sabe-se que o citrato de sildenafil (Viagra®), promove o relaxamento da 

musculatura lisa através de inibição potente e seletiva da enzima fosfodiesterase 

tipo 5 (PDE5), que promove a degradação do GMPc. Assim, o citrato de sildenafil 

promove a manutenção de níveis elevados de GMPc e, dessa forma, produz seus 

efeitos em diversos tecidos corporais. Por exemplo, sildenafil possui ação 

miorrelaxante nos corpos cavernosos de diversas espécies, inclusive no homem. No 

trato grastrintestinal, Rosalmeida et al. (2002) demonstraram que o sildenafil inibe o 

esvaziamento gástrico de líquidos in vivo em ratos, enquanto que Araújo et al. 

(2005) mostraram que o sildenafil possui efeito miorrelaxante e antiespasmotico na 

musculatura lisa do duodeno de ratos in vitro pelo provável aumento dos níveis de 

GMPc intracelular. No sistema circulatório Zapot, et al. (2000) demonstraram que 

baixas doses de sildenafil diminuem a resistência vascular pulmonar (RVP) sem 

reduzir a resistência vascular sistêmica (RVS) em cordeiros com doença pulmonar 

aguda e hipertensão pulmonar. Savineau et al. (2003) sugerem a utilização do 

sildenafil como ferramenta farmacológica no tratamento da hipertensão pulmonar. 

Na inflamação (TOBY, 2004), o sildenafil diminuiu significativamente o infiltrado de 

células nas vias aéreas de cobaias sensibilizadas ao lipopolissacarídeo (LPS), bem 

como a inibição de macrófagos, eosinófilos e neutrófilos. 

Outros agentes inibidores de fosfodiesterase 5 também podem produzir 

efeitos relaxantes tal qual o sildenafil em músculo liso traqueal.  

No presente trabalho utilizamos diferentes metodologias para esclarecer o 

efeito miorrelaxante do citrato de sildenafil na musculatura lisa da traquéia, bem 

como para avaliar suas atividades antiespasmódicas. Verificamos que o sildenafil, 
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de forma dependente de concentração, foi capaz de reverter completamente a 

contração produzida pelo cloreto de potássio e pelo carbacol. Quando o sildenafil é 

adicionado antes do agente contraturante também evidenciamos seus efeitos 

antiespasmódicos. 

O carbacol é um agonista colinérgico que promove a contração do músculo 

liso através da ativação de receptores acoplados a proteína G, ativação da 

fosfolipase e produção de IP3 que se liga ao retículo sarcoplasmático promovendo a 

liberação do Ca2+ ali armazenado (KATZUNG, 2004), desencadeando a contração 

muscular, e funcionando como uma importante ferramenta farmacológica, pois não 

sendo sensível a ação degradante da acetilcolinesterase, promove desta forma 

contração sustentada. 

No intuito de investigar qual a concentração de sildenafil que produzia um 

relaxamento intermediário, realizamos curvas concentração efeito (CCEs) com a 

adição cumulativa e crescente de CCh (10-9 a 10-4 M), inicialmente na ausência para 

encontramos a resposta máxima ao carbacol e posteriormente na presença do 

sildenafil (10, 30, 100 e 300 µM). Verificamos que na presença de 100 e 300 µM de 

sildenafil obtemos uma inibição de aproximadamente 50% da contração máxima e 

na presença de 10µM e 30µM obtemos uma inibição de aproximadamente 22% e 

40% da contração máxima, verificamos que o sildenafil produz relaxamento de forma 

concentração-dependente e que a faixa de concentração entre 30µM e 100µM pode 

ser utilizada para estudos em anéis de traqueia, haja visto produzirem um 

relaxamento entre 40% e 50%. 

Quando utilizamos o KCl (60mM) como agente contrátil, também foi possível 

evidenciar o efeito miorrelaxante do sildenafil. O potássio induz um acoplamento 

excitação-contração através de um aumento na concentração intracelular de Ca2+ a 

partir de um influxo do meio extracelular, por meio da ativação de canais de Ca2+ 

operados por voltagem (VOC – Voltage Operated Calcium Channels) (SPEDDING, 

1984). 

No presente estudo, os experimentos in vitro esclareceram o mecanismo de 

ação do sildenafil no músculo liso da traqueia, principalmente por avaliar se os seus 

efeitos envolvem a via óxido nítrico – GMPc - canais para potássio. Para isso foram 

realizadas curvas concentração-efeito para o sildenafil, em anéis de traqueia pré-

contraídos com carbacol ou potássio na presença e na ausência de: bloqueadores 
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de canais para potássio; bloqueador de canais rápidos para sódio; inibidor da NO 

sintase; inibidores da guanilato ciclase e doadores de óxido nítrico. 

Efeitos relaxantes significantes já foram observados com sildenafil a partir da 

concentração de 1 µM na contração produzida pelo carbacol, motivo pelo qual 

hipotetizamos que o efeito miorrelaxante do sildenafil em músculo traqueal de rato 

também ocorre pela via óxido nítrico – GMPc, pois o sildenafil é um inibidor 

especifico da fosfodiesterase tipo 5 (PDE5), sendo portanto capaz de inibir a 

degradação do GMPc, potencializando, assim, o efeito do óxido nítrico. Para 

confirmar esta hipótese realizamos curvas concentração-efeito do sildenafil na 

presença de bloqueadores da via nitrégica (principal representante da via NANC) 

como: o L-NAME (50µM), inibidor da NO sintase; o azul de metileno (20µM) que atua 

como inibidor da guanilato ciclase; e na ausência e na presença do tecido epitelial. 

Pudemos verificar que na ausência do epitélio, ocorreu um deslocamento da 

curva de inibição do sildenafil para direita, demonstrando que a retirada dessa 

camada celular diminuiu o relaxamento induzido pelo sildenafil. Concluimos assim 

que suas ações miorrelaxantes nas vias aéreas são influenciadas pelo óxido nítrico 

(NO), produzido no epitélio e pelos fatores de relaxamento derivados do epitélio. O 

(NO) produzido pelas células epiteliais tem um papel essencial no processo de 

relaxamento do músculo liso (RICCIARDOLO, 2003). 

A camada epitelial que recobre a musculatura lisa de vários órgãos vitais, 

incluindo as vias respiratórias, trato gastrointestinal e trato reprodutivo é análoga ao 

endotélio que reveste o coração e os vasos sanguíneos. É bem estabelecido que o 

endotélio libera fatores que afetam o tônus do músculo liso vascular, entre os quais 

o mais conhecido são as vias ativadas pelo óxido nitrico/GMPc/proteína quinase G 

que estão relacionados à vasodilatação (KRISHNASWAMY, 2010). 

Em 1980, Furchgott e Zawadzki verificaram que a acetilcolina só age como 

vasodilatador na presença do endotélio, e o efeito relaxante é abolido se o endotélio 

for removido, mesmo que seja através de uma suave fricção no interior do vaso. Em 

1982, postularam a existência de um fator relaxante derivado do endotélio que, em 

1982, foi denominado de endothelium derived relaxing factor (EDRF). Em 1986, 

Furchgott e Ignarro, propuseram, que o EDRF era o óxido nítrico (NO). Segundo 

Lopes-Martins, 2006, o endotélio vascular está envolvido na síntese e/ou no 

metabolismo de diversos mediadores endógenos tais como o óxido nítrico, as 

prostaglandinas e as endotelinas. Diversas substâncias derivadas do endotélio 
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parecem estar envolvidas na modulação fisiológica do controle local do tônus e do 

fluxo vascular: a) substâncias vasodilatadoras – o óxido nítrico (NO) e a prostaciclina 

(PGI2); b) substâncias vasoconstritoras – endotelina e tromboxano A2. Já Evora et 

al. (1995) sugeriram a inalação de (NO) como uma ferramenta clinica no manejo da 

situação de difícil controle, como no vasoespasmo pulmonar observado no pós-

operatório de algumas cirurgias cardíacas, reduzindo o trabalho imposto sobre o 

ventrículo direito e melhorando a oxigenação. 

Para determinar o papel do óxido nítrico endógeno no relaxamento dos anéis 

de traquéia, além da remoção do epitélio utilizamos o L-NAME, um inibidor 

inespecífico das enzimas NOS. O L-NAME na concentração de 50µM, deslocou a 

curva de relaxamento do sildenafil para direita, demonstrando que o efeito 

miorrelaxante do sildenafil foi parcialmente reduzido pela inibição da síntese de 

óxido nítrico.  

O azul de metileno, inibidor da guanilato ciclase, enzima responsável pela 

produção de GMPc a partir do GTP e do óxido nítrico, também deslocou a curva de 

relaxamento do sildenafil para a direita, caracterizando a dependência do sildenafil, 

pelo segundo mensageiro GMPc. Segundo Gewaltig et al. (2002). O aumento da 

concentração de GMPc na célula muscular resulta no relaxamento desta célula, o 

mecanismo de relaxamento envolve a diminuição da entrada de Ca2+ para a célula, a 

inibição da liberação de Ca2+ do retículo endoplasmático e o aumento do seqüestro 

de Ca2+ para o retículo endoplasmático. 

O nitroprussiato de sódio (SNP) é um relevante doador de NO correntemente 

usado na clínica, principalmente em hospitais para gerar rápida diminuição da 

pressão arterial em crises hipertensivas. O mecanismo de liberação de (NO) a partir 

de doadores de óxido nítrico em tecidos biológicos parece ser mais complexo que o 

freqüentemente assumido e não está totalmente elucidado. Sabe-se que eles geram 

espontaneamente óxido nítrico em soluções aquosas, ao passo que outros, como os 

furoxanos e os nitratos e nitritos orgânicos, exigem a presença de compostos 

contendo grupos sulfidril (por exemplo, cisteína e glutationa) (BUTLER; MEGSON, 

2002; GROSSI L; D’ANGELO, 2005; KATZUNG 2005). 

O grande problema do uso dos nitratos orgânicos e do SNP ocorre devido ao 

desenvolvimento de tolerância e ao acúmulo de cianeto, respectivamente. Desta 

forma é que uma nova classe de compostos liberadores de (NO) foi criada, a dos S-

nitrosotióis como, por exemplo, o SNAP (S-nitroso-N-acetil-DL- penicilina). No 
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presente trabalho, tanto o nitroprussiato de sódio (SNP) como o SNAP, classificados 

como doadores de NO, foram utilizados como ferramenta farmacológica e 

verificamos que o sildenafil deslocou ambas as curvas para a esquerda quando 

associado aos doadores de óxido nítrico, sugerindo um aumento nos níveis de NO 

no tecido traqueal, que reage com o grupo heme da guanililciclase solúvel no 

citoplasma, resultando em formação de GMPc. 

Verificamos que o efeito antiespasmódico produzido pelo sildenafil pode ser 

explicado parcialmente pelo envolvimento da via nitrérgica, pois quando inibimos a 

produção de NO 1) através da remoção do epitélio; 2) através da inibição da NO-

sintase (L-NAME) e 3) através da inibição da guanilato ciclase (azul de metileno), o 

efeito miorrelaxante do sildenafil foi inibido parcialmente. Entretanto, quando 

associamos os doadores de (NO) como o SNAP e o nitroprussiato verificamos uma 

potencialização do efeito miorrelaxante do sildenafil. Desta forma, concluímos que o 

efeito antiespasmódico produzido pelo sildenafil realmente envolve a ativação da via 

nitrérgica no músculo liso respiratório. Baseados nestes dados e sabendo que o 

aumento do GMPc diminui a quantidade de Ca2+
 livre na célula muscular, 

provocando relaxamento, resolvemos investigar a participação dos canais para 

potássio, pois existem evidências que o NO e o GMPc podem atuar sobre diversos 

alvos como as proteínas quinases GMPc-dependentes, as fosfodiesterases 

reguladas por GMPc e diferentes tipos de canais para potássio (JI EUNLEE, 2006). 

Os canais para K+ desempenham um papel chave na regulação do potencial 

de membrana, excitabilidade celular e secreção de hormônios e neurotransmissores. 

O potencial de membrana do músculo liso depende do balanço entre o aumento da 

condutância ao K+, levando a uma hiperpolarização e à diminuição da condutância 

ao K+ levando a uma despolarização. A abertura do canal de K+ hiperpolariza a 

membrana das células musculares lisas levando à redução na probabilidade de 

abertura dos canais de cálcio ativados por voltagem (VOC) e, portanto, a um 

relaxamento (KNOT et al., 1996; ALEXANDER et al., 2007). 

No músculo liso, vários subtipos de canais de K+ interferem na regulação do 

tônus basal, entre eles: canais de K+ sensíveis à voltagem (Kv); canais de potássio 

ativados por cálcio e voltagem de grande condutância (BKCa); canais de K+ ativados 

por Ca2+ de pequena condutância (SKCa); canais de K+ retificadores de entrada 

(KIR); canais de K+ sensíveis ao ATP (KATP), entre outros (THORNELOE; NELSON, 

2005). Porém, a repolarização ou hiperpolarização de membrana ocorre devido, 
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principalmente, a ativação dos BKCa, que são ativados quando a concentração 

intracelular de Ca2+ se eleva na ordem de µM, e a ativação dos (KV), em decorrência 

à despolarização de membrana (Hill et al 2010).Tal ativação promove uma limitação 

no influxo de Ca2+ através dos canais de cálcio ativados por voltagem, resultando na 

redução da concentração intracelular de Ca2+ (Hill et al 2010; LIN et al., 2006). 

Diante dessas premissas, para verificar a participação dos canais de K+ no 

efeito miorrelaxante induzido pelo sildenafil em anéis de traquéia, vários 

bloqueadores desses canais foram utilizados como ferramentas farmacológicas, pois 

existem vários canais de K+, com diferentes bases moleculares, e a condutância ao 

K+ contribui para a regulação do tônus basal da célula muscular lisa. 

O TEA, um bloqueador seletivo dos BKCa (Burdyga, 2002; Yen 2000), foi 

utilizado como ferramenta farmacológica para verificar a participação desses canais 

no efeito miorrelaxante do sildenafil. Verificamos que na presença do TEA, a curva 

de relaxamento concentração-dependente do sildenafil é deslocada para a direita e, 

assim, comprovamos farmacologicamente o envolvimento dos canais de potássio 

BKca no relaxamento provocado pelo sildenafil. 

Os canais para K+ sensíveis ao ATP (KATP) estão presentes em vários tipos de 

músculos lisos. Uma característica primária destes canais é a de sua abertura ser 

inibida por concentrações basais de ATP intracelular, por sulfoniluréias e por baixas 

concentrações de Ba2+ (STANDEN et al., 1989; SANBORN, 2000). No entanto, hoje 

se sabe que existem subtipos de KATP que são relativamente insensíveis aos níveis 

basais de ATP, mas são bloqueados seletivamente pela glibenclamida. (ANDREW et 

al, 2000). Os KATP são ativados por uma diminuição na concentração interna de ATP. 

Vários agonistas endógenos ativam os KATP produzindo hiperpolarização e 

relaxamento. Em contrapartida, vários neurotransmissores e vasoconstritores inibem 

os KATP levando a despolarização e contração (SOBEY et al, 2001). 

Na presença da glibenclamida não houve deslocamento da curva de 

relaxamento do sildenafil para a direita nem tão pouco, ocorreu redução do 

relaxamento. Devido a esta ausência de interferência, exclui-se a possível 

participação dos canais de K+ sensíveis ao ATP (KATP). 

 Os canais para K+ sensíveis à voltagem (Kv) podem ser inibidos de forma 

seletiva pela 4-aminopiridina (4-AP), que é muitas vezes usada para distinguir estes 

canais dos canais para potássio dependentes de cálcio (BKca) que também são 

ativados pela despolarização (Sobey.2001; Jackson 2000). 
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Sabendo que os canais para K+ sensíveis à voltagem (Kv) interferem no 

potencial de repouso das células do músculo liso, pois durante a despolarização, o 

efluxo de K+ através destes canais induz a repolarização das células para 

restabelecer o potencial de repouso (BRAINARD; KOROVKINA; ENGLAND, 2007), 

levantou-se a hipótese de que os efeitos indiretos do sildenafil poderiam resultar em 

abertura desses canais. Ao repolarizar a membrana, levaria indiretamente ao 

bloqueio do influxo de Ca2+ via canais de cálcio operados por voltagem e, por fim, o 

relaxamento. Para tanto avaliou-se o efeito relaxante do sildenafil na presença e na 

ausência da 4-AP, um bloqueador seletivo dos (KV), e o observado foi que houve 

participação dos (KV) no mecanismo de ação do sildenafil, uma vez que a 4-AP 

deslocou a curvas de relaxamento do sildenafil para a direita, demonstrado assim 

que o aumento intracelular dos níveis de GMPc, induzidos pelo sildenafil promovem 

a abertura de canais de potássio operados por voltagem. 

Numa nova fase do estudo, utilizamos um potente bloqueador de canais para 

Na+, a tetrodotoxina (TTX), uma neurotoxina. Devido a este bloqueio, os íons Na+ 

ficam impossibilitados de atravessar o canal e não ocorre a despolarização da 

célula. Como resultado, a geração do potencial de ação é afetada e a propagação 

do impulso nervoso fica impedida. Verificamos que a TTX não interferiu no efeito 

antiespasmódico do sildenafil, demonstrando ser improvável a participação de 

neurônios intramurais na resposta miorrelaxante produzida pelo sildenafil. 

Em nosso estudo, um efeito interessante foi a eficácia do sildenafil em 

diminuir a resposta hiperreativa à adição “in vitro” de ovoalbumina em anéis de 

traquéia de animais sensibilizados e desafiados a ovoalbumina. A literatura relata 

que alterações nos níveis intracelulares dos nucleotídeos cíclicos, podem alterar o 

tônus basal do músculo liso, bem como a resposta inflamatória. Por conseguinte, o 

uso do rolipram um inibidor da PDE4 promove a elevação dos níveis de cAMP, 

reduzindo a hiperreatividade das vias aéreas, nas respostas iniciais e tardias da 

asma, produzida pela provocação alergênica em modelos animais (SANTING et al, 

2001; ORTIZ et al, 1996 e DANAHAY et al, 1997). Também foi mostrado que os 

inibidores das fosfodiesterases aliviam alguns dos sintomas associados à asma 

(BOUSQUET, et al 1999 ) e DPOC (GAMBLE, et al 2000), e esta é a base do seu 

uso potencial no tratamento destas disfunções. 

Nos nossos experimentos com animais hiperreativos, os animais 

sensibilizados foram divididos em dois grupos: os que inalaram apenas solução 

 

http://www.ff.up.pt/toxicologia/monografias/ano0506/tetrodotoxina/tetrotx_ficheiros/page0010.htm
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fisiológica e os que inalaram uma solução contendo ovoalbumina. Neste último caso, 

estes animais são denominados como desafiados e esse desafio mimetiza 

condições encontradas em uma crise asmática.  

Em nosso estudo, a eficácia do processo de hiperreatividade antigênica por 

via intraperitoneal foi confirmada pelos experimentos com anéis de traquéia obtidos 

de animais previamente sensibilizados e desafiados. No grupo de animais 

desafiados à ovoalbumina pela via inalatória, a resposta contrátil dos anéis de 

traquéia ao CCh foi significativamente maior em relação à resposta produzida por 

esse agente em anéis de traquéias de animais sensibilizados e naive. Dessa forma, 

demonstramos a eficiência do método de desenvolvimento da hiperreatividade das 

vias aéreas, característica importante encontrada em modelos que buscam simular a 

asma, e que pode ser mediada por processo inflamatório. 

A presença do sildenafil, adicionado antes da reação de Schultz-Dale, foi 

capaz de reduzir significativamente a resposta ao antígeno nos tecidos provenientes 

de ratos sensibilizados e desafiados. Dessa forma, se configura o desenvolvimento 

de hiperreatividade das vias aéreas, característica importante encontrada em 

modelos que buscam simular a asma. Clinicamente, a hiperreatividade também é 

encontrada em pacientes com asma, doença broncoconstritiva inflamatória crônica, 

mas reversível, na qual muitas células e elementos celulares, especialmente 

mastócitos, eosinófilos, linfócitos T, neutrófilos e células epiteliais desempenham 

importante papel.  

Além disso, nos animais desafiados à ovoalbumina, na ausência do sildenafil, 

a resposta contrátil da traquéia isolada de ratos ao CCh foi significativamente maior, 

entretanto na presença do sildenafil, a resposta contrátil da traquéia foi inibida de 

forma significativa. Esses resultados demonstram a eficácia do efeito miorrelaxante 

do sildenafil em tecidos obtidos de animais desafiados, apontando para uma maior 

eficácia do sildenafil em tecidos obtidos de animais desafiados quando comparado 

com tecidos de animais naive. Wang et al, 2009, demonstraram que o sildenafil 

poderia atenuar a inflamação e a produção de muco em ratos, possivelmente 

através da via óxido nítrico-GMPc, e, portanto, poderia ter um potencial terapêutico 

para doenças respiratórias crônicas (TOBY, 2004). Eles demonstraram que o 

sildenafil diminuiu significativamente o infiltrado de células na via aérea de cobaias 

sensibilizadas ao LPS, sugerindo que os inibidores da PDE5 podem ter potencial no 

tratamento de doenças das vias aéreas. 
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Em uma nova fase da pesquisa, investigamos se os canais de cálcio 

operados por estoque (SOC) se fazem presentes no músculo liso da traquéia, e se o 

sildenafil seria capaz de reduzir a contração produzida pela entrada “capacitativa” de 

cálcio em animais naive e em animais sensibilizados e desafiados à ovoalbumina. 

Nesse estudo, demonstramos a expressão de genes pertencentes à subfamília dos 

TRPC, através da técnica de RT-PCR, dentre os quais: TRPC1, TRPC4, TRPC5 e 

TRPC6. Esses resultados confirmam os achados de Yuan et al, 2002, que relataram 

a expressão de TRPC1 no músculo liso de traquéia e sua participação na contração 

do músculo liso brônquico. 

Nós também avaliamos se a resposta contrátil do anéis de traquéia apos o 

desafio antigênico envolve um maior recrutamento de canais (SOC), que podem 

desencadear a entrada capacitativa de cálcio, envolvendo um mecanismo fisiológico 

na manutenção de um influxo de Ca2+ sustentado para reabastecer os estoques do 

Ca2+ do retículo sarcoplasmático (YUAN et al, 2002). Em meio sem Ca2+, a adição 

de Ca2+ no meio extracelular após o tratamento com tapsigargina, promove uma 

contração semelhante ao do aumento do Ca2+ citossólico (ITO et al, 2002). 

Curiosamente, as contrações induzidas pelo Ca2+ foram mais elevadas nos 

animais sensibilizados e desafiados à ovoalbumina do que nos animais naive, 

sugerindo que o tecido hiperreativo parece recrutar uma maior quantidade de canais 

(SOC), o sildenafil se mostrou uma ferramenta eficiente para inibir a contração 

produzida pela entrada de Ca2+ capacitativo em animais naive e principalmente em 

animais hiper-reativos. Xiao et al, 2010 relataram um aumento da expressão de 

TRPC3 em animais desafiados à ovoalbumina. Yuan et al 2011 sugereriram que a 

entrada de cálcio capacitativo (SOC) pode contribuir para regular a broncoconstrição 

e o crescimento das células do músculo liso brônquico, modulando a entrada de 

Ca2+, que funciona como um elemento comum de transdução de sinal que leva à 

hipertensão, o broncoespasmo, a hiperreatividade brônquica e ao espessamento da 

parede brônquica na asma.  

O sildenafil produziu inibição expressiva da contração produzida pela ativação 

dos canais (SOC) nos animais desafiados à ovoalbumina e questionamos se a 

expressão gênica da subfamília dos receptores TRPC poderia ser alterada pelo 

sidenafil e ou pela hiperreatividade, pois a literatura demonstra a expressão dos 

canais TRPC em vários tipos de células como, no endotélio, no epitélio, em 

neutrófilos, eosinófilos e nos linfócitos T, que estão envolvidos no processo 
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inflamatório (Gamberucci et al. 2002). Sweeney et al. (2002) relataram a presença 

de TRPC1 em anéis de traquéias de ratos. Ong et al. (2003) demonstraram a 

expressão de proteínas TRPC1 e TRPC6 nas células do músculo liso de vias aéreas 

de cobaias. Em nosso estudo além das proteínas TRPC1 e TRPC6 também foram 

expressas proteínas TRPC5 e TRPC4, embora não possamos garantir que o 

aumento na expressão do gene TRPC tenha ocorrido precisamente no músculo liso, 

pois utilizamos amostra de toda a parede traqueal. 

Nos animais desafiados à ovoalbumina ocorreu uma aumento na expressão 

relativa dos genes TRPC1 e TRPC4, o que sugere um mecanismo de modulação 

entre a atividade do gene e o desenvolvimento da resposta inflamatória 

desenvolvida pelo antígeno, pois o aumento na expressão do gene TRPC1 está 

associado ao desenvolvimento da hiperreatividade brônquica, ao espessamento da 

via aérea e a remodelação brônquica induzida pela proliferação do músculo liso 

Sweeney et al. (2002). Os TRPC6 aumentaram a responsividade à metacolina in 

vivo e in vitro em traquéias de camundongos (Sel et al. 2008). 

Em nosso estudo não encontramos alterações na expressão do genes TRPC 

5 TRPC6 após o desafio antigênico quando comparado com o tecido dos animais 

naive. Entretanto, após o tratamento com o sildenafil, verificamos uma diminuição na 

expressão do TRPC5, sugerindo que os inibidores de fosfodiesterase 5 podem 

diminuir a expressão dos genes TRPC5. Fato contrário ocorreu com o aumento na 

expressão TRPC6 nos animais tratados com sildenafil. A proteína TRPC6 na célula 

vascular pode sofrer fosforilação pela proteinoquinase G mediada pela treonina, que 

suprime correntes de cátions mediadas pela expressão de TRPC6 (Takahashi et al 

2008). Embora a extensão deste fenômeno para as atuais condições inflamatórias 

sejam especulativas, os inibidores de fosfodiesterase 5 como o sildenafil podem 

aumentar a expressão de TRPC6 em traquéia de ratos. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 

Concluímos que o mecanismo miorrelaxante do sildenafil ocorre através da 

inibição da fosfodiesterase 5 provocando aumento dos níveis de GMPc. O aumento 

do níveis de GMPc resulta de forma indireta na abertura dos canais para potássio 

que promovem hiperpolarização da membrana do músculo liso, reduzindo a 

probabilidade de abertura dos canais operados por voltagem (VOCC) e também 

resultam na diminuição da resposta mediada pela entrada capacitativa de cálcio. O 

sildenafil produziu um miorrelaxamento mais pronunciado nos animais sensibilizados 

e desafiados a ovoalbumina, além disso, o desafio antigênico aumentou a expressão 

dos genes TRPC1 e TRPC4 mais não alterou a expressão dos genes TRPC5 e 

TRPC6. Nossa hipótese é que o desafio antigênico (hiperreatividade), altera a 

expressão genica dos TRPC, e a fosfodiesterase 5 pode ser recrutada na cascata de 

eventos. O suposto envolvimento da via fosfodiesterase 5 aparenta ser seletivo e 

pode promover ativação, desativação ou mesmo ser inerte na expressão celular de 

genes TRPC. No entanto, determinar a relevância funcional de tais fenômenos não é 

possível neste momento e mais estudos serão necessários para elucidar essas 

interações. 
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