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RESUMO 

Atividade vasorrelaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em preparações 
vasculares isoladas de ratos. Teresinha Silva de Brito, Tese de Doutorado 
em Farmacologia, Universidade Federal do Ceará, 2015. 

2-Nitro-1-fenil-1-propanol (NFP) é um nitro-álcool utilizado como intermediário 
químico na síntese de norefedrina e efedrina, agonistas simpatomiméticos. Sua 
estrutura química assemelha-se com a da norefedrina, com substituição do 
grupo NH2 pelo NO2. A presença do grupo nitro nos levou a hipótese deste 
composto ser capaz de produzir efeito vasodilatador, visto que foi demonstrada 
em estudo prévio a ação vasodilatadora do nitrocomposto 1-nitro-2-feniletano, 
resultante da estimulação da via guanilil ciclase-GMPc. Assim, nosso objetivo 
foi caracterizar o efeito do NFP em preparações vasculares isoladas de ratos. 
Contrações isométricas de anéis isolados da aorta torácica ou de ramos de 2ª-
3ª geração da artéria mesentérica de ratos Wistar com ou sem endotélio 
funcional foram registradas por sistema de aquisição de dados. Níveis de 
nucleotídeos cíclicos foram medidos por ELISA. Sinais de fluorescência ao 
Ca2+ e de força foram capturados simultaneamente em microscópio confocal 
acoplado a sistema de aquisição de dados. Em anéis de aorta isolada com 
endotélio intacto, NFP relaxou preparações contraídas com fenilefrina (1 µM), 
K+ (60 mM) ou U-46619 (0,3 µM) com CE50 de 30,2 [25,5 - 35,7], 31,8 [27,1-
37,3] e 28,5 [23,1-35,2] µM, respectivamente. Por outro lado, em vasos 
mesentéricos, NFP relaxou as preparações contraídas com fenilefrina (10 µM), 
K+ (60 mM) ou U-46619 (1 µM) com CE50 de 0,41 [0,31-0,55], 0,16 [0,10-0,24] e 
15,1 [10,4-24,4] µM, respectivamente, indicando maior potência do NFP nesses 
tecidos. O aumento da concentração extracelular de K+ produziu diminuição 
gradual do efeito relaxante do NFP em vasos mesentéricos. O pré-tratamento 
com TEA não afetou o efeito relaxante do NFP em anéis de aorta, contudo, 
vasos mesentéricos pré-tratados com TEA, BaCl2, CsCl ou apamina 
responderam menos ao NFP.  Pré-tratamento com indometacina, 
glibenclamida, 4-aminopiridina ou L-NAME não alterou seu efeito relaxante em 
ambas as preparações. Em contrapartida, sua potência foi significativamente 
reduzida pelo tratamento prévio com ODQ (inibitor de guanilil ciclase), MDL 
12,330A (inibitor de adenilil ciclase), H-89 (inibitor de PKA) ou 
bisindolilmaleimida IV (inibitor de PKC). NFP inibiu a vasoconstrição induzida 
por Ca2+ em aorta pré-contraída com fenilefrina ou K+, efeito prevenido pelo 
pré-tratamento com ODQ ou MDL-12,330A. Além disso, NFP apresentou uma 
tendência para o aumento dos níveis de GMPc e AMPc em anéis de aorta. A 
atividade vasorrelaxante do NFP foi maior na presença do Y-27632, inibidor de 
Rho-cinase. Em vasos mesentéricos, NFP inibiu simultaneamente a força e a 
intensidade de fluorescência ao Ca2+, indicando que este composto é capaz de 
diminuir a concentração citossólica deste íon. Portanto, NFP possui ação 
vasodilatadora de maior potência em vasos mesentéricos. Os mecanismos 
envolvidos em seu efeito parecem envolver a participação dos nucleotídeos 
cíclicos, o controle do influxo de Ca2+ e a regulação da sensibilidade dos 
filamentos contráteis ao Ca2+ e o controle do influxo de Ca2+. Além disso, 
evidências apontam que a abertura de canais para potássio parece estar 
envolvida no seu efeito em vasos mesentéricos, mas não em aórticos.  

Palavras chave: 2-Nitro-1-fenil-1-propanol. Atividade vasorelaxante. 
Nucleotídeos cíclicos. Via RhoA/Rho-cinase. Canais para potássio. 



ABSTRACT 

Vasorelaxant effect of 2-nitro-1-phenyl-1-propanol on rat isolated vessels. 
Teresinha Silva de Brito, Doctoral Thesis in Pharmacology, Federal University 
of Ceara, 2015. 

2-Nitro-1-phenyl-1-propanol (NPP) is a nitro-alcohol used as a chemical 
intermediate in the synthesis of ephedrine and norephedrine, sympathomimetic 
agonists. Its chemical structure resembles the norephedrine, with replacement 
of the NH2 group by NO2. The presence of the nitro group led us to consider 
that this compound is able of produce vasodilatory effect, since it was 
demonstrated in a previous study the vasodilator actions of the nitro compound 
1-nitro-2-phenylethane, resulting from stimulation of the guanylate cyclase-
cGMP pathway. Our aim was to characterize the effect of on rat isolated 
vessels. Isometric contractions of isolated rings of thoracic aorta or 2nd-3rd 
generation branchs mesenteric artery of Wistar rats were recorded by data 
acquisition system. Cyclic nucleotide levels were measured by ELISA. Signals 
of strength and calcium fluorescence were simultaneously captured in confocal 
microscope connected to the data acquisition system. On isolated aorta with 
intact endothelium, NPP relaxed preparations contracted with phenylephrine (1 
µM), K+ (60 mM) or U-46619 (0.3 µM) with EC50 of 30.2 [25.5 - 35.7], 31.8 [27.1 
- 37.3] and 28.5 [23.1 - 35.2] µM, respectively. Conversely, in mesenteric 
vessels, NPP relaxed preparations contracted with phenylephrine (10 µM), K+ 
(60 mM) or U-46619 (1 µM) with EC50 of 0.41 [0.31 - 0.55], 0.16 [0.10 - 0.24] 
and 15.1 [10.4 - 24.4] µM, respectively, showing higher potency of NPP in these 
tissues. The extracellular K+ concentration increase produced gradual decrease 
in the relaxant effect of the NPP in mesenteric vessels. Pre-treatment with TEA 
had no effect in the relaxant effect of NPP in aortic rings, however, pretreated 
mesenteric vessels with TEA, BaCl2, CsCl ou apamin responded less to NPP. 
Pre-treatment with indomethacin, glybenclamide, 4-aminopyridine or L-NAME 
did not affect the vasorelaxant effect of the NPP in either aorta or mesenteric 
vessels. However, its potency was significantly reduced by ODQ (guanylate 
cyclase inhibitor), MDL-12,330A (adenylate cyclase inhibitor), H-89 (PKA 
inhibitor) or bisindolylmaleimide IV (PKC inhibitor) pre-treatment. NPP inhibited 
the vasoconstriction induced by Ca2+ in aorta pre-contracted with phenylephrine 
or K+, an effect prevented by pretreatment with ODQ or MDL-12,330A. 
Furthermore, NPP showed a tendency to increase the levels of cAMP and 
cGMP in aortic rings. The vasorelaxant activity of the NPP was higher in the 
presence of Y-27632, a Rho- kinase inhibitor. In mesenteric vessels, NPP 
inhibited both the strength and the calcium fluorescence intensity, indicating that 
this compound is able to decrease the cytosolic concentration of this ion. So, 
NPP has vasodilatory action with higher potency in mesenteric vessels. The 
mechanisms involved in it effect appear to involve the participation of cyclic 
nucleotides, the control of Ca2+  influx and the regulation of sensitivity of 
contractile filaments to Ca2+. Moreover, evidences support that the opening of 
potassium channels is involved in it effect in mesenteric vessels, but not in 
aortic. 

Keywords: 2-Nitro-1-phenyl-1-propanol. Vasorelaxant activity. Cyclic 
nucleotides. RhoA/Rho-kinase pathway. Potassium channels. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 2-Nitro-1-fenil-1-propanol 

2-Nitro-1-fenil-1-propanol (NFP) é um nitro-álcool utilizado como 

intermediário químico na síntese de 2-amino-1-fenil-1-propanol (norefedrina) e 

efedrina, ambos considerados agonistas simpatomiméticos. A síntese do NFP 

se dá por três métodos químicos, todos incluindo benzaldeído e nitroetano 

como reagentes (NAGAI; KANAO, 1929; HOOVER; HASS, 1947). Sua massa 

molecular corresponde a 181,2 Da (número CAS: 6343-57-3) e relatos 

científicos abordando as eventuais propriedades farmacológicas do 2-nitro-1-

fenil-1-propanol não são encontrados em buscas on-line nas atuais bases de 

dados científicos.  

Efedrina e norefedrina têm a habilidade, entre outras, de interagir 

com receptores alfa-adrenérgicos e produzir uma variedade de efeitos 

farmacológicos, tais como a vasoconstrição (BRAVO, 1988), em especial 

quando aplicados localmente na membrana da mucosa nasal. De fato, 

norefedrina é uma droga simpatomimética que tem sido comumente utilizada 

em preparações de venda livre para o alívio da congestão nasal (SMITH; 

FELDMAN, 1993). 

O NFP tem uma semelhança química com a norefedrina (Figura 1), 

exceto pelo NO2 que é substituído pelo grupo NH2 na norefedrina. A presença 

do grupo NO2 nos faz supor que o NFP seja capaz de produzir um efeito 

vasodilatador.  

Figura 1 - Estrutura química do 2-nitro-1-fenil-1-propanol (A) e norefedrina (B). 

 

Fonte: https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20090624/patents/ 

EP1735266NWB1/document.html 

A B 

https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20090624/patents/%20EP1735266NWB1/document.html
https://data.epo.org/publication-server/rest/v1.0/publication-dates/20090624/patents/%20EP1735266NWB1/document.html
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A nossa hipótese é apoiada por estudo recente em que foi 

demonstrado as propriedades vasodilatadoras do nitrocomposto natural 1-nitro-

2-feniletano. Uma vez que é capaz de estimular a enzima guanilil-ciclase 

solúvel com produção resultante de monofosfato cíclico de guanosina (GMPc) 

em células de músculo liso vascular, 1-nitro-2-feniletano induz potente efeito 

vasodilatador (BRITO et al., 2013). Além da semelhança estrutural com o 1-

nitro-2-feniletano, a estrutura química do NFP também se assemelha a outras 

moléculas biologicamente ativas com atividade vasodilatadora comprovada tais 

como os compostos naturais cinamato de metila (VASCONCELOS-SILVA  et 

al., 2014) e trans-cinamaldeído (XUE et al., 2011) e a amina traço beta-

feniletilamina (NARANG et al., 2014) como pode ser observado na figura 2. 

 

Figura 2 - Estrutura química do 1-nitro-2-feniletano (A), cinamato de metila (B), 

trans-cinamaldeído (C) e beta-feniletilamina (D). 

 

Fonte: (BRITO et al., 2013; VASCONCELOS-SILVA  et al., 2014; XUE et al., 2011; BROADLEY 

et al., 2013) 

Analisando a semelhança estrutural entre os compostos norefedrina 

e NFP, bem como a presença do grupo NO2 no NFP, consideramos que seria 

interessante investigar os efeitos do NFP em músculo liso vascular. 
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1.2 Mecanismo contrátil no músculo liso vascular 

A contratilidade do músculo liso vascular é regulada tanto pela 

concentração intracelular de Ca2+ como por mecanismos de sensibilização ao 

Ca2+. Mudanças na concentração de Ca2+ intracelular e no grau de fosforilação 

das proteínas contráteis são, portanto, os principais mecanismos que regulam 

o estado contrátil das células do músculo liso (SOMLYO; SOMLYO, 2003; 

AKATA, 2007a).  

A ativação da célula muscular lisa por diferentes agonistas ou por 

despolarização normalmente resulta em rápido aumento da concentração 

intracelular de Ca2+ devido ao influxo de Ca2+ do meio extracelular e liberação 

de Ca2+ do retículo sarcoplasmático (Figura 3). Quatro íons Ca2+ são 

necessários para a formação do complexo Ca2+-calmodulina causando, assim, 

a alteração conformacional da calmodulina que permite interação subseqüente 

com a cinase de cadeia leve da miosina (MLCK) expondo o sítio catalítico da 

enzima. A ativação da MLCK promove a fosforilação do aminoácido Ser-19 da 

cadeia leve da miosina (MLC20). A MLC20 fosforilada ativa a ATPase da 

miosina, promove a interação entre actina e miosina, induz o ciclo das pontes 

cruzadas e, desta forma, inicia a geração de força. (WEBB, 2003; PFITZER, 

2001).  

A contração das células musculares lisas também envolve aumento 

da sensibilidade do aparato contrátil ao cálcio. Essa sensibilização é o aumento 

da afinidade dos miofilamentos contráteis baseados no nível de fosforilação da 

MLC20. A fosforilação da MLC20 aumenta a força do ciclo das pontes cruzadas e 

é regulada pela fosfatase de cadeia leve da miosina (MLCP). A sensibilização 

ao Ca2+ das proteínas contráteis é sinalizada pela via RhoA/Rho-cinase, uma 

vez que esta inibe a desfosforilação da cadeia leve da miosina, ao inibir a 

atividade da MLCP, mantendo assim a força. Por outro lado, a remoção do 

Ca2+ do citosol e a estimulação da MLCP iniciam o relaxamento do músculo liso 

vascular. O estado de fosforilação da cadeia leve da miosina é, portanto, 

determinante para que a contração ocorra, sendo regulado pela atividade de 

ambas as enzimas, a cinase de cadeia leve da miosina dependente de Ca2+ e a 

fosfatase de cadeia leve da miosina. (SOMLYO; SOMLYO, 2003; HILGERS; 

WEBB, 2005). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hilgers%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16339747
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Figura 3 - Regulação da contração do músculo liso vascular. 

 

Vários agonistas como angiotensina II, noradrenalina, endotelina-1 se ligam ao seu receptor 

específico (receptor acoplado à proteína G), promovendo aumento da atividade da fosfolipase 

C (PLC).  A PLC induz a formação de dois segundos mensageiros: diacilglicerol (DAG) e 

trifosfato de inositol (IP3). O IP3 se liga ao seu receptor específico (IP3R) no retículo 

sarcoplasmático (RS) promovendo a liberação de cálcio (Ca
2+

). O DAG ativa a proteína cinase 

C (PKC) que promove fosforilação de proteínas alvo específicas.  Uma vez no citoplasma, o 

Ca
2+

 se liga a calmodulina formando o complexo Ca
2+

-calmodulina, que causa a ativação da 

cinase de cadeia leve da miosina (MLCK). Esta fosforila a cadeia leve da miosina (MLC) que 

interage com a actina formando as pontes cruzadas. A resposta contrátil é também mantida por 

mecanismos que envolvem a sensibilização dos miofilamentos contráteis ao Ca
2+

. Este 

mecanismo de sensibilização ao Ca
2+

 envolve a ativação da RhoA, que induz a ativação da 

Rho-cinase que promove a inativação da miosina fosfatase (MLCP), promovendo, assim, a 

contração, uma vez que a MLC permanece fosforilada. VOCC, canais para cálcio operados por 

voltagem; ROCC, canais para cálcio operados por receptor; SOCC, canais para Ca
2+ 

operados 

por estoques; DAG, diacilglicerol; IP3, inositol 1,4,5-trifosfato; PKC, proteína cinase C; MLCK, 

cinase da cadeia leve de miosina; MLC, cadeia leve de miosina; RhoGEF, fator de troca de 

guanina-nucleotídeo da Rho; ATP, adenosina trifosfato; RS, reticulo sarcoplasmático; P, fosfato 

(indicando a fosforilação). Fonte: (WEBB, 2003; PUTNEY, 1990). 

 

Por outro lado, o relaxamento do músculo liso tem sido descrito 

como resultado da diminuição da concentração de cálcio intracelular e do 

aumento da atividade da MLCP, que pode ocorrer em resposta à remoção do 

estímulo contrátil ou pela ação de agentes vasodilatadores (Figura 4) (WEBB, 
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2003). Agentes que aumentam os níveis de nucleotídeos cíclicos no citoplasma 

da célula muscular lisa representam exemplo para esse fenômeno. 

Figura 4 - Relaxamento no músculo liso.  

 

O relaxamento do músculo liso ocorre como resultado da remoção do estimulo contrátil ou por 
ação direta de uma substância que estimula a inibição do mecanismo contrátil. O processo de 
relaxamento requer a diminuição da concentração intracelular de Ca

2+
 e aumento da atividade 

da miosina fosfatase (MLCP). O retículo sarcoplasmático e a membrana plasmática contém Ca, 
Mg ATPases que removem o Ca

2+
 do citosol. Trocadores Na

+
/Ca

2+
 também estão localizados 

na membrana plasmática e auxiliam na diminuição intracelular de Ca
2+

. Durante o relaxamento, 
os canais para Ca

2+ 
operados por receptor (ROCC), canais para Ca

2+ 
operados por voltagem 

(VOCC) e os canais para Ca
2+ 

operados por estoques (SOCC) se fecham, resultando em uma 
diminuição da entrada de Ca

2+
 na célula. Fonte: (WEBB, 2003). 

 

1.3 Nucleotídeos cíclicos  

Os nucleotídeos cíclicos, monofosfato cíclico de guanosina (GMPc) 

e monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) são importantes mediadores 

intracelulares de várias moléculas de sinalização, e regulam inúmeros 

processos intracelulares, dentre eles o relaxamento do músculo liso. A ativação 

das enzimas adenilil ciclase (AC) e guanilil ciclase (GC) leva à síntese de 

AMPc e GMPc, respectivamente. Seus efeitos intracelulares são resultado, 

principalmente, da ativação de proteínas cinases específicas: a proteína cinase 
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dependente de AMPc (PKA) e proteína cinase dependente de GMPc (PKG), 

respectivamente. 

A enzima GC encontra-se expressa nas células musculares lisas sob 

duas formas, uma forma ligada à membrana ou particulada (GCm) e uma  

forma solúvel ou citosólica (GCs). As duas formas convertem o trifosfato de 

guanosina (GTP) em GMPc, sendo a GCs ativada pelo  óxido nítrico (NO) e a 

GCm por peptídeos natriuréticos. Já a enzima adenilil ciclase é ativada por 

outros agentes vasodilatadores como os agonistas beta adrenérgicos, 

prostraciclina (PGI2) e a adenosina que, ao se ligarem aos seus receptores, 

ativam a AC promovendo o aumento da quantidade de AMPc no meio 

intracelular, ativando, assim, a PKA (AKATA, 2007b). 

As proteínas cinases PKA e PKG fosforilam proteínas alvos em 

resíduos de serina e treonina, regulando suas atividades com o objetivo de 

promover a redução da concentração intracelular de Ca2+ e da sensibilidade 

dos miofilamentos contráteis ao Ca2+, causando, assim, a vasodilatação, como 

esquematizado na figura 5. Vários fatores contribuem para a inibição da 

contração, dentre eles: o aumento do bombeamento de Ca2+ para fora da 

célula pela ativação da Ca+2-ATPase presente na membrana plasmática; maior 

recaptação de Ca2+ para o retículo sarcoplasmático pelo aumento da atividade 

da SERCA (do inglês sarcoplasmic endoplasmic reticulum calcium ATPase), 

ativação de canais de K+ presentes na membrana plasmática. Ambas as 

proteínas, PKG e PKA, promovem redução da sensibilidade dos miofilamentos 

contráteis ao cálcio. A PKG por sua ação sobre a miosina fosfatase acelerando 

o processo de desfosforilação da MLC20 e a PKA por sua ação sobre a cinase 

de cadeia leve da miosina, fosforilando-a e diminuindo a afinidade ao complexo 

cálcio-calmodulina. Além disso, é descrita ativação cruzada das proteínas 

cinases, onde o GMPc é capaz de modular a ativação da PKA bem como o 

AMPc contribui para ativação da PKG (MURAD, 1994; AKATA, 2007b). 
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Figura 5 - Mecanismos de ação dos vasodilatadores por vias de segundo 

mensageiro.   

 

A figura representa o relaxamento da célula muscular lisa vascular como resultado da ação 
direta de substâncias que estimulam a inibição do mecanismo contrátil, como, por exemplo, via 
ativação da GC ou AC, tendo como resultado a formação dos nucleotídeos cíclicos  GMPc e 
AMPc, que consequentemente ativam as proteínas cinases PKG e PKA. Estas promovem 
redução da concentração intracelular de Ca

2+
, via ativação de canais de K

+
 presentes na 

membrana plasmática, inibição da liberação de Ca
2+

 do retículo sarcoplasmático via receptor 
de IP3, inibição direta dos canais para cálcio operados por voltagem, ativação das Ca

2+
-

ATPases presentes na membrana do retículo sarcoplasmático e na membrana plasmática e 
aumento da atividade da miosina fosfatase promovendo, assim, o relaxamento vascular. Sinal 
positivo indica estimulação; sinal negativo indica inibição; AC, adenilil ciclase; AMP, adenosina 
monofosfato; ATP, adenosina trifosfato; 3’,5’-cAMP adenosina monofosfato cíclico; CO, 
monóxido de carbono; GC, guanilil ciclase; GMP, guanosina monofosfato ; 3’,5’-cGMP, 
guanosina monofosfato cíclico; IP3R, receptor de IP3; MLCK, cinase de cadeia leve da miosina; 
PDE, fosfodiesterase; NO, óxido nítrico, PGI2, prostaciclina; PMCA, Ca

2+
-ATPase da membrana 

plasmática; SERCA, Ca
2+

-ATPase do retículo sarcoplasmático; RS, retículo sarcoplasmático; 
sGC, guanilil ciclase solúvel; VOCC, canal para Ca

2+
 operado por voltagem; PKG, proteína 

cinase G; PKA, proteína cinase A; ODQ,inibidor de guanilil ciclase; MDL-12,330A, inibidor de 
adenilil ciclase. Fonte: Adaptado de Akata (2007b).  

 

 

 

 



29 
 

1.4 Via de sinalização RhoA/Rho-cinase 

A via de sinalização RhoA/Rho-cinase desempenha papel 

importante em várias respostas celulares, dentre elas a contração das células 

musculares lisas vasculares. RhoA é uma pequena proteína G monomérica 

que participa na regulação do tônus do músculo liso e ativa muitas proteínas 

cinases. Seus principais alvos são as isoformas serina/treonina cinases (Rho-

cinase ou ROCK), ROCKα também conhecida como ROCK2 e ROCKβ, 

também conhecida como ROCK1. As isoformas de Rho-cinase são 

necessárias para diversas funções participando, por exemplo, da regulação do 

fluxo sanguíneo local, da pressão sanguínea arterial (WETTSCHURECK; 

OFFERMANNS, 2002), da pressão sanguínea pulmonar (NAGAOKA et al., 

2004), da resistência das vias aéreas (AMRANI et al., 2004), do peristaltismo 

intestinal (de GODOY; RATTAN, 2011; MAHAVADI et al., 2013). A Rho-cinase 

fosforila a subunidade de ligação da miosina à MLCP, inibindo a sua atividade 

e, assim, promovendo o estado fosforilado da cadeia leve da miosina. A 

ativação de ROCK favorece, portanto, a interação actina/miosina e a contração 

das células musculares lisas pela manutenção da atividade da MLCK, 

independentemente do nível de cálcio citosólico livre (WEBB, 2003). A título de 

ilustração da importância desses eventos, a sensibilização dos miofilamentos 

contráteis ao cálcio tem sido implicada em diversos estados patológicos, tais 

como hipertensão, diabetes, ataque cardíaco, derrame, hipertensão pulmonar, 

disfunção erétil e câncer (NUNES; RIGSBY; WEBB, 2010). 

O estado de fosforilação da cadeia leve da miosina é, portanto, 

regulado pela atividade de ambas as enzimas, a MLCK dependente de Ca2+ e 

a MLCP, sendo essa regulação determinante para que a contração ocorra. A 

MLCP é composta por três subunidades: uma subunidade catalítica de 37 kDa 

denominada PP1c, uma pequena subunidade de 20 kDa não catalítica de 

função desconhecida (HILGERS; WEBB, 2005) e uma subunidade regulatória 

da miosina fosfatase com peso entre 110 e 130 kDa chamada de subunidade 

MYPT1 (subunidade de ligação da miosina). Existem diversas isoformas da 

MYPT, porém a MYPT1 é a subunidade mais presente na musculatura lisa e 

que regula a atividade enzimática da MLCP. A MYPT1, quando fosforilada, 
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inibe a atividade da MLCP, permitindo que a MLC20 permaneça fosforilada por 

mais tempo, favorecendo assim a manutenção do estado contrátil. 

No estado de repouso, a RhoA encontra-se na sua forma inativa 

ligada a GDP, e está inibida no citosol pelos inibidores de dissociação de 

nucleotídeos guanina (GDI). Ao ser ativada, ocorre sua migração para a 

membrana celular e a troca do GDP pelo GTP. Os fatores de troca de 

nucleotídeos de guanina (GEF) catalisam a troca de GDP por GTP para ativar 

a RhoA. Os GEFs, P115 RhoGEF, PDZ-RhoGEF e LARG (RhoGEF associada 

à leucemia) são capazes de transduzir sinais de receptores acoplados a 

proteínas G para RhoA. A estimulação de RhoA leva à inibição da atividade da 

MLCP, estimulando um dos seus efetores, a ROCK, que medeia a fosforilação 

da MYPT1 no músculo liso (HART et al., 1996; ROSS; WILKIE, 2000; 

FUKUHARA; CHIKUMI; GUTKIND, 2001; TEIXEIRA et al., 2005) 

Semelhante a MYPT1, a fosforilação da pequena proteína CPI-17, 

uma proteína inibidora da MLCP dependente de fosforilação, pode ser 

catalisada por várias cinases, incluindo a ROCK. Especificamente, para 

alcançar a inibição da atividade da MLCP, ROCK promove fosforilação da 

MYPT1 em Thr850/855 da MLCP ou da proteína CPI-17 em Thr38, que inibe o 

domínio catalítico da enzima (NUNES; RIGSBY; WEBB, 2010). A CPI-17 pode 

ser fosforilada tanto pela proteína cinase C (PKC) como também pela ROCK 

como demonstrado na figura 6. A CPI-17 é um mediador da sensibilização ao 

Ca2+ que é independente da fosforilação da MYPT1 (KOYAMA et al., 2000).  

Uma vez que o principal substrato de ROCK é a MLCP, que é 

fisiologicamente responsável pela desfosforilação da MLC20, isto implica que a 

ROCK medeia a sensibilização ao Ca2+ no interior da célula, levando à 

contração pela inibição da atividade da MLCP. A proteína RhoA é, portanto, um 

importante mensageiro da sensibilização ao Ca2+, e diversos agonistas podem 

ativar RhoA através de numerosos receptores acoplados à proteína G, tais 

como agonistas de receptores α-adrenérgicos, muscarínicos, purinérgicos, 

endotelina, prostanóides, ocitocina, fator de crescimento epidérmico e 

angiotensina II (AKATA, 2007b; NUNES; RIGSBY; WEBB, 2010).  
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Figura 6 - Via de sinalização  RhoA/Rho-cinase.  

 

A figura mostra que a ligação de agonista ao receptor desencadeia a ativação de RhoA (RhoA-
GTP) pela estimulação de receptores acoplados a proteínas G que conduzem à ativação da 
enzima Rho-cinase.  Em células estimuladas, RhoA-GDP é convertido em RhoA-GTP através 
da ação de GEF. A Rho-cinase ativada posteriormente inibe a eNOS, prejudicando a liberação 
de NO das células endoteliais. Há também a inibição da atividade da MLCP nas células 
musculares lisas vasculares conduzindo a contração. Ativação de RhoA/Rho-cinase é comum 
em doenças cardiovasculares. CPI-17 é ativada por Rho-cinase e PKC em células do músculo 
liso vascular, o que resulta em inibição da MLCP. O complexo proteína M-RIP/RhoA/Rho-
cinase também inativa a MLCP, que altera o processo contráctil e muitas respostas celulares. 
Os compostos Y-27632 e fasudil são inibidores da Rho-cinase. Contração induzida por ROCK 
é inibida por RhoE ligado a região amino-terminal, enquanto Rho-A ativa ROCK1 através da 
interação com o sítio carboxi-terminal. Rho-cinase, representa as duas isoformas, ROCK1 e 
ROCK2. GEF, fator de troca de nucleotídeos guanina; MLCP, fosfatase de cadeia leve da 
miosina; MLCK, cinase de cadeia leve da miosina; MLC, cadeia leve da miosina; MP-RIP, 
proteína de interação de miosina fosfatase-Rho; PIP2, fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato; DAG, 
diacilglicerol.  Fonte: NUNES; RIGSBY; WEBB, 2010. 
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1.5 Canais iônicos no controle do tônus vascular 

O tônus vascular tem papel central na regulação da pressão 

sanguínea e na distribuição do fluxo sanguíneo no organismo. Como citadas 

anteriormente, mudanças na concentração de cálcio intracelular e a 

fosforilação das proteínas contráteis são os principais mecanismos que 

regulam o estado contrátil das células do músculo liso vascular. Os canais 

iônicos desempenham um papel fundamental neste processo (JACKSON, 

2000). Os canais para cálcio presentes na membrana plasmática são as 

principais vias pelas quais este íon entra nas células musculares lisas, dentre 

eles os canais para Ca2+ dependentes de voltagem (VOCC, do inglês Voltage-

Operated Calcium Channel), os canais para Ca2+ operados por receptor 

(ROCC, do inglês Receptor-Operated Calcium Channel) e os canais para Ca2+ 

regulados por estoque (SOCC, do inglês Store-Operated Calcium Channel) 

(SOMLYO; SOMLYO, 1994; JACKSON, 2000; AKATA, 2007a). 

A ativação dos VOCCs, leva ao influxo de Ca2+ e contração da célula 

muscular lisa, mecanismo conhecido como acoplamento eletromecânico 

(SOMLYO; SOMLYO, 1994). Os canais para cálcio tipo L são os mais 

numerosos VOCCs nas células musculares lisas. Para aumentar o influxo de 

Ca2+, os VOCCs podem ser abertos diretamente pela despolarização da 

membrana através de altas concentrações extracelulares dos íons potássio ou 

indiretamente através de alguns agonistas.  

A ativação de receptores da superfície da membrana por agonistas 

leva principalmente à ativação dos ROCCs, promovendo influxo de Ca2+ e 

liberação de Ca2+ do retículo sarcoplasmático, mecanismo denominado 

acoplamento farmacomecânico (SOMLYO; SOMLYO, 1994). O principal 

mecanismo do acoplamento farmacomecânico envolve a ativação da 

fosfolipase C por receptores acoplados à proteína G heterotrimérica liberando o 

inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) e o diacilglicerol (DAG) como segundos 

mensageiros. O IP3 difunde-se para o citoplasma e abre canais para Ca2+ no 

retículo sarcoplasmático, liberando o Ca2+ ali armazenado (AKATA, 2007a). 

Já os SOCCs são ativados em resposta à depleção dos estoques de 

Ca2+ do retículo sarcoplasmático, levando ao influxo de Ca2+ denominado 

“entrada capacitativa de cálcio” (PAREKH; PUTNEY, 2005). Além disso, o fluxo 
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de íons através dos canais para potássio e canais para cloreto também podem 

determinar o potencial de membrana, modulando, assim, o influxo de cálcio 

conforme relatado abaixo. 

Os canais para potássio desempenham importante papel no controle 

do potencial de membrana, regulando a contração muscular e, portanto, o 

tônus vascular. Em condições de repouso, a ativação de canais para K+ na 

membrana celular leva geralmente ao efluxo de íons K+, evento que promove 

aumento do potencial de membrana mediante hiperpolarização da célula 

muscular lisa. Como conseqüência, a probabilidade de ocorrer influxo de Ca2+ 

através de canais para cálcio regulados por voltagem é menor e o relaxamento 

do músculo liso vascular é favorecido (SORBEY, 2001).  

Os principais canais para potássio no músculo liso podem ser 

classificados de acordo com a sua ativação: canais para potássio dependentes 

de voltagem (KV), canais para potássio sensíveis a ATP (KATP), canais para 

potássio ativados por cálcio (KCa) e canais para potássio retificadores (KIR) 

(JACKSON, 2000). Os canais para potássio dependentes de voltagem (KV) 

permitem o efluxo de potássio em resposta à despolarização da membrana, 

promovendo a repolarização e o retorno aos níveis de potencial de repouso, 

mantendo, assim, o tônus vascular de repouso. Os canais para potássio 

ativados por cálcio (KCa) são subdivididos em canais de alta condutância 

(BKCa), canais de baixa condutância (SKCa) e canais de condutância 

intermediária (IKCa). Os BKCa são o principal subtipo, os mais abundantes no 

músculo liso vascular. São ativados pelo Ca2+ intracelular e também por 

despolarização da membrana plasmática e contribuem para a manutenção do 

potencial de membrana nos vasos mesentéricos (JACKSON, 2005). Já os 

canais para potássio retificadores (KIR) permitem o influxo de íons K+ à medida 

que a membrana da célula hiperpolariza e o efluxo de íons K+ quando o 

potencial de membrana aumenta no músculo liso (NELSON; QUAYLE, 1995). 
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2. JUSTIFICATIVA  

Substâncias estimuladoras da produção de nucleotídeos cíclicos 

podem ser ferramentas valiosas em abordagens com foco na terapêutica de 

uma variedade de doenças, incluindo hipertensão, infarto, aterosclerose, 

insuficiências cardíaca e pulmonar, diabetes, dentre outras. O desenvolvimento 

de estimuladores diretos das enzimas guanilil ciclase e adenilil ciclase é de 

importância estratégica em farmacologia. Considerando a presença do grupo 

NO2 no composto 2-nitro-1-fenil-1-propanol, molécula estruturalmente 

semelhante aos agonistas simpatomiméticos norefedrina e efedrina, propomos 

a investigação do perfil farmacológico desse nitro álcool em preparações 

vasculares isoladas de ratos. Nossa hipótese inicial é de que essa molécula 

possui potencial para exercer efeitos estimuladores da via de sinalização da 

guanilil ciclase. Isso se deve à relação estrutural desse composto com o 

nitrocomposto natural 1-nitro-2-feniletano, capaz de produzir vasodilatação por 

aumento dos níveis de GMPc em aorta de rato (BRITO et al., 2013). De fato, 

nitrocompostos constituem grupo restrito na natureza e conhecer os efeitos 

biológicos dessas substâncias pode revelar propriedades farmacológicas 

interessantes. Além disso, a partir da experimentação é possível delinear vias 

metabólicas pelas quais essas substâncias sinalizam. Em especial, se 

considerarmos a possibilidade do envolvimento de nucleotídeos cíclicos, 

segundos mensageiros de fundamental importância no controle do Ca2+ 

intracelular. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Caracterizar o efeito do composto 2-nitro-1-fenil-1-propanol em preparações de 

artéria aorta e artéria mesentérica isoladas de ratos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

- Investigar os potenciais efeitos miorrelaxantes do 2-nitro-1-fenil-1-propanol 

em preparações de artéria aorta e artéria mesentérica isoladas de ratos; 

- Investigar o envolvimento da via guanilil-ciclase-GMPc nos efeitos do 2-nitro-

1-fenil-1-propanol em preparações de artéria aorta e artéria mesentérica 

isoladas de ratos; 

- Investigar o envolvimento de outras vias celulares como a via adenilil ciclase-

AMPc, a abertura de canais para potássio ou o envolvimento da via RhoA/Rho-

cinase nos efeitos induzidos pelo 2-nitro-1-fenil-1-propanol em preparações de 

artéria aorta e artéria mesentérica isoladas de ratos; 

- Avaliar se o 2-nitro-1-fenil-1-propanol é capaz de alterar os níveis 

intracelulares de nucleotídeos cíclicos em preparações de artéria aorta isoladas 

de ratos; 

- Monitorar os níveis intracelulares de cálcio em células musculares lisas de 

vasos isolados sujeitos a tratamento com 2-nitro-1-fenil-1-propanol, e também 

avaliar o papel de diversas vias de regulação da concentração intracelular de 

cálcio nos seus efeitos. 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material de estudo 

2-Nitro-1-fenil-1-propanol é um nitro álcool com densidade 1,2 g/mL. 

Apresenta-se na forma física líquida, com peso molecular de 181,2 Da (CAS 

6343-57-3; fórmula linear: C9H11NO3). 2-Nitro-1-fenil-1-propanol foi adquirido 

diretamente da empresa de produtos químicos Sigma-Aldrich Co. (St. Louis, 

EUA) e dissolvido diretamente na solução fisiológica na concentração de 2 mM 

e sonicado imediatamente antes do uso. 

 

4.2 Soluções e drogas 

O meio de perfusão utilizado no estudo foi a solução de Krebs-

Henseleit modificada (SKHM; pH 7,4) com a seguinte composição (mM): NaCl 

118, KCl 4,7, MgSO4 1,2, CaCl2 2,5, KH2PO4 1,2, NaHCO3 25 e glicose 11,1. 

Os sais foram adquiridos da Merck (Darmstadt, Alemanha) e Vetec (Rio de 

Janeiro, Brasil). A solução sem cálcio foi preparada por omissão de CaCl2 da 

solução de Krebs e adicionando-se ácido etileno-bis (β-amino-etil-éter)-

N,N,N',N'-tetracético (EGTA). Fenilefrina, acetilcolina (ACh), 1H-

[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-ona (ODQ), tapsigargina, cafeína,  MDL-

12,330A, tetraetilamônio (TEA), glibenclamida, 4-aminopiridina, L-nitro-arginina-

metil-ester (L-NAME), indometacina, nitroprusiato de sódio (NPS), 12,13-

dibutirato de forbol (DBF), H-89, forskolin, 9,11-Dideoxy-11α,9α-

epoxymethanoprostaglandin F2α (U-46619), bisindolilmaleimida IV, propranolol, 

nifedipina, Y-27632, apamina, BaCl2, CsCl, fentolamina, todos de grau de 

pureza analítica, foram adquiridos da Sigma Co. (St. Louis, EUA). Os kits para 

os ensaios imunoenzimáticos (Cyclic GMP EIA Kit e Cyclic AMP EIA Kit) foram 

adquiridos da Cayman Chemical (Ann Arbor, EUA). O fluoróforo de Ca2+, Fluo-

4/AM, foi adquirido da Life Technologies (EUA). Citrato de sildenafil foi 

gentilmente cedido pela Pfizer (Kent, UK). As substâncias foram preparadas 

como soluções estoque e foram adicionadas ao volume com solução de Krebs, 

a fim de obter uma concentração desejada na câmara de banho. As razões 

para o uso das substâncias descritas são adequadamente fornecidas durante o 

texto, bem como no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Fármacos utilizados no presente estudo 

Fármaco Descrição 

4-Aminopiridina Bloqueador seletivo dos canais para K+ 
dependente de voltagem 

Ácido etileno-bis (β-amino-etil-éter)-
N,N,N',N'-tetracético (EGTA) 

Agente quelante de cálcio 

Apamina Bloqueador seletivo dos canais para K+ 

sensíveis ao Ca2+ do tipo de baixa 
condutância 

BaCl2 Bloqueador dos canais para K+ 

retificadores de influxo (Kir) 

Bisindolilmaleimida IV Inibidor da protein cinase C 

Cafeína Ativador do receptor de rianodina 

cis-N-(2-fenilciclopentil)-azaciclotridec-
1-en-2-amina (MDL-12,330A) 

Inibidor da enzima adenilil ciclase 

CsCl Bloqueador não seletivo dos canais para 
K+ 

12,13-Dibutirato de forbol (DBF) Ativador da proteína cinase C 

9,11-Dideoxy-11α,9α-
epoxymethanoprostaglandin F2α (U-
46619) 

Análogo do tromboxano A2  

Fenilefrina Agonista α1-adrenérgico 

Fentolamina Antagonista dos receptores α-
adrenérgicos 

Forskolin Ativador da adenilil ciclase 

Glibenclamida Bloqueador seletivo dos canais para K+ 
sensíveis ao ATP 

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

Inibidor da enzima guanilil ciclase 

Indometacina Inibidor da cicloxigenase (COX) 

L-nitro-arginina-metil-ester (L-NAME) Inibidor da óxido nítrico sintase (NOS) 

N-[2-bromocinamilamino etil]-(5-
 isoquinolina sulfonamida (H-89) 

Inibidor da proteína cinase A 

Nifedipina Bloqueador dos canais para cálcio do tipo 
L 

Nitroprusiato de sódio Doador de óxido nítrico (NO) 

Propranolol Antagonista dos receptors β-adrenérgicos 

Tapsigargina Inibidor da SERCA (Bomba Ca2+-ATPase 
presente no retículo sarcoplasmático) 

Tetraetilamônio  Bloqueador não seletivo dos canais para 
K+ 

(+)-(R)-trans-4-(1-aminoetil)-N-(4-
piridil) ciclohexano carboxamida (Y-
27632) 

Inibidor de Rho-cinase 

Sildenafil Inibidor da fosfodiesterase tipo V 
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4.3 Animais  

Neste estudo foram utilizados ratos Wistar machos (220-300 g) 

provenientes do Biotério Central da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

mantidos no biotério local do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da 

Faculdade de Medicina. Os animais foram mantidos em condições de controle 

de temperatura (22 ± 2°C), com um ciclo de 12/12 h claro/escuro e livre acesso 

à comida e à água.  

Todos os animais foram tratados em conformidade com as normas 

de manipulação de animais de laboratório preconizadas pelo Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e com respeito às 

normas da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFC. Todos os 

procedimentos aqui descritos foram analisados e tiveram a aprovação prévia 

da referida comissão local sob número de protocolo #22/2014 (em anexo). 

4.4 Experimentos com preparações vasculares de ratos 

Os animais foram anestesiados com 2,2,2,tribromoetanol (250 

mg/kg) por via intraperitoneal e eutanasiados por exsanguinação 

imediatamente antes do início dos experimentos para obtenção dos tecidos 

(artéria aorta ou leito mesentérico). O número de anéis de tecidos por animal 

foi variado, dependendo do tipo de preparação. Para as preparações de artéria 

aorta foram obtidos cerca de 6 anéis por animal, para as preparações de vasos 

mesentéricos foram obtidos cerca de 4 anéis para os experimentos de 

contratilidade e 1 anel para os experimentos de medida simultânea de força e 

de fluorescência ao cálcio por animal. Dessa forma, foi priorizada a realização 

de protocolos experimentais diferentes por animal utilizado com o objetivo de 

aumentar a variabilidade de animais por protocolo experimental. Para o 

desenvolvimento do presente estudo foram utilizados cerca de 180 animais. 

4.4.1 Contratilidade de anéis de artéria aorta de rato 

A aorta torácica foi retirada imediatamente após a eutanásia dos 

animais e imersa no meio de perfusão à temperatura ambiente. Após a 

remoção dos tecidos aderentes, a aorta foi cortada transversalmente em cerca 

de seis segmentos cilíndricos em forma de anel (1 × 5 mm) e estes foram 
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ligados a peças triangulares de fio de aço (0,3 mm de diâmetro) que foram 

suspensas em cuba para órgão isolado de 5 mL contendo solução de Krebs a 

37 °C, continuadamente aerada com mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de 

CO2). Os anéis de aorta foram mantidos sob tensão basal de 1 g, e a tensão foi 

gravada utilizando-se transdutor de força isométrico (ML870B60/C-V, AD 

Instruments, Australia) conectado a um sistema de aquisição de dados 

(PowerLab™ 8/30, AD Instruments, Austrália). A figura 7 ilustra o aparato 

utilizado para o estudo da contratilidade da artéria aorta.  

 

Figura 7 - Representação esquemática do sistema para órgão isolado utilizado 

para estudo da contratilidade de anéis de aorta de rato.  

 

Uma das extremidades da preparação fica presa a uma haste fixa e a outra extremidade a um 
transdutor de força. Alterações no diâmetro da luz vascular promovem contração 
(estreitamento da luz vascular) ou relaxamento (aumento da luz vascular). Fonte: Laboratório 
Farmacologia do Músculo Liso (LAFARMULI). 
 

Para alguns experimentos foi necessária a retirada do endotélio dos 

anéis de aorta, realizada através de raspagem cuidadosa da luz vascular com 

fio metálico. Para confirmar a funcionalidade do endotélio, todas as 

preparações, com endotélio removido ou com endotélio intacto foram 

contraídas, no início dos experimentos, com fenilefrina (0,1 µM), e após o 

estabelecimento de um platô de contração foram estimuladas com 1 µM de 

acetilcolina. Preparações foram consideradas com endotélio intacto quando 
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apresentaram resposta relaxante a acetilcolina superior a 70% da amplitude 

contrátil inicial e a falta de efeito vasorrelaxante induzido por acetilcolina foi 

tomada como evidência de que a preparação estava funcionalmente 

desprovida de endotélio, conforme descrito por Furchgott e Zawadski (1980). 

Após um período de equilíbrio em torno de 60 min, contrações controle foram 

induzidas pelo aumento hipertônico da concentração de K+ para 60 mM na 

solução extracelular no banho. Após duas contrações sucessivas de K+ 

apresentarem amplitudes semelhantes, as preparações foram consideradas 

equilibradas, iniciando-se os protocolos experimentais.  

 

4.4.2 Dosagem de GMPc e AMPc tecidual 

Para a dosagem dos nucleotídeos cíclicos, guanosina monofosfato 

cíclico (GMPc) e adenosina monofosfato cíclico (AMPc), em artéria aorta de 

ratos, os tecidos foram removidos, conforme descrito anteriormente. A 

quantificação dos níveis de GMPc e AMPc tecidual foi executada em anéis de 

aorta com endotélio intacto. Após um período de estabilização de cerca de 20 

minutos em SKHM aquecida e oxigenada, os tecidos foram estimulados com 2-

nitro-1-fenil-1-propanol, NPS (utilizado como controle positivo para dosagem 

dos níveis de GMPc) ou forskolin (utilizado como controle positivo para 

dosagem dos níveis de AMPc). Alguns tecidos foram congelados expostos 

apenas a solução fisiológica para obtenção das leituras basais. Outros tecidos 

foram estimulados com NFP após pré-tratamento com ODQ (inibidor da enzima 

guanilil ciclase) ou MDL-12330A (inibidor da enzima adenilil ciclase). Para a 

dosagem do GMPc o tempo de incubação do 2-nitro-1-fenil-1-propanol e 

controle positivo foi de 1,5 min enquanto para a dosagem do AMPc foi de 5 

min. Estes tempos de incubação foram utilizados com base nos trabalhos de 

Renowden e colaboradores (1992) e Brito e colaboradores (2013).  

Em seguida, os tecidos foram imediatamente coletados e 

congelados em nitrogênio líquido. Os tecidos congelados foram triturados, 

homogeneizados em ácido tricloroacético (TCA 5%) e, em seguida, 

centrifugados a 1500 g durante 10 min a 4°C. O sobrenadante foi utilizado para 

a medida do GMPc e AMPc por ELISA. Para remoção do TCA das amostras, 

foram realizadas três lavagens com uma solução saturada de água-éter. Os 
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pesos dos pellets secos foram utilizados para normalizar as diferentes 

amostras. O preparo do marcador, das amostras, dos padrões e a incubação 

com o anticorpo foi realizado de acordo com a descrição dos kits. Os ensaios 

foram realizados em duplicata. 

4.4.3 Contratilidade de anéis de vasos mesentéricos de ratos 

Após a eutanásia dos animais como descrita anteriormente, foi 

possível a retirada de segmentos de vasos mesentéricos nas proximidades das 

alças intestinais delgadas, os quais foram imersos imediatamente em solução 

fisiológica oxigenada e dispostos em forma de arco em placa de Petri para 

dissecação do tecido aderente e correta identificação dos vasos sob 

microscópio (Figura 8). Pequenos vasos correspondentes ao segundo e 

terceiro ramo da artéria mesentérica superior foram cuidadosamente retirados 

(quatro anéis por animal). Os anéis foram cortados em segmentos de 2 mm de 

comprimentos e montados horizontalmente no sistema para vasos 

mesentéricos, miógrafo de agulha 610M-DMT (DMT, Aahus, Dinamarca), 

descrito por Mulvany e Halpern (1977) como esquematizado na figura 7.  

Figura 8 - Representação esquemática da preparação em Miógrafo para vasos 

mesentéricos isolados. 

 

Fonte: Laboratório Farmacologia do Músculo Liso (LAFARMULI) 
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Dois fios de tungstênio (40 µm de diâmetro) foram cuidadosamente 

inseridos através da luz do anel vascular. Um dos fios foi fixado a um 

micrômetro para ajustes de tensão, e o outro foi conectado a um transdutor de 

força para medida de força isométrica, que foi expressa em mN. Anéis de 

artéria mesentérica com ou sem endotélio intacto imersos no banho para tecido 

isolado contendo SKHM (37 °C; continuamente borbulhado com 5% de CO2 em 

O2, pH 7,4) foram mantidos em repouso por cerca de 1 h. Após esse período 

cada anel foi submetido ao procedimento de normalização para 

estabelecimento da tensão ideal (MULVANY; HALPERN, 1977). Após a 

normalização, os tecidos foram submetidos a mais 1 h de estabilização. 

Durante esse período foi realizada a troca da solução nutritora a cada 15 min 

para evitar a interferência de metabólitos. Em seguida, com o objetivo de 

verificar a viabilidade dos tecidos, foram realizadas contrações sucessivas 

através do estímulo com solução despolarizante de KCl até a obtenção de três 

contrações de amplitudes semelhantes. A integridade do endotélio foi 

funcionalmente confirmada pela presença de resposta relaxante para 

acetilcolina (1 µM) maior que 50% na contração induzida por K+ (60 mM). 

 

4.4.3.1 Normalização de vasos mesentéricos 

O objetivo do processo de normalização é distender o segmento 

vascular até atingir a circunferência interna normalizada, chamada de IC1. IC1 

é definida como uma fração da circunferência interna (IC100) que um 

segmento totalmente relaxado teria em uma determinada pressão transmural. 

Para artérias mesentéricas mesentéricos, a pressão transmural alvo é de 100 

mmHg, que equivale a 13,3 kPa. Após o procedimento de estabilização, os 

segmentos de artérias mesentéricas, correspondentes ao segundo e terceiro 

ramo foram distendidos de forma gradativa e a leitura do micrômetro e da força 

aplicada foram registrados em cada ponto como ilustra a figura 9. Estes valores 

foram convertidos em valores de circunferência interna (µm) e de tensão na 

parede vascular (mN/mm), respectivamente. Gera-se, então uma curva 

exponencial através da plotagem da tensão na parede do vaso contra a 

circunferência interna. Utilizando-se o software específico para normalização 
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de artérias de pequeno calibre (DMT Normalization Module, ADInstruments, 

Dinamarca), aplica-se a curva de isobarra correspondente a 100 mmHg, e a 

IC100 é então calculada a partir do ponto de interseção. A partir da IC100 foi 

calculada a IC1 através da fórmula IC1= 0,90 x IC100. O resultado expressa uma 

circunferência interna na qual tanto a produção de força ativa como a 

sensibilidade do segmento a agonistas é máxima. Para calcular o diâmetro 

interno normalizado dividimos IC1 pelo valor de  (3,14) (MULVANY, 1988). 

 

Figura 9 - Ilustração do procedimento de normalização para vasos 

mesentéricos 

 

 

 

 

4.4.4 Medida simultânea da força e da concentração intracelular de Ca2+ 

em vasos mesentéricos 

A metodologia de medida simultânea de força e concentração 

intracelular de cálcio através da fluorescência em microscópio confocal foi 

utilizada com o objetivo de determinar o efeito direto do 2-nitro-1-fenil-1-

propanol sobre o nível intracelular de cálcio. Segmentos do segundo ramo da 

artéria mesentérica foram montados por meio de dois fios de tungstênio (40 

µm) como descrito anteriormente para os experimentos em miógrafo. 

Entretanto, para as medidas de Ca2+ intracelular, o miógrafo utilizado foi de 

modelo (DMT120CW, Danish Myo-Technology A/S, Aarhus, Dinamarca) 

apropriado para uso em microscópio confocal, especialmente desenhado para 

obtenção de imagens em alta resolução com uso de marcadores fluorescentes. 

Para a realização destes experimentos foi retirado apenas um anel do segundo 
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ramo da artéria mesentérica por animal utilizado. Após a montagem, uma 

tensão basal de cerca de 11,5 kPa foi aplicada para cada segmento. Os anéis 

de artéria mesentérica foram então equilibrados com solução fisiológica a 37 

ºC, pH 7,4 por 30 min. Após esse período, eles foram incubados protegidos da 

luminosidade durante 30 min com o fluoróforo de Ca2+, Fluo-4/AM (5 μM), 

suplementado com o detergente não iônico ácido plurônico (0,1 % v/v). A 

função do detergente não iônico é aumentar a eficiência para carregamento da 

célula com o fluoróforo. O Fluo-4 é um corante fluorescente utilizado como 

indicador da concentração intracelular de Ca2+ (BOOTMAN et al., 2013), 

Após carregamento com Fluo-4/AM, as preparações foram lavadas e 

a fluorescência ao Ca2+ foi registrada. Isso foi possível pela colocação do 

miógrafo na mesa de trabalho de um microscópio confocal invertido (Olympus 

IX81, EUA), usando a objetiva de 20x e comprimentos de onda de 

excitação/emissão de 488/505–515 nm. A taxa de amostragem foi de uma 

imagem a cada 2,5 segundos e as variações da concentração intracelular de 

Ca2+ foram expressas em relação à fluorescência inicial (F/F0). Durante os 

experimentos, os sinais de fluorescência e de força foram capturados 

simultaneamente por meio de computador acoplado aos sistemas ópticos e de 

aquisição de dados mecânicos (PowerLab™ 8/30, AD Instruments). Inicialmente 

as preparações foram estimuladas com fenilefrina para obtenção de sinais de 

fluorescência e de força controles. Em seguida, as preparações foram pré-

tratadas com 2-nitro-1-fenil-1-propanol (30 µM ou 100 µM) por 10 min e então 

contraídas novamente com fenilefrina, permitindo assim que os sinais de 

fluorescência e de força fossem capturados simultaneamente. 

 

4.5 Protocolos experimentais para avaliação da contratilidade em anéis de 

artéria aorta de ratos 

 

4.5.1 Avaliação do efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em preparações pré-

contraídas com fenilefrina, potássio, U-46619 ou éster de forbol 

Para avaliar o efeito vasorrelaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol 

(NFP) em anéis de artéria aorta de rato, curvas concentração-efeito foram 

obtidas pela exposição de preparações com endotélio intacto pré-contraídas 
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com diferentes agentes contráteis a concentrações cumulativas de NFP (1 – 

100 µM), acrescentadas ao banho e mantidas a uma determinada 

concentração durante 10 min. Nesta série de experimentos as preparações 

foram estimuladas com KCl (60 mM ou 120 mM) para induzir uma contração 

sustentada através do acoplamento eletromecânico (SOMLYO; SOMLYO, 

1968), com fenilefrina (1 µM) para induzir uma contração sustentada através do 

acoplamento farmacomecânico ou com o análogo do tromboxano A2 U-46619 

para induzir uma contração sustentada através da ativação da via RhoA/Rho-

cinase (SOMLYO; SOMLYO, 2003). Após a adição da maior concentração do 

NFP (100 µM), algumas preparações que inicialmente haviam sido estimuladas 

com fenilefrina foram lavadas com solução fisiológica (cerca de seis vezes) e, 

após a estabilização da preparação, adicionou-se novamente fenilefrina. A 

comparação da amplitude da contração inicial com a contração obtida ao final 

do experimento foi utilizada para avaliar a capacidade de recuperação do 

tecido após a exposição ao NFP. 

O 12,13-dibutirato de forbol (DBF) ou éster de forbol também foi 

utilizado como agente contrátil a fim de avaliar o efeito do NFP em contração 

causada pela ativação da proteína cinase C (NIEDEL; KUHN; VANDENBARK, 

1983). Nesta série experimental anéis de aorta sem endotélio intacto foram 

mantidas em meio sem Ca2+, contendo EGTA (1 mM), e incubadas durante 30 

min com DBF (1 µM). Após o estabelecimento de uma contração sustentada, o 

NFP (1 - 60 M) foi adicionado de maneira cumulativa ao banho.  

 

4.5.2 Caracterização do mecanismo de ação do 2-nitro-1-fenil-1-propanol 

em preparações pré-contraídas com fenilefrina ou U-46619 

Com o objetivo de investigar o provável mecanismo de ação do 

efeito vasorrelaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol, anéis de artéria aorta de rato 

com ou sem endotélio intacto foram incubados com diversos antagonistas 

farmacológicos antes da indução da resposta contráctil a fenilefrina ou ao U-

46619. Anéis de aorta com endotélio intacto foram pré-tratados com L-NAME 

(inibidor não específico da enzima óxido nítrico sintetase), indometacina 

(inibidor da enzima cicloxigenase), propranolol (inibidor não seletivo do receptor 

β-adrenérgico), sildenafil (inibidor da enzima fosfodiesterase tipo 5), 
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tetraetilamônio (bloqueador inespecífico de canais para K+), glibenclamida 

(bloqueador seletivo dos canais para K+ sensíveis a ATP), 4-aminopiridina 

(bloqueador seletivo dos canais para K+ sensíveis à voltagem), ODQ (inibidor 

seletivo da enzima guanilil ciclase), MDL-12330A (inibidor da enzima adenilil 

ciclase), H-89 (inibidor da proteína cinase A) ou bisindolilmaleimida IV (inibidor 

da proteína cinase C). Em seguida, as preparações foram estimuladas com 

fenilefrina com concentração equiefetiva e então construídas as curvas 

concentração efeito para o NFP (1 – 100 µM). Em um grupo de experimentos 

foi realizado a retirada do endotélio vascular para investigar a participação de 

fatores liberados do endotélio no efeito vasodilatador do NFP. Em outro grupo 

de experimentos, anéis de artéria aorta com endotélio intacto foram pré-

tratados com ODQ e H-89 e, então, pré-contraídos com o análogo do 

tromboxano A2, U-46619, seguidos da adição do NFP. 

 

4.5.3 Investigação do efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol nas contrações 

transitórias induzidas por fenilefrina ou cafeína em anéis de aorta 

mantidos em meio sem Ca2+ 

Com objetivo de investigar o efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol 

sobre as contrações transitórias induzidas pela liberação intracelular de Ca2+, 

anéis de artéria aorta com endotélio intacto foram mantidos em meio sem Ca2+ 

contendo EGTA (1 mM). Em seguida, foram estimulados com fenilefrina (1 M) 

ou cafeína (20 mM). Após este procedimento, os tecidos foram expostos com 

SKHM contendo Ca2+ (meio normal) e foram estimuladas com KCl (60 mM), 

com o objetivo de preencher novamente os estoques intracelulares de Ca2+. 

Em seguida, os tecidos foram novamente expostos a solução de Krebs sem 

Ca2+, seguido pela adição de NFP (30 ou 100 µM) por 5 min para o estímulo 

com fenilefrina (1 µM) ou 2-nitro-1-fenil-1-propanol (100 µM) por 5 min para o 

estímulo com cafeína (20 mM). Os experimentos nos quais a contração foi 

induzida pela fenilefrina, foram realizados também na presença de ODQ (10 

µM) ou MDL-12,330A (3 µM). Experimentos controle foram realizados também 

apenas na presença de ODQ (10 µM) ou MDL-12,330A (3 µM) para verificar se 

estes não interferiam na amplitude da contração.  
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A amplitude destas contrações foi registrada como percentual da 

contração inicial induzida por KCl (60 mM) em meio normal. Os experimentos 

com cafeína foram realizados com anéis de aorta mantidos à temperatura de 

25 ºC, temperatura indicada para esta substância induzir contração em meio 

sem Ca2+ (NOGUERA; D’OCON, 1992) 

 

4.5.4 Investigação do efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol nas contrações 

induzidas pela adição de Ca2+ após depleção dos estoques intracelulares 

Com o objetivo de investigar o efeito do NFP sobre contrações 

induzidas pela restauração do Ca2+ extracelular após depleção dos estoques 

intracelulares, anéis de aorta com endotélio intacto foram mantidos em meio 

sem Ca2+ contendo EGTA (1 mM) e estimulados com fenilefrina (10 µM). Este 

procedimento foi repetido mantendo o tecido na ausência de Ca2+. Após três 

estímulos sucessivos, a contração fásica induzida pela fenilefrina praticamente 

desapareceu, sugerindo a depleção dos estoques intracelulares de Ca2+. Em 

seguida, após remoção da fenilefrina e na presença de tapsigargina (1 M) e 

nifedipina (1 µM), a concentração extracelular de Ca2+ foi restaurada para 2,5 

mM para induzir uma contração sustentada pela entrada capacitativa deste íon. 

As preparações foram novamente mantidas nas mesmas condições e, então, 

os procedimentos foram repetidos agora na presença de NFP (60 M). 

 

4.5.5 Avaliação do efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol na curva 

concentração efeito para o Ca2+ em preparações mantidas em meio sem 

Ca2+ na presença de K+ ou fenilefrina 

Esta série de experimentos foi realizada para avaliar o efeito do NFP 

sobre contrações induzidas pelo influxo de Ca2+ a partir do meio extracelular 

através da abertura dos canais para Ca2+ ativados por voltagem (VOCC) e dos 

canais para Ca2+ ativados por receptor (ROCC). Após o período de equilíbrio, 

as preparações foram mantidas em meio sem Ca2+ (contendo EGTA (100 µM), 

por 5 min. Então, as preparações foram estimuladas com KCl (60 mM) para 

ativar os canais VOCC, ou com fenilefrina (10 µM) – na presença de nifedipina 

(10 µM) – para ativar os canais ROCC. Em seguida, foram construídas curvas 
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concentração-efeito para o Ca2+ (0,1 - 10 mM). As preparações foram 

novamente mantidas nas mesmas condições e, então, os procedimentos foram 

repetidos agora na presença de NFP (30 M) somente ou na presença de ODQ 

(1 µM) ou MDL-12,330A (3 µM) mais NFP. A amplitude destas contrações foi 

registrada como percentual da contração inicial induzida por KCl (60 mM) em 

meio normal. 

 

4.5.6 Avaliação da participação da via RhoA/Rho cinase no efeito 

vasodilatador do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em preparações de aorta pré-

contraídas com U-46619 

Esta série de experimentos teve como objetivo avaliar o efeito do 2-

nitro-1-fenil-1-propanol sobre a via RhoA/Rho-cinase. Para tanto utilizamos 

como agente contrátil o composto U-46619, um análogo do tromboxano A2 que 

induz contração primariamente por ativação da via RhoA/Rho cinase. Para 

inibir a atividade da enzima Rho-cinase utilizamos o composto Y-27632. 

Inicialmente, anéis da artéria aorta sem endotélio foram mantidos em meio 

normal e estimulados com U-46619 (0,3 µM) na ausência ou na presença de Y-

27632 (5 µM), que foi adicionado ao banho 20 min antes do estímulo contrátil. 

Após atingir a fase estável da contração, foi adicionado NFP (30 µM) e 

registrado seu efeito durante 20 min.  

Em outra série experimental anéis de artéria aorta sem endotélio 

foram mantidos em meio normal e estimulados com U-46619 (1 µM) na 

ausência ou na presença de NFP (30 µM). Em seguida, foi adicionado Y-27632 

(5 µM) e registrado seu efeito durante 10 min. Estes experimentos foram 

realizados em anéis de artéria aorta sem endotélio com o objetivo de evitar a 

interferência do NO sobre a inibição da via RhoA/Rho-cinase (CHITALEY; 

WEBB, 2002). 

 

4.6 Protocolos experimentais para avaliação da contratilidade em anéis de 

vasos mesentéricos de ratos 

Para verificar a atividade vasodilatadora do 2-nitro-1-fenil-1-propanol 

em tecidos vasculares mesentéricos, foram realizados experimentos em anéis 

do segundo e terceiro ramo da artéria mesentérica.  
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4.6.1 Avaliação do efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em anéis de artéria 

mesentérica contraídos com diferentes concentrações de potássio  

Para avaliar o efeito vasorrelaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol 

(NFP) em anéis de vasos mesentéricos, curvas concentração-efeito foram 

obtidas com concentrações cumulativas de NFP (0,1 – 100 µM), acrescentadas 

ao banho e mantidas a uma determinada concentração durante 5 min. A adição 

de NFP ocorreu durante o platô de contração sustentada induzida por 

diferentes concentrações de KCl (40, 60 ou 120 mM) na presença de 

fentolamina (1 µM; antagonista dos receptores alfa adrenérgicos) para evitar 

ativação dos receptores adrenérgicos, uma vez que as artérias de pequeno 

calibre de ratos são ricas em terminações nervosas simpáticas que podem 

liberar noradrenalina após despolarização (NILSSON,1985; NILSSON; 

GOLDSTEIN; NILSSON, 1986).  

4.6.2 Avaliação do efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em anéis de artéria 

mesentérica contraídos com fenilefrina ou U-46619  

Anéis do segundo ramo da artéria mesentérica foram contraídos 

mediante a construção de curvas concentração-efeito em resposta à exposição 

das preparações de artéria mesentérica com endotélio intacto a fenilefrina (10 

µM) ou U-46619 (1 µM) para indução de contrações sustentadas. Durante o 

platô da contração, concentrações cumulativas de NFP (0,01 – 10 µM) foram 

acrescentadas ao banho e assim mantidas em determinada concentração 

durante 5 min para adição da concentração subsequente. Algumas 

preparações que inicialmente haviam sido estimuladas com fenilefrina foram 

lavadas com solução fisiológica (cerca de seis vezes) e, após a estabilização 

da preparação, a fenilefrina foi adicionada novamente. A comparação da 

amplitude da contração inicial com a contração obtida ao final do experimento 

foi utilizada para avaliar a capacidade de recuperação do tecido após a 

exposição ao NFP nessa faixa de concentração. 
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4.6.3 Avaliação da participação dos canais para potássio no efeito do 2-

nitro-1-fenil-1-propanol em anéis de artéria mesentérica contraídos com 

fenilefrina  

Para investigar a participação dos canais para potássio no efeito 

vasodilatador do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em vasos mesentéricos, anéis do 

segundo ramo da artéria mesentérica foram pré-tratados durante 20 min com 

diferentes bloqueadores dos canais para potássio: tetraetilamônio (bloqueador 

não seletivo dos canais para K+), glibenclamida (bloqueador seletivo dos canais 

para K+ sensíveis ao ATP, KATP), 4-aminopiridina (bloqueador seletivo dos 

canais para K+ sensíveis à voltagem, Kv), apamina (bloqueador seletivo dos 

canais para K+ sensíveis ao Ca2+ do tipo de baixa condutância, SKCa), BaCl2 

(bloqueador dos canais para K+ retificadores de influxo, Kir) ou CsCl 

(bloqueador não seletivo dos canais para K+). Após estes tratamentos, as 

preparações foram então estimuladas com fenilefrina (10 µM) e então 

confeccionadas as curvas concentração-efeito para o NFP (0,1 – 10 µM). 

 

4.6.4 Avaliação da participação do fator hiperpolarizante derivado do 

endotélio no efeito vasorrelaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em 

contrações induzidas por U-46619 em vasos mesentéricos 

Para investigar o envolvimento do fator hiperpolarizante derivado do 

endotélio no efeito vasorrelaxante do NFP, anéis do terceiro ramo da artéria 

mesentérica com endotélio intacto foram pré-tratados com L-NAME (100 µM) e 

indometacina (10 µM) durante 30 min e então estimulados com U-46619 (0,5 

µM) na ausência e na presença de apamina (0,5 µM). Em seguida, foi 

adicionado acetilcolina (30 µM) ou NFP (1 µM) e observado o efeito após 10 

min.  
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4.6.5 Avaliação da participação de fatores derivados do endotélio e das 

vias guanilil ciclase/PKG e adenilil ciclase/PKA no efeito vasorrelaxante 

do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em contrações induzidas por U-46619 em 

vasos mesentéricos 

Com o objetivo de investigar o provável mecanismo de ação do 

efeito vasorrelaxante do NFP em vasos mesentéricos, anéis do terceiro ramo 

da artéria mesentérica com endotélio intacto foram pré-tratados com L-NAME 

(100 µM), indometacina (3 µM), ODQ (10 µM), MDL-12,330A (3 µM) ou H-89 (1 

µM) durante 20 min. Em seguida, foram estimulados com U-46619 (1 µM) e 

então confeccionadas as curvas concentração-efeito para o NFP (0,01 – 10 

µM). Este procedimento também foi realizado em preparações desprovidas de 

endotélio vascular. 

 

4.6.6 Avaliação da participação da via RhoA/Rho-cinase no efeito 

vasodilatador do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em preparações de vasos 

mesentéricos contraídas com U-46619 

Para investigar a participação da via RhoA/Rho-cinase no efeito 

vasodilatador do NFP em preparações de vasos mesentéricos, anéis do 

segundo ramo da artéria mesentérica foram pré-tratados com Y-27632 (20 µM) 

durante 20 min e então estimulados com U-46619 (1 µM). Em seguida, foram 

realizadas as curvas concentração-efeito para o NFP (0,01 – 10 µM). 

 

4.6.7 Avaliação do efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol nas contrações 

transitórias induzidas por fenilefrina em anéis de vasos mesentéricos 

mantidos em meio sem Ca2+ 

Com objetivo de investigar o efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol 

sobre as contrações transitórias induzidas pela liberação intracelular de Ca2+ 

em preparações de vasos mesentéricos, anéis do terceiro ramo da artéria 

mesentérica foram mantidos em meio sem Ca2+ contendo EGTA (1 mM) na 

ausência e na presença de NFP (30 ou 100 µM) durante 10 min. Em seguida, 

foram estimulados com fenilefrina (10 M) para obtenção da contração 

mediada pela liberação intracelular de Ca2+.  
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4.7 Análise estatística 

A maioria dos resultados foi expressa como médias aritméticas ± 

erro padrão da média (E.P.M.), com a representação do número de 

observações experimentais (n) e do número de animais utilizados em cada 

protocolo experimental (N). Alguns parâmetros, como os valores de 

concentração efetiva (CE50) calculados por interpolação semi-logarítimica, 

estão expressos como a média geométrica e o intervalo de confiança de 95%. 

A significância estatística foi considerada quando a probabilidade de ocorrência 

da hipótese de nulidade foi menor que 5% (p < 0,05). A significância dos 

resultados foi avaliada por teste t de Student, teste de Mann-Whitney ou 

análise de variância (ANOVA) de uma ou duas vias. Quando o teste ANOVA foi 

significativo, foi utilizado o teste posterior de múltipla comparação de Holm-

Sidak. Os testes foram aplicados com a utilização do programa SigmaStat 

(Systat Software Inc, USA) e os gráficos confeccionados utilizando o programa 

SigmaPlot (Systat Software Inc, USA). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanolem anéis de aorta de ratos 

 

5.1.1 Efeito vasodilatador do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em anéis de aorta 

isolada de ratos 

Em anéis de aorta isolada com endotélio intacto, NFP (1- 100 µM, n 

= 16) relaxou completamente os anéis de aorta contraídos com concentração 

submáxima de fenilefrina (FE) de maneira dependente da concentração (p < 

0,001, ANOVA de uma via; Figura 10E) com CE50 de 30,2 [25,5-35,7] µM. Em 

preparações desprovidas de endotélio funcional, o valor da CE50 foi 

significativamente reduzido (23,1 [21,1-25,2] µM, n = 7; p <0,05, teste de Mann-

Whitney; Figura 10E). NFP também relaxou os anéis de aorta contraídos por 

solução despolarizante de KCl (60 ou 120 mM) com valores de CE50 de 31,8 

[27,1-37,3] µM (n = 7) e 35,1 [30,5– 40,4] µM (n = 6), respectivamente. Anéis 

de artéria aorta nos quais a contração sustentada foi induzida pelo análogo do 

tromboxano A2 U-46619 (0,3µM, n = 8) também foram relaxados pelo NFP com 

valor de CE50 de 28,5 [23,1-35,2] µM. Os valores de CE50 para o relaxamento 

induzido por NFP sobre as contrações promovidas por fenilefrina, K+(60 ou 120 

mM) ou U-46619 não revelaram diferença significativa quando comparados 

entre si (p > 0,05). Além disso, NFP também relaxou anéis de artéria aorta sem 

endotélio funcional mantidos em meio sem Ca2+ (SKHM que continha 1 mM de 

EGTA; Figura 10F) contraídos com o 12,13-dibutirato de forbol (1 µM) com 

valor de CE50 de 12,7 [5,9-27,7] µM (n = 5). 
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Figura 10 - Efeito vasorrelaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em aorta isolada 

de rato.  
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Paineis A a D mostram traçados típicos com o efeito relaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol 
(NFP) em anéis de aorta de rato sob contração sustentada induzida por fenilefrina (FE, 1 µM), 
K

+
 (60 mM), U-46619 (0,3µM) ou 12,13-dibutirato de forbol (DBF 1 µM), respectivamente. 

Painel E, gráfico mostrando curvas concentração-efeito para NFP (1 - 100 µM) em anéis de 
aorta pré-contraídos com FE com endotélio intacto (E

+
; n = 16; N = 10) ou sem endotélio (E

-
; n 

= 7; N = 4) ou pré-contraídos com K
+ 

60 mM (K60, n = 7; N = 3), K
+ 

120 mM (K120, n = 5; N = 
4) ou com U-46619 (0,3 µM, n = 9; N = 4). Painel F, gráfico do efeito do NFP (1 - 60 µM) sobre 
contrações induzidas por DBF (n = 5; N = 3) em anéis de aorta de rato sem endotélio mantidos 
em meio sem Ca

2+
. O (n) representa o número de observações experimentais e (N) o número 

de animais utilizados em cada protocolo experimental. Os dados são média ± E.P.M. e estão 
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expressos como porcentagem da magnitude da contração de cada agonista registrada 
imediatamente antes da adição de NFP (controle). Em E # p <0,05, na comparação entre FE E

- 

com a condição controle (FE E
+
), ANOVA de duas vias. Em F * p<0,05, em comparação com o 

controle (Ctrl, contração máxima imediatamente antes da adição de NFP; ANOVA de uma via, 
seguida pelo teste de Holm-Sidak). 

 

5.1.2 Caracterização do efeito vasodilatador do 2-nitro-1-fenil-1-propanol 

em artéria aorta de rato 

Em anéis de aorta com endotélio intacto contraídos com fenilefrina 

previamente tratados com L-NAME (100 µM, n = 5), indometacina (10 µM, n = 

7), propranolol (5 µM, n = 6), sildenafil (10 µM, n = 8), tetraetilamônio (TEA; 5 

mM, n = 8), 4-aminopiridina (4-AP; 200 µM, n = 6) ou glibenclamida (10 µM, n = 

8), o efeito vasorrelaxante induzido por NFP não foi alterado. Para estes 

experimentos, as concentrações da fenilefrina variaram de 1 a 10 µM para 

obtenção de contrações equieficazes à fenilefrina controle (Figura 11A e 11B). 

Em contrapartida, a potência vasorrelaxante do NFP foi significativamente (p < 

0,05, teste de Holm-Sidak) reduzida pelo pré-tratamento com ODQ (inibidor da 

guanilil ciclase; 10 µM, n = 6), MDL-12,330A (inibidor da adenilil ciclase; 3 µM, 

n = 9), H-89 (inibidor da proteína cinase A; 0,1 µM, n = 8) ou bisindolilmaleimida 

IV (inibidor da proteína cinase C; 1 µM, n = 9; Figura 11C), pois a curva 

concentração-efeito ao NFP foi deslocada para a direita, como pode ser 

observado pelos valores de CE50, os quais foram aumentados de forma 

significativa para 47,0 [37,6-58,7] µM, 52,8 [43,2- 64,4] µM, 54,2 [44,4-66,1] µM 

e 55,4 [44,0-69,7] µM, respectivamente (p < 0,05, teste de Mann-Whitney). De 

maneira interessante, quando o análogo de tromboxano A2 U-46619 (0,3 µM) 

foi usado como agente contrátil (Figura 11D), deslocamento semelhante para a 

direita foi observado para o efeito vasorelaxante do NFP em anéis de aorta pré-

tratados com ODQ (10 µM; CE50 de 55,6 [43,2-71,6] µM; n = 7; p <0,05, teste 

de Mann-Whitney), mas não com o H-89 (1 µM, n = 7). 
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Figura 11 - Investigação dos mecanismos envolvidos no efeito vasorrelaxante 

do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em aorta de rato.  
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(A) Representação gráfica mostrando que L-NAME (100 µM; n = 5; N = 3), indometacina 
(INDO, 10 µM, n = 7; N = 3), propranolol (5 µM; n = 6; N = 3) ou sildenafil (10 µM; n = 8; N = 4) 
não interferiram no efeito vasorrelaxante induzido pelo 2-nitro-1-fenil-1-propanol (NFP; 1 - 100 
µM) em anéis de aorta com endotélio intacto contraídos com fenilefrina em concentrações (1 ou 
10 µM) equieficazes aos experimentos controle (fenilefrina 1µM). (B) Gráfico mostrando que o 
pré-tratamento com tetraetilamônio (TEA; 5 mM; n = 8; N = 3), glibenclamida (GLIB; 10 µM; n = 
8; N = 3) ou 4-aminopiridina (4-AP; 200 µM; n = 6; N = 3) não alterou os efeitos vasodilatadores 
induzidos pelo NFP. Em (C), deslocamento significativo da curva concentração-efeito do NFP 
para a direita após o pré-tratamento com o inibidor da guanilil ciclase ODQ (10 µM; n = 6; N = 
4), com o inibidor da adenilil ciclase MDL-12,330A (3 µM; n = 9; N = 4), com o inibidor da PKA 
H-89 (0,1 µM; n = 10; N = 4) ou com o inibidor de PKC bisindolilmaleimida IV (1 µM, n = 9; N = 
3) em anéis de aorta com endotélio intacto contraídos com fenilefrina. (D) Gráfico em que ODQ 
(10 µM; n = 7; N = 3), mas não H-89 (0,1 µM; n = 6; N = 3), deslocou para a direita a curva 
concentração-efeito induzida por NFP em anéis de aorta com endotélio intacto contraídos com 
o análogo tromboxano A2 U-46619 (0,3 µM). O (n) representa o número de observações 
experimentais e (N) o número de animais utilizados em cada protocolo experimental. Os dados 
são expressos como média ± E.P.M. 

#
p <0,05, em comparação com as curvas controle (sem 

pré-tratamento com inibidor; ANOVA de duas vias). 
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5.1.3 Efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol nas contrações transitórias 

induzidas por fenilefrina ou cafeína em anéis de aorta mantidos em meio 

sem Ca2+ 

Em anéis de aorta de rato com endotélio intacto mantidos em meio 

sem Ca2+ e com 1 mM de EGTA, fenilefrina (1 µM) produziu uma contração 

transitória (fásica) correspondente a 52,6 ± 2,7% da contração induzida por 60 

mM de potássio (n = 6 ). A contração transitória induzida pela fenilefrina não foi 

alterada na presença de NFP (30 µM), mas foi significativamente (p <0,05, 

ANOVA seguida pelo teste de Holm-Sidak; n = 10) reduzida pelo pré-

tratamento com NFP (100 µM; Figura 12A) para 15,5 ± 2,4% do controle. 

Quando os anéis de aorta foram pré-tratados com ODQ (10 µM), a contração 

fásica induzida pela fenilefrina, na presença de NFP (100 µM), correspondeu a 

43,4 ± 5,8% (n = 10), valor que não foi significativamente diferente da resposta 

controle. Na presença de MDL-12,330A (3 µM), a contração transitória da 

fenilefrina foi reduzida significativamente (p < 0,05, teste de Holm-Sidak) pelo 

NFP (100 µM) para 23,5 ± 3,6% (n = 7). O pré-tratamento somente com ODQ 

ou MDL-12330A não alterou a contração transitória induzida pela fenilefrina 

(Figura 12A). 

Em outra série de experimentos, anéis de artéria aorta mantidos em 

meio sem Ca2+ foram estimulados com cafeína (20 mM; a 25°C de acordo com 

NOGUERA et al., 1992) (Figura 12B) e produziram contração transitória 

correspondente a 19,4 ± 1,4% da contração induzida por K+ (60 mM). Estas 

respostas contráteis não diferiram daquelas obtidas quando os anéis de aorta 

foram pré-tratados com NFP (100 µM) e foram estimuladas novamente com 

cafeína ainda na presença de NFP (18,9 ± 2,0%; p >0,05, ANOVA de uma via; 

Figura 12B). 
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Figura 12 - Efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol sobre as contrações transitórias 

induzidas pela fenilefrina ou cafeína em anéis de aorta de rato mantidos em 

meio sem Ca2+. 
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(A) gráfico que mostra a magnitude da contração transitória induzida pela fenilefrina (FE) em 
meio sem Ca

2+
 na ausência ou na presença de 2-nitro-1-fenil-1-propanol (NFP; 30; n = 6; N = 4 

ou 100 µM; n = 10; N = 4). Note que apenas a concentração de 100 µM apresentou inibição, 
efeito prevenido pelo pré-tratamento com ODQ (10 µM, n = 10; N = 4), mas não por MDL-
12,330A (3 µM, n = 5; N = 4). A exposição apenas a ODQ ou MDL-12,330A não alterou a 
resposta contrátil quando comparado com o controle. (B) Gráfico mostrando a magnitude das 
contrações transitórias induzidas por cafeína (20 mM; n = 7; N = 3) na ausência ou na presença 
de NFP (100 µM, n = 7; N = 3). Os experimentos foram executados com a aorta mantida em 
meio sem Ca

2+
. O (n) representa o número de observações experimentais e (N) o número de 

animais utilizados em cada protocolo experimental. Os dados são média ± E.P.M. e estão 
expressos como percentual da contração inicial induzida por K

+
 (60 mM). * p<0,05, comparado 

com o controle (teste de Holm-Sidak).
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5.1.4 Efeito inibitório do 2-nitro-1-fenil-1-propanol nas contrações 

induzidas pela restauração de Ca2+ extracelular na presença de 

tapsigargina após depleção dos estoques intracelulares de Ca2+ em 

preparações isoladas de aorta 

Em anéis de aorta mantidos em meio sem Ca2+, contrações 

transitórias foram obtidas através de estímulos sucessivos com fenilefrina (10 

µM) até a obtenção do desaparecimento da resposta contrátil, sugerindo que o 

esgotamento dos estoques intracelulares de Ca2+ foi atingido. Após a remoção 

da fenilefrina do meio extracelular, o Ca2+ extracelular foi restaurado para 2,5 

mM, na presença de nifedipina (1 µM) e tapsigargina (1 µM). Este 

procedimento provocou contração sustentada que correspondeu a 52,0 ± 9,6% 

da contração de referência induzida por KCl (60 mM). Na presença de NFP (60 

µM), esta contração sustentada induzida por Ca2+ foi inibida, correspondendo a 

apenas 2,1 ± 0,4% da contração de referência (p < 0,05, teste de Holm-Sidak; 

Figura 13). 
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Figura 13 - Efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol sobre a contração induzida pela 

restauração do Ca2+ extracelular após depleção dos estoques intracelulares de 

Ca2+.  
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Gráfico mostrando a magnitude da resposta contrátil causada pela restauração de Ca
2+

 no 
meio extracelular (2,5 mM) em comparação com a resposta de referência induzida por K

+
 60 

mM em meio com cálcio (K60). Após estimulação repetida com fenilefrina até alcançar o 
esgotamento dos estoques internos, o tecido foi mantido na ausência de qualquer estímulo 
contrátil na presença de EGTA (0,1 mM), nifedipina (1 µM) e tapsigargina (1 µM). A adição de 
2,5 mM de cálcio (Ca

2+
 2,5 mM) produziu contração (n = 6; N = 3) que foi inibida pelo pré-

tratamento com 2-nitro-1-fenil-1-propanol (NFP; 60 µM, n = 6; N = 3). Os valores foram 
expressos como percentual da contração inicial induzida por K

+
 (60 mM). O (n) representa o 

número de observações experimentais e (N) o número de animais utilizados em cada protocolo 
experimental. Os dados são expressos como média ± E.P.M.* p<0,05, comparado com o efeito 
contrátil na ausência de NFP (teste t de Student). 
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5.1.5 Efeito inibitório do 2-nitro-1-fenil-1-propanol na curva concentração-

efeito ao Ca2+ em preparações de aorta isolada mantidas em meio sem 

Ca2+ na presença de KCl ou fenilefrina 

Em preparações de anéis da artéria aorta com endotélio intacto 

mantidas sob estímulo com K+ (60 mM) em meio sem Ca2+ (contendo EGTA 

100 µM), a adição de concentrações crescentes de CaCl2 (0,1-10 mM) induziu 

contrações dependentes de concentração (p < 0,001, ANOVA de uma via; 

efeito máximo de 100,4 ± 4,2%, n = 16; valores são% da contração de 

referência induzida por KCl 60 mM em meio contendo Ca2+). Na concentração 

de 30 µM, NFP reduziu significativamente (p < 0,05, ANOVA de duas vias) o 

efeito máximo induzido pela concentração de 10 mM de Ca2+ para 40,9 ± 5,7% 

(n = 6; Figura 14A). Quando as preparações de aorta foram mantidas em meio 

sem Ca2+, mas na presença de fenilefrina (10 µM) em vez de concentração 

elevada de K+, os efeitos máximos induzidos pela adição de Ca2+ (0,1-10 mM) 

foram correspondentes a 61,8 ± 3,2% da contração de referência induzida por 

KCl (60 mM). A magnitude desta contração foi significativamente reduzida para 

15,8 ± 3,6% por pré-tratamento com NFP (30 µM), figura 14B. De modo 

interessante, o efeito inibitório do NFP foi parcialmente revertido após o pré-

tratamento com ODQ (1 µM) em preparações estimuladas com ambos K+ 

(efeito máximo de 84,9 ± 5,1%; n = 5) ou fenilefrina (efeito máximo de 55,4 ± 

7,3%; n = 4). O pré-tratamento com MDL-12,330A (3 µM), atenuou 

significativamente o efeito inibitório do NFP, mas apenas nas preparações 

estimuladas por fenilefrina (efeito máximo de 32,0 ± 4,1; n = 8, Figura 14B). 
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Figura 14 - Efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol sobre as contrações induzidas 

pela adição cumulativa de Ca2+ em anéis de aorta mantidas na presença de K+ 

ou fenilefrina mantidos em meio sem Ca2+.  
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Curvas concentração-efeito foram construídas pela adição de concentrações cumulativas de 
Ca

2+ 
(0,1 a 10 mM) ao meio extracelular onde preparações isoladas de aorta de rato eram 

mantidas em meio sem Ca
2+

 na presença de 60 mM K
+
 (em A, controle; n = 16; N = 10) ou 10 

µM de fenilefrina (em B, controle; n = 18; N = 10). As curvas foram construídas na ausência ou 
na presença de 2-nitro-1-fenil-1-propanol (NFP; 30 µM) sozinho ou em combinação com ODQ 
(1 µM) ou com MDL-12,330A (3 µM). NFP (30 µM) inibiu a resposta contrátil ao Ca

2+ 
em ambas 

as preparações, (A; n = 5; N = 3) e (B; n = 5; N = 3). Os dados são média ± E.P.M. e estão 
expressos como percentual da contração inicial induzida por K

+
 (60 mM). O (n) representa o 

número de observações experimentais e (N) o número de animais utilizados em cada protocolo 
experimental. 

#
 P < 0,05, Anova de duas vias, pré-tratamento com ODQ + NFP ou MDL-

12,330A + NFP versus pré-tratamento apenas com NFP. 
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5.1.6 Efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol sobre os níveis de GMPc e AMPc 

em anéis de artéria aorta de rato 

O efeito do NFP sobre os níveis de GMP cíclico e AMP cíclico 

teciduais foram avaliados em tecidos aórticos. Os níveis basais de GMPc nos 

homogenatos de anéis de aorta com endotélio intacto corresponderam a 0,27 ± 

0,03 pmol de GMPc/mg de tecido seco (n = 9; Figura 15A). O pré-tratamento 

com NFP (100 µM) aumentou os níveis de GMPc para 0,41 ± 0,06 pmol de 

GMPc/mg de tecido seco. Entretanto, este aumento não foi de significância 

estatística (p > 0,05, ANOVA de uma via). Após o pré-tratamento com ODQ (10 

µM) mais NFP, os níveis de GMPc foram equivalentes aos observados nas 

condições basais (0,27 ± 0,04 pmol de GMPc/mg de tecido). Em anéis tratados 

com o doador de NO, nitroprussiato de sódio (30 nM), os níveis de GMPc 

aumentaram de forma significativa (p < 0,05, ANOVA de uma via, seguida pelo 

teste de Holm-Sidak) acima dos valores basais (0,56 ± 0,07 pmol de GMPc/mg 

de tecido; n =10). Já os níveis basais de AMPc nos homogenatos de anéis de 

aorta com endotélio intacto corresponderam a 5,03 ± 2,84 pmol AMPc/mg de 

tecido seco (n = 4; Figura 15B). Em anéis de aorta tratados com NFP (100 µM), 

os níveis de AMPc aumentaram para 18,80 ± 7,08 pmol AMPc/mg de tecido 

seco (n = 7). Este aumento também não foi de significância estatística (p > 

0,05, ANOVA de uma via). O pré-tratamento com o MDL-12,330A (3 µM) 

acrescido de NFP reduziu os níveis de AMPc para 5,71 ± 2,80 pmol AMPc/mg 

de tecido (n = 7), valor equivalente a condição basal. Em anéis aórticos pré-

tratados com forskolin (10 µM), um estimulador da adenilil ciclase, os níveis de 

AMPc foram significativamente (p < 0,05, ANOVA de uma via, seguida pelo 

teste de Holm-Sidak) aumentados em relação aos valores basais (44,60 ± 

12,28 pmol AMPc/mg de tecido; n = 6; Figura 15B). 
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Figura 15 - Efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol sobre os níveis de GMPc e de 

AMPc em anéis de artéria aorta de rato.  

 

G
M

P
c
 (

p
m

o
l/
m

g
 d

e
 t

e
c
id

o
)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

*

Controle +ODQ NPS

NFP (100 M)

A

 

A
M

P
c
 (

p
m

o
l/

m
g

 d
e

 t
e

c
id

o
)

0

20

40

60
*

Controle +MDL Forskolin

NFP (100 M)

B

 

Os gráficos mostram aumento dos níveis de GMPc em (A) e AMPc em (B) induzido pelo 2-
nitro-1-fenil-1-propanol (NFP; 100 µM; n = 9 e n = 7, respectivamente), embora não significativo 
estatisticamente. Tais efeitos foram revertidos pelo pré-tratamento com ODQ (10 µM; n = 10) 
ou MDL-12,330A (3 µM; n = 7), respectivamente. Os controles positivos nitroprussiato de sódio 
(NPS; 30 nM; n = 10) e forskolin (10 µM; n = 6) aumentaram significativamente os níveis de 
GMPc e AMPc, respectivamente. O n representa o número de observações experimentais que 
foram obtidas a partir de pool de tecidos de 5 anéis aórticos. Os dados são expressos como 
média ± E.P.M. * p <0,05, em comparação com seus respectivos controles (p < 0,05, ANOVA 
de uma via, seguida pelo teste de Holm-Sidak). 
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5.1.7 Papel da via RhoA/Rho-cinase na vasodilatação  induzida pelo 2-

nitro-1-fenil-1-propanol em anéis de artéria aorta de rato 

Em anéis de aorta sem endotélio funcional estimulados com o 

análogo do tromboxano A2 U-46619 (0,3 µM), o 2-nitro-1-fenil-1-propanol (NFP, 

30 µM) reduziu a contração controle para 61,1 ± 4,8% (n = 7) (em relação ao 

valor da contração obtida antes da adição de NFP) (Figuras 16A e 16C). O 

tratamento prévio dos anéis de aorta com Y-27632 (5 µM; inibidor seletivo da 

atividade da enzima Rho-cinase) resultou em um aumento do efeito 

vasodilatador do NFP (30 µM), uma vez que a contração induzida por U-46619 

foi reduzida pelo NFP para 20,3 ± 7,7 % (n = 6; Figura 16A e 16C). Se 

considerarmos a inversão dos tratamentos, i.e. a ordem de adição de 

compostos, é possível verificar que o NFP (30 µM), adicionado previamente, 

tornou o composto Y-27632 (5 µM) significativamente mais eficaz na inibição 

da contração induzida por U-46619 (1 µM) em anéis de artéria aorta (Figura. 

16B). Adicionado ao platô da contração induzida por U-46619, o composto Y-

27632 (5 µM) reduziu a magnitude da resposta a 84,1 ± 1,8% (n = 5), enquanto 

que nas preparações previamente tratadas com NFP, o relaxamento induzido 

pelo Y-27632 alcançou 44,2 ± 6,5% (n = 5) da resposta controle, cuja diferença 

entre os valores foi significativa (p <0,05, teste t de Student; Figura 16D). 
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Figura 16 - Participação da via RhoA/Rho-cinase na vasodilatação  induzida 

pelo 2-nitro-1-fenil-1-propanol em anéis de artéria aorta de rato. 
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Em (A), anéis de aorta de rato sem endotélio foram contraídos com U-46619 (0,3 µM) na 
ausência ou na presença de Y-27632 (5 µM) e, em seguida, foram estimulados com NFP (30 
µM). Em (B) anéis de aorta de rato sem endotélio foram contraídos com U-46619 (1 µM) na 
ausência ou na presença de NFP (30 µM) e depois foram estimulados com Y-27632 (5 µM). (C) 
Representação gráfica do efeito do NFP (30 µM) na resposta contrátil ao U-46619 (0,3 µM) na 
ausência (n = 7; N = 3) ou na presença de Y-27632 (5 µM; n = 6; N = 3). (D) Representação 
gráfica do efeito do Y-27632 (5 µM) na resposta contrátil ao U-46619 (1µM) na ausência (n = 5; 
N = 3) ou presença de NFP (30 µM; n = 5; N = 3). O (n) representa o número de observações 
experimentais e (N) o número de animais utilizados em cada protocolo experimental. Os dados 
são expressos como média ± E.P.M. e estão expressos como percentual da resposta controle 
induzida por U-46619 sozinho. Calibrações: vertical 0,5 g, horizontal 5 min. * p <0,05 em 
comparação com os respectivos controles, na ausência de Y-27632 (em C) ou na ausência de 
NFP (em D), teste t de Student. 
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5.2 Efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em anéis de vasos mesentéricos de 

rato 

Segundo Mulvany (2002) são consideradas artérias de resistência 

aquelas que possuem diâmetro menor que 300 µm.  Nos experimentos 

realizados no segundo ramo da artéria mesentérica, cerca de 40% dos anéis 

eram menores que 300 µm e 60% eram entre 300 e 380 µm. Já nos 

experimentos realizados no terceiro ramo da artéria mesentérica cerca de 86% 

dos anéis eram menores que 300 µm e 14% eram entre 300 e 340 µm. 

Entretanto, os valores de CE50 para a reversão da contração induzida por U-

46619 no segundo e terceiro ramo pelo NPF não foram estatisticamente 

diferentes (p > 0,05, teste de Mann-Whitney). 

5.2.1 Efeito vasorrelaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol sobre a contração 

induzida por fenilefrina, U-46619 ou K+ em anéis de vasos mesentéricos 

isolados de rato 

O NFP (0,1-10 µM) relaxou anéis do segundo ramo da artéria 

mesentérica contraídos com fenilefrina (10 µM; n = 7; Figura 17A) de modo 

dependente de concentração (p < 0,001, ANOVA de uma via) com valor de CE50 

de 0,41 [0,31-0,55] µM. NFP (0,01-10 µM) também relaxou anéis do segundo 

ramo da artéria mesentérica nos quais a contração foi induzida pelo U-46619 (1 

µM, n = 6; Figura 17B) com valor de CE50 de 0,16 [0,10-0,24] µM. Por outro lado, 

NFP (0,1-100 µM) relaxou preparações do segundo ramo da artéria mesentérica 

contraídas com K+ (60 mM; Figura 17C) com valor de CE50 de 15,1 [10,4-24,4] 

µM, valor significantemente maior (p < 0,001, teste de Mann-Whitney) que os 

anteriores. De modo interessante, NFP apresentou efeito relaxante mais potente 

em anéis do segundo ramo da artéria mesentérica quando a contração era 

induzida pelo análogo do tromboxano A2 U-46619, visto que a CE50 para relaxar 

a contração induzida por U-46619 foi significativamente menor que aquela 

estimada para relaxar a contração induzida fenilefrina ou por K+ (p < 0,001, teste 

de Mann-Whitney; Figura 17D). Além disso, os valores de CE50 para os 

diferentes estímulos contráteis (fenilefrina, K+ ou U-46619), foram 

significativamente (p < 0,001, teste de Mann-Whitney) menores para as 

preparações de vasos mesentéricos do que para as preparações de aorta. 
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Figura 17 - Efeito vasorrelaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em vasos 

mesentéricos isolados de rato.  
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Paineis A até C mostram registros de traçados típicos de experimentos demonstrando o efeito 
vasorrelaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol (NFP) em anéis de vasos mesentéricos de rato na 
contração sustentada induzida pela fenilefrina (FE, 10 µM; A), U-46619 (1 µM; B) ou K

+
 (60 

mM; C), respectivamente. Painel D, gráfico mostrando valores médios dos efeitos 
vasorrelaxantes do NFP (0,01 - 100 µM) em anéis de artéria mesentérica com endotélio na 
contração sustentada induzida pela fenilefrina (FE, 10 µM; n = 7; N = 4), U-46619 (1 µM; n = 7; 
N = 4) ou K

+
 (60 mM; n = 6; N = 3). O (n) representa o número de observações experimentais e 

(N) o número de animais utilizados em cada protocolo experimental. Dados foram expressos 
como percentual de cada contração imediatamente antes da adição do NFP (controle). As 
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barras verticais indicam E.P.M. 
#
p < 0,001, em comparação com a curva onde a contração foi 

induzida pela fenilefrina (FE; ANOVA de duas vias). 
 
 

5.2.2 Efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol sobre a contração induzida por 

K+ (40, 60 ou 120 mM) em anéis de vasos mesentéricos isolados de rato 

Em anéis de vasos mesentéricos, o 2-nitro-1-fenil-1-propanol (NFP; 

0,1-100 µM) promoveu o relaxamento de preparações pré contraídas com 

potássio de maneira dependente da concentração (p < 0,001, ANOVA de uma 

via) com valores de CE50 para K+ (40 mM) de 4,5 [0,8-26,0] µM, para K+ (60 

mM) de 15,1 [10,4-24,4] µM e para K+ (120 mM) de 41,9 [24,4-71,9] µM (Figura 

18). Estes valores de CE50 foram significantemente diferentes entre si (p < 

0,001, teste de Mann-Whitney) e maiores do que os valores de CE50 do NFP 

quando a contração foi induzida pela fenilefrina ou U-46619. 

 

Figura 18 - Efeito vasorrelaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em anéis do 

segundo ramo da artéria mesentérica pré-contraídos com diferentes 

concentrações de K+. 
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Gráfico mostrando valores médios dos efeitos vasorrelaxantes do 2-nitro-1-fenil-1-propanol 
(NFP) expressos em percentual do valor assintótico da contração induzida por K

+
 40 mM (n = 

5; N = 4), K
+
 60 mM (n = 6; N = 3) ou K

+ 
120 mM (n = 7; N = 4) antes da adição de NFP. O (n) 

representa o número de observações experimentais e (N) o número de animais utilizados em 
cada protocolo experimental. As barras verticais indicam E.P.M. 

#
, p < 0,001, ANOVA de duas 

vias, em relação a curva onde a contração foi induzida pelo K
+
 (60 mM). 
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5.2.3 Papel dos canais para potássio no efeito do 2-nitro-1-fenil-1-

propanol em anéis de vasos mesentéricos contraídos com fenilefrina  

Tendo em vista que o valor da CE50 do NFP foi maior para relaxar 

estímulos com K+ (60 mM) em relação à fenilefrina ou U-46619 (Figura 17) e 

que o efeito vasodilatador do NFP foi aumentado ou diminuído quando a 

concentração extracelular de K+ foi diminuída (40 mM) ou aumentada (120 mM) 

(Figura 18), decidiu-se investigar o papel dos canais para potássio no efeito do 

NFP no segundo ramo de artéria mesentérica de ratos. O pré-tratamento com 

4-aminopiridina (4-AP, 200 µM, n = 5) ou glibenclamida (1 µM, n = 5) não 

reduziu o efeito vasorrelaxante induzido pelo NFP sobre as contrações 

induzidas pela fenilefrina (Figura 19A). Em contrapartida, o efeito 

vasorrelaxante do NFP foi significativamente (p <0,05, teste de Holm-Sidak) 

reduzido pelo pré-tratamento com tetraetilamônio (5 mM, n = 5), apamina (0,5 

µM, n = 6) ou com os íons bário (30 µM, n = 5) ou césio (1 mM, n = 5) (Figura 

19A e 19B). 
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Figura 19 - Efeito dos bloqueadores de canais para potássio na vasodilatação 

induzida pelo 2-nitro-1-fenil-1-propanol em anéis de vasos mesentéricos 

contraídos com fenilefrina. 

 

2-Nitro-1-fenil-1-propanol (M)

0,1 1 10

C
o
n
tr

a
ç
ã
o
 (

%
 d

o
 c

o
n
tr

o
le

)

0

20

40

60

80

100
Controle (n = 7)

TEA (n = 5)

GLIB ( n = 5)

4-AP (n = 5 )

#

A

 

2-Nitro-1-fenil-1-propanol (M)

0,1 1 10

C
o
n
tr

a
ç
ã
o
 (

%
 d

o
 c

o
n
tr

o
le

)

0

20

40

60

80

100
Controle (n = 7)

BaCl2 (n = 5)

CsCl (n = 5)

Apamina( n = 6)

#

B

 

Gráficos mostrando valores médios dos efeitos vasorrelaxantes do 2-nitro-1-fenil-1-propanol 
(NFP) em anéis de artéria mesentérica com endotélio pré-contraídos com fenilefrina na 
ausência (controle, n = 7; N = 4) ou na presença (em A) de tetraetilamônio (TEA; 5 mM, n = 5; 
N = 3), glibenclamida (GLIB; 1 µM, n= 5; N = 3) ou 4-aminopiridina (4-AP; 200 µM, n = 5; N = 3) 
e (em B) na presença de apamina (0,5 µM, n = 6; N = 3), cloreto de bário (BaCl2; 30 µM, n = 5; 
N = 4) ou cloreto de césio (CsCl; 1 mM, n = 5; N = 4). O (n) representa o número de 
observações experimentais e (N) o número de animais utilizados em cada protocolo 
experimental. As respostas são expressas como % da contração induzida por fenilefrina (10 

M). 
#
, P < 0,05, ANOVA de duas vias, comparado ao controle en bloc. 
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5.2.4 Avaliação do envolvimento do fator hiperpolarizante derivado do 

endotélio no efeito vasorrelaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em anéis 

de vasos mesentéricos contraídos com U-46619 

Em anéis do terceiro ramo da artéria mesentérica com endotélio 

intacto pré-tratados com L-NAME (100 µM) e indometacina (10 µM), 

acetilcolina (ACh; 30 µM) ou 2-nitro-1-fenil-1-propanol (1 µM) induziram efeito 

vasorrelaxante de 40,8 ± 3,9% (n = 6) e 96,6 ± 0,9% (n = 5) sobre a contração 

induzida por U-46619 (0,5 µM), respectivamente. Na presença de apamina 

(bloqueador seletivo dos canais de K+ de baixa condutância ativados por Ca2+), 

o efeito vasorrelaxante da ACh foi inibido (p < 0,001, teste de Holm-Sidak) 

correspondendo a apenas 1,8 ± 2,7% (n = 4), enquanto o efeito vasorrelaxante 

do NFP foi 82,8 ± 1,9% (n = 6; Figura 20) da contração induzida pelo U-46619 

(0,5 µM), valor significativamente menor que o observado na ausência de 

apamina (p < 0,001, teste de Holm-Sidak). 

 

5.2.5 Caracterização do efeito vasorrelaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol 

em anéis de vasos mesentéricos contraídos com U-46619: participação de 

fatores derivados do endotélio e das vias guanilil ciclase/PKG e adenilil 

ciclase/PKA 

O pré-tratamento de anéis do terceiro ramo da artéria mesentérica 

com indometacina (3 µM, n = 5), L-NAME (100 µM, n = 8) ou a retirada do 

endotélio vascular (n = 6) não alterou o efeito vasorrelaxante induzido pelo NFP 

sobre as contrações induzidas pelo U-46619 (1 µM; CE50 = 0,16 [0,10-0,24] 

µM). Por outro lado, o efeito vasorrelaxante do NFP foi reduzido pelo pré-

tratamento das preparações com ODQ (10 µM, n = 5; Figura 21A), MDL-

12,330A (3 µM, n = 7) ou H-89 (1µM, n = 6; Figura 21B) visto que os valores de 

CE50 foram significativamente aumentados para 0,92 [0,21 – 4,06] µM; 4,22 

[2,84 – 6,3] µM ou 0,57 [0,32 – 1,04] µM, respectivamente (p < 0,05, teste de 

Mann-Whitney).  
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Figura 20 - Participação do fator hiperpolarizante derivado do endotélio no 

efeito vasorrelaxante do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em anéis de vasos 

mesentéricos.  
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Gráfico mostrando valores médios dos efeitos vasorrelaxantes da acetilcolina (ACh; 30 µM) e 
do 2-nitro-1-fenil-1-propanol (NFP; 1µM) sobre a contração induzida por U-46619 (0,5 µM) em 
anéis do terceiro ramo da artéria mesentérica com endotélio intacto mantidos em meio com L-
NAME (100 µM) e indometacina (10 µM). O pré-tratamento com apamina (0,5 µM) aboliu o 
efeito vasorrelaxante da ACh (n = 4; N = 4) e reduziu o efeito relaxante causado pelo NFP (n = 
6; N = 4). O (n) representa o número de observações experimentais e (N) o número de animais 
utilizados em cada protocolo experimental. Valores são média ± E.P.M. e expressam a 
magnitude do relaxamento da contração induzida por U-46619 em percentual da amplitude 
obtida na ausência de ACh ou NFP. *,

#
, p < 0,001, em comparação com o respectivo controle 

(na ausência de apamina), teste de Holm-Sidak. 
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Figura 21 - Investigação dos mecanismos envolvidos no efeito vasorrelaxante 

do 2-nitro-1-fenil-1-propanol em vasos mesentéricos de rato.  
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Gráficos mostrando as curvas concentração-efeito induzidas por 2-nitro-1-fenil-1-propanol 
(NFP; 0,01- 10 µM) em ramos de 3ª geração de artéria mesentérica contraídas com U-46619 (1 
µM) na ausência (controle) ou na presença de um dos seguintes compostos: (painel A) L-
NAME (100 µM; n = 8; N = 6), indometacina (INDO, 3 µM, n = 5; N = 3), ODQ (10 µM, n = 5; N 
= 4) ou em preparações sem endotélio funcional (ENDO

-
, n = 6; N = 5); (painel B) MDL-

12,330A (3 µM; n = 7) ou H-89 (1 µM; n = 6). O (n) representa o número de observações 
experimentais e (N) o número de animais utilizados em cada protocolo experimental. Valores 
são média ± E.P.M. e são expressos como % da contração induzida apenas por U-46619. 

#
 p < 

0,001, ANOVA de duas vias seguida pelo teste de Holm-Sidak em comparação com o controle 
(na ausência de antagonistas). 
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5.2.6 Participação da via RhoA/Rho-cinase no efeito vasorrelaxante do 2-

nitro-1-fenil-1-propanol em anéis de vasos mesentéricos contraídos com 

U-46619 

O tratamento prévio de anéis do segundo ramo da artéria 

mesentérica com o inibidor da enzima Rho-cinase, Y-27632 (20 µM), resultou 

em potencialização do efeito vasodilatador do 2-nitro-1-fenil-1-propanol, uma 

vez que a curva concentração efeito do NFP (0,01 – 10 µM) foi deslocada para 

esquerda (valor de CE50 de 0,16 [0,08 - 0,34] µM versus 0,05 [0,04 - 0,07] µM; 

Figura 22). 

 

Figura 22 - Participação da via RhoA/Rho-cinase na  vasodilatação  induzida 

pelo 2-nitro-1-fenil-1-propanol em anéis do segundo ramo da artéria 

mesentérica de rato.  
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Gráfico mostrando o efeito do NFP (0,01 – 10 µM) na resposta contrátil ao U-46619 (1 µM) na 
ausência (n = 6; N = 4) ou na presença de Y-27632 (20 µM; n = 5; N = 3). O efeito 
vasorelaxante do NFP foi significativamente mais eficaz nas preparações tratadas com Y-
27632. O (n) representa o número de observações experimentais e (N) o número de animais 
utilizados em cada protocolo experimental. 

#
,p < 0,05, ANOVA de duas vias em comparação 

com o controle. 
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5.2.7 Efeito inibitório do 2-nitro-1-fenil-1-propanol nas contrações 

transitórias induzidas por fenilefrina em anéis de vasos mesentéricos 

mantidos em meio sem Ca2+ 

Em anéis do terceiro ramo da artéria mesentérica com endotélio 

mantidos em meio sem Ca2+ (contendo 1 mM de EGTA), fenilefrina (10 µM) 

produziu uma contração transitória correspondente a 42,5 ± 4,8% da contração 

induzida por 60 mM de potássio (n = 7). A contração transitória induzida pela 

fenilefrina não foi alterada na presença de NFP (30 µM), mas foi 

significativamente (p < 0,05, ANOVA seguida pelo teste de Holm-Sidak; n = 5) 

reduzida pelo pré-tratamento com NFP (100 µM; Figura 23). É interessante 

notar que o NFP é capaz de relaxar preparações pré-contraídas com agonistas 

em baixas concentrações, entretanto, semelhante à artéria aorta, somente foi 

capaz de inibir a contração fásica induzida pela liberação de cálcio intracelular 

em altas concentrações. 

 

Figura 23 - Efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol sobre as contrações transitórias 

induzidas por fenilefrina em anéis do terceiro ramo da artéria mesentérica 

mantidos em meio sem Ca2+.  
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Gráfico mostrando que a contração transitória induzida pela fenilefrina em meio sem Ca
2+ 

(FE; 
n = 5; N = 3) foi inibida pelo 2-nitro-1-fenil-1-propanol (NFP; 100 µM, n = 5; N = 3), mas não 
pelo NFP (30 µM, n = 5; N = 3). O (n) representa o número de observações experimentais e (N) 
o número de animais utilizados em cada protocolo experimental. *, p < 0,001, em comparação 
com o controle (ausência de NFP), teste de Holm-Sidak. 
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5.2.8 Medida simultânea do efeito inibitório do 2-nitro-1-fenil-1-propanol 

sobre a força e a concentração intracelular de Ca2+ em vasos 

mesentéricos de rato 

 A medida simultânea de força e da concentração intracelular de 

Ca2+ em anéis do segundo ramo de artéria mesentérica através da 

fluorescência em microscópio confocal permitiu a avaliação do efeito do 2-nitro-

1-fenil-1-propanol sobre o nível de cálcio citosólico. O estímulo com fenilefrina 

(10 µM) aumentou a concentração intracelular de Ca2+ bem como a força em 

anéis do segundo ramo de artéria mesentérica carregados com Fluo-4/AM 

como pode ser observado nas figuras 24A, 24D e 26. O Pré-tratamento durante 

10 min com 2-nitro-1-fenil-1-propanol (30 µM, n = 5) ou (100 µM; n = 3) inibiu 

significativamente (p < 0,05, teste de Holm-Sidak) tanto o aumento da 

intensidade de fluorescência ao Ca2+ como o aumento de força induzidos pelo 

estímulo com fenilefrina (Figura 25 e 26).  
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Figura 24 - Registro representativo mostrando alterações na intensidade de 

fluorescência ao Ca2+ e na força em anel do segundo ramo da artéria 

mesentérica carregado com Fluo-4/AM.  

 

Em (A) mostra aumento na intensidade de fluorescência ao Ca
2+ 

após estímulo com fenilefrina 
(FE; 10 µM), (B) após pré-tratamento com 2-nitro-1-fenil-1-propanol (NFP; 30 µM) seguido do 
estímulo com fenilefrina e (C) após pré-tratamento com NFP (100 µM) seguido do estímulo com 
FE. Em (D) mostra aumento de tensão muscular induzido pela FE (10 µM) e a diminuição da 
força induzida pelo pré-tratamento com NFP (30 ou 100 µM).  Valores são normalizados em 
relação à fluorescência inicial (F/F0). 
 
 

Figura 25 - Imagens representativas da intensidade de fluorescência ao Ca2+ 

em anel do segundo ramo da artéria mesentérica carregado com Fluo-4/AM. 

 

(A) Antes do estímulo com fenilefrina (FE), condição basal; (B) após estímulo com FE (10 µM) 
e (C) após estímulo com FE na presença de 2-nitro-1-fenil-1-propanol (100 µM). As imagens 
mostram a diferença de intensidade de fluorescência, que é diretamente proporcional à 
concentração intracelular de Ca

2+
.  

A B C 
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Figura 26 - Efeito do 2-nitro-1-fenil-1-propanol sobre a fluorescência ao Ca2+ e 

sobre a força medida simultaneamente em anéis do segundo ramo da artéria 

mesentérica carregados com Fluo-4/AM e estimulados com fenilefrina (FE; 10 

µM).  
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2+

 (A), indicativa da concentração de cálcio citosólico, calculada através 
da área abaixo da curva de fluorescência relativa (F/F0) e a força (B), calculada pela área 
abaixo da curva de diferença de tensão foram significativamente reduzidas pelo pré-tratamento 
com NFP 30 µM (n = 5; N = 5) ou 100 µM (n = 3; N = 3). O (n) representa o número de 
observações experimentais e (N) o número de animais utilizados em cada protocolo 
experimental. Os gráficos foram construídos com média ± E.P.M. 

#
,*p < 0,05, teste de Holm-

Sidak em relação ao controle (FE; 10 µM). 
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5.3 Recuperação da resposta contrátil à fenilefrina após exposição ao 2-

nitro-1-fenil-1-propanol em anéis de artéria aorta e de vasos mesentéricos 

de rato 

Foi avaliada a capacidade de recuperação da resposta contrátil ao 

agonista adrenérgico fenilefrina ao final dos experimentos após a exposição ao 

NFP. Na figura 27A, pode-se observar que a resposta contrátil à fenilefrina (1 

µM) em anéis de artéria aorta após exposição ao NFP (100 µM), 

correspondente a 83,5 ± 3,7 % da resposta controle, foi significativamente (p < 

0,05, teste t de Student) menor em relação a resposta inicial. Tendo em vista 

que o efeito do NFP em vasos mesentéricos ocorreu, principalmente, na faixa 

de concentração (0,01 – 10 µM), foi observado que nessa faixa de 

concentração, a resposta contrátil à fenilefrina (10 µM) não foi afetada, 

correspondendo a 93,6 ± 4,6 % da resposta inicial (Figura 27B). 

Figura 27 – Recuperação da resposta contrátil à fenilefrina após exposição ao 

2-nitro-1-fenil-1-propanol em anéis de artéria aorta e de vasos mesentéricos de 

rato 
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Gráfico mostrando a resposta contrátil à fenilefrina após exposição ao NFP (100 µM) em 

preparações de aorta (A) ou após exposição ao NFP (10 µM) em preparações de vasos 

mesentéricos (B). A exposição ao NFP inibiu parcialmente a resposta contrátil à fenilefrina (FE) em 

preparações de aorta (n = 12, N = 5), mas não em vasos mesentéricos (n = 7, N = 3). O (n) 

representa o número de observações experimentais e (N) o número de animais utilizados em cada 

protocolo experimental. Os gráficos foram construídos com média ± E.P.M. *,p < 0,05, teste t de 

Student em relação ao controle (resposta inicial).  
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6. DISCUSSÃO 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de investigar o 

efeito vasorrelaxante do nitro álcool 2-nitro-1-fenil-1-propanol (NFP), um 

intermediário na síntese orgânica de drogas simpatomiméticas tais como 

efedrina e norefedrina (HOOVER; HASS, 1947). Os presentes resultados 

utilizando artéria aorta e vasos mesentéricos de ratos revelaram que o NFP 

apresenta atividade vasodilatadora e seu modo de ação parece envolver rotas 

intracelulares. 

Os mecanismos celulares envolvidos no seu efeito vasodilatador 

parecem diferir em relação ao tipo de preparação vascular. Apesar de 

aparentemente envolver vias comuns como a formação dos nucleotídeos 

cíclicos, foi observado que os canais para potássio, principalmente, os canais 

para potássio de baixa condutância ativados por Ca2+, desempenham 

importante papel no efeito vasorrelaxante do NFP em vasos mesentéricos, o 

que não foi observado para as preparações de aorta. A recuperação do tecido 

com estímulo farmocomecânico após a verificação do efeito vasorrelaxante do 

NFP, embora parcial para as preparações de aorta, indica que nas faixas de 

concentração utilizadas para a artéria aorta e para os vasos mesentéricos seu 

efeito é reversível.  

Vasos da artéria mesentérica foram escolhidos neste estudo por 

serem considerados vasos de resistência. Estes vasos possuem uma camada 

muscular mais espessa. Tal característica permite que ocorram grandes 

alterações no diâmetro vascular frente a estímulos hemodinâmicos e neuro-

humorais, sendo, portanto, determinantes no controle do fluxo sanguíneo 

(CHRISTENSEN; MULVANY, 2001). De modo interessante, o NFP foi mais 

potente em relaxar anéis de vasos mesentéricos do que anéis de aorta. Tal 

característica sugere uma ação preferencial deste composto em tecidos que 

estão mais envolvidos no controle da hemodinâmica e, portanto, na 

determinação da resistência vascular periférica (CHRISTENSEN; MULVANY, 

2001). O efeito vasorrelaxante parece ser exercido diretamente na célula 

muscular lisa, hipótese suportada pelos dados obtidos a partir da medida 

simultânea de força e da concentração intracelular de Ca2+ em anéis de artéria 
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mesentérica, onde foi demonstrado que o NFP induz redução da concentração 

citossólica de Ca2+. 

No presente estudo, os valores de CE50 de ~30 µM para a artéria 

aorta e de ~0,4 µM para vasos mesentéricos (quando a contração foi 

promovida pela estimulação dos receptores α-adrenérgicos) foram menores do 

que aqueles previamente encontrados para o composto 1-nitro-2-feniletano 

(~230 e ~43 µM) respectivamente (BRITO et al. 2013), sugerindo que o NFP é 

farmacologicamente mais potente nesses tecidos. Esses resultados indicam 

que o NFP é uma substância de potencial interesse farmacológico. 

O efeito vasorrelaxante do NFP foi dependente de concentração em 

tecidos submetidos à estimulação contrátil equieficaz induzida pelo agonista 

adrenérgico fenilefrina. No entanto, o seu efeito parece resultar de ações 

intracelulares uma vez que a potência se revela dentro de um intervalo estreito 

com outros agentes contráteis que não ativam receptores adrenérgicos, tais 

como o 12,13-dibutirato de forbol, potássio e o mimético do tromboxano A2, U-

46619. A magnitude do relaxamento induzido pelo NFP, por exemplo, em anéis 

de artéria aorta pré-contraídos com potássio em concentração tanto 

submáxima como máxima (SOMLYO; SOMLYO, 1968) ou com U-46619 foi 

semelhante ao observado com fenilefrina, excluindo assim a possibilidade de 

que os mecanismos envolvidos no efeito relaxante do NFP estejam 

relacionados ao antagonismo dos receptores adrenérgicos. Esta conclusão é 

ainda suportada pelos experimentos com propranolol, um antagonista não 

selectivo dos receptores β-adrenérgicos (SHAND, 1975). De fato, contrações 

induzidas pelo éster de forbol sob condições sem Ca2+ extracelular ocorrem 

através da ativação da proteína cinase C (NIEDEL; KUHN; VANDENBARK, 

1983), enquanto que o composto U-46619 promove contração principalmente 

por ativação da via RhoA/Rho-cinase que inibe a fosfatase de cadeia leve da 

miosina (WILSON et al., 2005). 

No presente estudo, o efeito vasorrelaxante do NFP em preparações 

de aorta ou artéria mesentérica não foi alterado após a inibição com L-NAME 

da enzima óxido nítrico sintetase ou após a remoção do endotélio para as 

preparações de artéria mesentérica, sugerindo que a liberação endotelial de 

NO não está envolvida no seu efeito. No entanto, o valor de CE50 do NFP foi 

significativamente diminuído em preparações de aorta desprovidas de endotélio 
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funcional. Embora o NFP tenha estrutura molecular simples e de fácil difusão, 

sugere-se que a camada endotelial nesse tecido possa funcionar como uma 

barreira física para as ações musculares do NFP. O inibidor não específico da 

ciclooxigenase (COX), indometacina, também não afetou as respostas 

vasodilatadoras produzidas pelo NFP em ambas, preparações vasculares de 

artéria aorta ou artéria mesentérica, de modo que o envolvimento de 

prostaglandinas sobre seus efeitos foi descartado. O pré-tratamento de anéis 

de artéria aorta com sildenafil, um inibidor seletivo da fosfodiesterase-5 (PDE-

5), específica do GMPc (BOOLELL et al., 1996 ) também não interferiu com 

suas ações relaxantes nas preparações de artéria aorta.  

Sabe-se que as células endoteliais contribuem ativamente para a 

modulação do tônus vascular e que além do NO e prostaciclinas outra via 

relaxante do endotélio é o fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF, 

do inglês endothelium-derived hyperpolarizing factor) que causa a 

hiperpolarização do músculo liso vascular e, portanto, seu relaxamento. 

Embora a identidade molecular do EDHF permaneça controversa, o sulfeto de 

hidrogênio (H2S) tem sido recentemente identificado como um possível EDHF 

(TANG et al., 2013; MARTELLI et al., 2013; BEŁTOWSKI; JAMROZ-

WIŚNIEWSKA, 2014; d'EMMANUELE et al., 2015). Seu efeito vasorelaxante 

parece ser mais importante em artérias mesentéricos e está relacionado à 

ativação de canais para K+ sensíveis ao Ca2+ de condutância intermediária 

(IKCa)  e baixa (SKCa) (TANG et al., 2013; BEŁTOWSKI; JAMROZ-

WIŚNIEWSKA, 2014).  

Em nossos experimentos, anéis do terceiro ramo da artéria 

mesentérica com endotélio intacto foram pré-tratados com L-NAME e 

indometacina. Nessas condições, a acetilcolina (em concentração mais alta do 

que a usual para relaxar completamente esse tipo de contração em 

preparações com endotélio intacto) relaxou parcialmente anéis de artéria 

mesentérica no componente tônico da contração induzida por U-46619 e uma 

das poucas explicações para esse fenômeno é a liberação do FHDE, visto que 

a liberação de NO e prostaglandinas está reduzida pela combinação entre L-

NAME e indometacina. Evidência adicional está baseada na abolição do efeito 

relaxante causado pela apamina, que impede o efeito hiperpolarizante do 

suposto fator endotelial. Por outro lado, o NFP relaxou quase completamente a 
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contração induzida pelo U-46619 na presença de L-NAME e indometacina e a 

apamina apenas reduziu ligeiramente o efeito inibitório do NFP. Em conjunto, 

esses resultados sugerem que apenas uma pequena parte do efeito 

vasodilatador do NFP em vasos mesentéricos envolve a hiperpolarização da 

membrana celular. Esse mecanismo é pouco provável em aorta pelos motivos 

a seguir. 

Sabe-se que a abertura dos canais para potássio causa 

hiperpolarização da membrana celular, o que leva a célula muscular lisa ao 

relaxamento (SORBEY, 2001). Uma suposta hiperpolarização resultante da 

abertura de canais para potássio em virtude do NFP é improvável em 

preparações de aorta, uma vez que seus efeitos relaxantes ocorreram com um 

perfil semelhante com concentração extracelular de K+ 60 ou 120 mM. É 

conhecido que abridores de canais para potássio por si só não podem relaxar 

células musculares lisas despolarizadas (RIBEIRO-FILHO et al., 2012). Além 

disso, o bloqueio farmacológico dos canais para potássio com tetraetilamônio, 

glibenclamida ou 4-aminopiridina não alterou as ações relaxantes induzidas 

pelo NFP. Contudo, em anéis de vasos mesentéricos, os canais para potássio 

parecem desempenhar um importante papel no seu efeito vasorelaxante, visto 

que o bloqueador inespecífico, tetraetilamônio, os íons bário e césio bem como 

o bloqueador seletivo dos canais para K+ sensíveis ao Ca2+ do tipo de baixa 

condutância (SKCa), apamina, foram capazes de reduzir o efeito vasorelaxante 

do NFP. Corroborando estes resultados, seu efeito também foi reduzido à 

medida que a concentração extracelular de potássio foi aumentada. 

Em anéis de artéria aorta, examinou-se o efeito do NFP em 

protocolos experimentais que provocavam contrações mediadas pelo influxo 

transmembranar de Ca2+: (i) contração induzida por elevação da concentração 

extracelular de K+ com despolarização da membrana e abertura de canais para 

Ca2+ operados por voltagem (VOCCs) (SOMLYO; SOMLYO, 1968); (ii) 

componente contrátil sustentado mediado pela ativação dos canais para Ca2+ 

operados por receptores (ROCCs) em resposta à ativação dos receptores α1-

adrenérgicos (ZHONG; MINNEMAN, 1999); (iii) contrações induzidas pela 

depleção dos estoques intracelulares de Ca2+ após repetidos estímulos 

farmacomecânicos e  inibição simultânea da cálcio ATPase do retículo 

sarcoendoplasmático (SERCA) com tapsigargina em meio contendo nifedipina, 
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um bloqueador dos canais para Ca2+ do tipo L (PUTNEY, 1990). É interessante 

notar que NFP não apresentou seletividade na inibição das contrações 

mediadas por estas diferentes vias de influxo transmembranar de Ca2+. 

Curiosamente, seus efeitos inibitórios sobre o influxo de Ca2+ por VOCCs ou 

ROCCs foram parcialmente revertidos pelo pré-tratamento com ODQ ou MDL-

12330A (inibidores de guanilil e adenilil ciclase, respectivamente), sugerindo 

que a via dos nucleotídeos cíclicos pode estar envolvida nestes efeitos. Os 

nucleótidos cíclicos são capazes de inibir o influxo de Ca2+ no músculo liso 

vascular, principalmente por inibição direta dos VOCCs (ORALLO, 1996; LIU; 

XIONG; SPERELAKIS,1997; AKATA, 2007b). 

A tensão do músculo liso vascular é regulada pela concentração de 

Ca2+ intracelular, que pode ser liberado do retículo sarcoplasmático através de 

canais específicos via receptores de inositol-1,4,5-trifosfato (IP3R) (EHRLICH; 

WATRAS, 1988) ou por canais dos receptores de rianodina (RyR) também 

conhecidos como CICR (do inglês calcium-induced calcium release), nos quais 

a liberação de Ca2+ do RS pode ser induzida pelo próprio Ca2+. A contração 

transitória promovida pelo IP3 é induzida pela estimulação dos receptores α1-

adrenérgicos em preparações mantidas em condições sem Ca2+ extracelular, 

enquanto que a ativação dos receptores de rianodina pode ser induzida pela 

cafeína também sob condições sem Ca2+ extracelular (VALLOT; COMBETTES; 

LOMPRE, 2001). No presente estudo, o pré-tratamento de anéis de artéria 

aorta mantidos em meio sem Ca2+ com NFP não interferiu na contração 

transitória induzida pela cafeína. Por outro lado, em concentrações elevadas 

(100 µM), NFP inibiu o componente fásico da contração induzida pela 

fenilefrina, em ambas as preparações, artéria aorta e artéria mesentérica. Estes 

resultados sugerem que o efeito do NFP envolve a inibição da liberação de 

Ca2+ do retículo sarcoplasmático pelo receptor de IP3.  

As vias de sinalização dos nucleotídeos cíclicos, monofosfato cíclico 

de guanosina (GMPc) e monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) 

desempenham um papel importante na regulação do tônus vascular e no 

controle do fluxo de sangue e pressão arterial (AKATA, 2007b). Eles medeiam 

a vasodilatação, principalmente, pela diminuição da concentração de cálcio 

citosólico e pela inibição da sensibilização ao Ca2+ pela maquinaria contrátil 

(MORGADO et al., 2012). No presente estudo, a fim de avaliar a contribuição 
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destas vias para os efeitos vasorrelaxantes do NFP em preparações vasculares 

de ratos tanto de aorta como de vasos mesentéricos, utilizou-se o inibidor da 

enzima guanilil ciclase solúvel, ODQ, o inibidor da enzima adenilil ciclase, MDL-

12,330A e o inibidor de proteína cinase A, H-89. As respostas vasodilatadoras 

do NFP foram significativamente reduzidas na presença destes inibidores em 

ambos os tecidos, aorta ou artéria mesentérica. Além disso, o NFP induziu 

discreto aumento dos níveis de GMPc e AMPc em anéis de aorta com 

endotélio intacto. Embora esse aumento não tenha sido de significância 

estatística, observa-se que existe uma tendência para o aumento dos 

nucleotídeos cíclicos na presença do NFP, efeito que foi abolido pelo pré-

tratamento com os respectivos inibidores enzimáticos (ODQ ou MDL-12,330A). 

Apesar dos níveis basais de GMPc encontrados no presente estudo (0,27 ± 

0,03 pmol/mg) serem diferentes dos valores basais obtidos no estudo com o 

composto 1-nitro-2-feniletano (2,1 ± 0,2 pmol/mg; BRITO et al., 2013), são 

valores semelhantes  aos encontrados  por Priviero e colaboradores (2006) em 

aorta de rato com endotélio intacto (0,27 ±•0,05 pmol/mg). Os níveis basais de 

AMPc encontrados nesse estudo (5,03 ± 2,84 pmol/mg) também são 

semelhantes aos valores encontrados por Priviero e colaboradores (2006) nos 

mesmos tecidos (5,0  ± 1,3 pmol/mg). Além disso, os controles positivos, 

nitroprussiato de sódio e forskolin foram capazes de aumentar 

significativamente os níveis teciduais de GMPc e AMPc, respectivamente, o 

que valida o ensaio realizado. Tomados em conjunto, estes resultados podem 

ser evidências farmacológicas de que, para produzir os seus efeitos, NFP 

interfere com a produção de nucleótidos cíclicos.   

A contração do músculo liso é regulada, principalmente, pelo nível 

de fosforilação da cadeia leve regulatória da miosina 20KDa (MLC20) que é 

determinada pela ações opostas da cinase de cadeia leve da miosina (MLCK) e 

da fosfatase de cadeia leve da miosina (MLCP). A fosforilação da subunidade 

alvo de ligação da miosina da MLCP (MYPT1) inibe a atividade enzimática da 

MLCP que mantém a cadeia leve da miosina no estado fosforilado. A 

fosforilação da MLC20 ativa a ATPase da miosina, promovendo a interação 

actina e miosina, ativando, assim, o ciclo das pontes cruzadas, iniciando a 

geração de força. Por outro lado, a desfosforilação da MLC20 promovida pela 
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ativação da MLCP causa o relaxamento (KAMM; STULL, 1985; SOMLYO; 

SOMLYO, 2000).  

RhoA, uma pequena proteína G monomérica e seu alvo, a enzima 

Rho-cinase, também conhecida como ROCK, são muito importantes na 

regulação da atividade da MLCP. A Rho-cinase é uma serina/treonina cinase 

que fosforila a MYPT1, inibindo a atividade da MLCP e, assim, promovendo o 

estado fosforilado da cadeia leve da miosina. Portanto, a inibição da Rho-

cinase pode induzir o relaxamento de segmentos isolados de músculo liso 

contraídos com diferentes agonistas (SOMLYO; SOMLYO, 1998; WEBB, 

2003). O composto Y-27632 é um inibidor específico de Rho-cinase (UEHATA 

et al., 1997). Ele bloqueia a atividade da Rho-cinase, competindo com o sítio de 

ligação do ATP na enzima (WEBB, 2003). No presente estudo, foi utilizado o 

composto Y-27632 para inibir a via RhoA/Rho-cinase, uma vez que NFP 

relaxou prontamente as preparações pré-contraídas por ambos, U-46619 e 

fenilefrina. Além disso, NFP também relaxou a contração induzida pelo ester de 

forbol. A contração induzida pelo 9,11-dideoxi-11α,9α–epoximetano 

prostaglandina F2α (U-46619), análogo do tromboxano A2, envolve, 

principalmente o aumento da sensibilização dos miofilamentos ao  Ca2+, mas 

também envolve o recrutamento de Ca2+ extracelular. O influxo de Ca2+ 

extracelular induzido pelo U-46619 ocorre predominantemente via ativação dos 

VOCCs. A sensibilização ao Ca2+ ocorre via ativação da via RhoA/Rho-cinase 

que desempenha um papel importante no componente tônico da contração 

induzida por U-46619. U-46619 foi capaz de aumentar o nível de RhoA-GTP 

(um marcador para a ativação de RhoA) e induzir a subsequente fosforilação 

da MYPT1Thr855 (substrato da Rho-cinase) e da MLC20 (WILSON et al., 2005; 

SEOK et al., 2011).  

12,13-Dibutirato de forbol é um conhecido ativador da proteína 

cinase C (PKC), importante proteína de sinalização que desempenha um papel 

na regulação da função vascular (SOMLYO; SOMLYO, 2003). Ele aumenta a 

sensibilidade ao Ca2+ através da fosforilação da MLC20 e da inibição da MLCP 

(MASUO et al., 1994). Também foi relatado que a via RhoA/Rho-cinase 

desempenha um papel importante nas contrações induzidas pelo 12,13-

dibutirato de forbol independentes de Ca2+ em músculos lisos vasculares. 

Especificamente, 12,13-dibutirato de forbol aumentou a fosforilação da MYPT1 
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e da proteína inibitória ativada por PKC 17KDa (CPI-17)  (BAEK et al., 2009). O 

NFP relaxou preparações de artéria aorta nas quais a contração foi induzida 

pelo 12,13-dibutirato de forbol. Além disso, foi demonstrado que o inibidor de 

PKC, bisindolilmaleimida IV, diminuiu a potência farmacológica do NFP em 

preparações de artéria aorta contraídas com fenilefrina. Estes resultados 

sugerem que um dos mecanismos envolvidos nos efeitos vasculares do NFP 

pode estar relacionado à diminuição na sensibilidade dos filamentos contráteis 

ao Ca2+, provavelmente via inibição da via RhoA/Rho-cinase. 

No presente estudo, utilizou-se, portanto, o composto Y-27632 para 

testar a hipótese de que o NFP induz vasodilatação, pelo menos, em parte, 

através da inibição da sensibilização ao Ca2+ mediada pela Rho-cinase. Tem 

sido proposto que o efeito vasodilatador da proteína cinase dependente de 

GMPc (PKG) envolve a diminuição da sensibilidade ao Ca2+ do músculo liso via 

estimulação da MLCP (WU; SOMLYO; SOMLYO, 1996). Sauzeau e 

colaboradores (2000) demonstraram efeitos do GMPc mediados pela PKG que 

inibem a sensibilização ao Ca2+ dependente de RhoA de contrações de células 

musculares lisas dos vasos sanguíneos e a organização do citoesqueleto da 

actina em miócitos vasculares (SAUZEAU et al., 2000). Chitaley e Webb (2002) 

confirmaram o papel da atividade da Rho-cinase na vasodilatação induzida 

pelo NO/GMPc/PKG em aorta de rato (CHITALEY; WEBB, 2002). Neste 

trabalho, anéis de artéria aorta com endotélio intacto exibiram uma 

sensibilidade aumentada ao efeito vasodilatador do composto Y-27632 em 

comparação com anéis de aorta desprovidas de endotélio, o que sugere uma 

interação entre o NO e a atividade da Rho-cinase. Além disso, um aumento da 

sensibilidade ao vasodilatador nitroprussiato de sódio também foi observado 

em anéis de artéria aorta sem endotélio tratados com Y-27632 (CHITALEY; 

WEBB, 2002). De maneira interessante, em anéis tanto de aorta como de 

artéria mesentérica, a atividade vasorrelaxante do NFP foi aumentada pelo pré-

tratamento com o composto Y-27632. Além disso, a atividade vasorrelaxante 

do Y-27632 também foi aumentada pelo pré-tratamento com o NFP em anéis 

de artéria aorta. Vale ressaltar que o composto Y-27632 foi utilizado a uma 

concentração que não houve interferência com a magnitude, nem com a 

capacidade das preparações para manter uma contração sustentada induzida 

por U-46619. Assim, como o NFP foi um inibidor significativamente mais eficaz 
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da contração induzida por U-46619 na presença de Y-27632, considera-se que 

há um provável envolvimento da via RhoA/Rho-cinase nos seus efeitos.  

É bem conhecido na literatura que os nucleotídeos cíclicos podem 

reverter o processo de ativação da proteína RhoA (YAMAGISHI et al., 1994; 

WU; SOMLYO; SOMLYO, 1996; SAUZEAU et al., 2000; ZIEBA et al., 2011). 

Ambas PKA e PKG foram capazes de fosforilar  RhoA na Ser188, regulando 

negativamente a atividade de RhoA. A inibição de RhoA mediada pelo AMPc 

ocorre através da ativação de mecanismos dependentes de PKA e 

independentes de PKA (SAWADA et al., 2001). Foi demonstrado um 

mecanismo de relaxamento mediado pelo AMPc no músculo liso através do 

Epac, um fator de troca de GTP para a pequena GTPase Rap1 (de ROOIJ et 

al., 1998), resultando num aumento na atividade de Rap1 e supressão da 

atividade de RhoA. Este mecanismo de sinalização mediado pelo AMPc com 

ativação do Epac resulta na dessensibilização ao Ca2+ independente de PKA e 

dependente de Rap1 no músculo liso por meio de infra-regulação da atividade 

de RhoA (ZIEBA et al., 2011). Nos nossos resultados, o efeito vasorrelaxante 

do NFP em resposta ao estímulo contrátil com U-46619 em anéis de artéria 

aorta foi reduzido pelo pré-tratamento com ODQ, mas não com H-89, enquanto 

que na artéria mesentérica foi reduzido por ambos os tratamentos. Assim, 

podemos sugerir que a inibição da via da RhoA pelo NFP em anéis de artéria 

aorta pode ser mediada por um mecanismo independente de PKA. Em geral, 

os resultados encontrados no presente estudo indicam que a atividade 

vasodilatadora do NFP resulta, pelo menos em parte, da inibição da via 

RhoA/Rho-cinase. No entanto, o mecanismo exato pelo qual o NFP exerce esta 

inibição necessita ser investigado. 

A microscopia confocal permitiu à comunidade científica a 

possibilidade de localizar moléculas e analisar eventos nas células com alta 

resolução espacial e temporal (WIER et al., 2000). Nesse sentido, o protocolo 

utilizando microscopia confocal no presente estudo foi utilizado por permitir a 

visualização direta do comportamento motor da célula vascular muscular lisa 

associado com alterações nas concentrações de Ca2+ intracelular 

simultaneamente. Para tanto, decidiu-se iniciar com a concentração de 30 µM, 

visto que esta concentração foi capaz de deslocar para a direita a curva 
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concentração-efeito para a fenilefrina em anéis do segundo ramo da artéria 

mesentérica (dados não mostrados). Esta técnica permitiu a demonstração de 

que na concentração de 30 µM, o NFP inibiu parcialmente tanto o 

desenvolvimento de força como a intensidade de fluorescência ao Ca2+ 

induzidos pelo estímulo com fenilefrina. Já na concentração de 100 µM, NFP foi 

capaz de inibir quase que totalmente ambos, a força e a intensidade de 

fluorescência ao Ca2+, indicando que, em altas concentrações, este composto 

diminui diretamente a concentração citosólica de Ca2+. A maioria dos efeitos 

aqui demonstrados para esse composto ocorreu em concentrações inferiores a 

100 µM tanto para as preparações de aorta quanto para os vasos 

mesentéricos. Acreditamos que em concentrações menores o efeito 

vasodilatador do NFP esteja relacionado principalmente à regulação da 

sensibilidade dos filamentos contráteis ao Ca2+, enquanto que em 

concentrações maiores ele reduz diretamente a concentração de Ca2+ livre. 

Enfim, o presente estudo revela que o nitro álcool, NFP, tem 

importante efeito vasorrelaxante em preparações vasculares de ratos. 

Podemos sugerir que seus efeitos provavelmente estão relacionados à 

participação de nucleotídeos cíclicos (GMPc e AMPc) e regulação da 

sensibilidade dos filamentos contráteis ao Ca2+. Especificamente, em artéria 

mesentérica mesentéricos, seus efeitos vasorrelaxantes também estão 

relacionados à ativação de canais para potássio.  

Consideramos, portanto, que o NFP é um composto com potencial 

aproveitamento farmacológico, embora uma caracterização mais aprofundada 

de seu efeito vasodilatador seja necessária. Nossa hipótese é de que as ações 

miorelaxantes do NFP estão relacionadas à sensibilidade dos filamentos 

contráteis ao Ca2+, então será importante a demonstração, por exemplo, de 

que este composto é capaz de alterar a expressão protéica de componentes 

moleculares da via RhoA/Rho-cinase. Além disso, a dosagem dos nucleotídeos 

cíclicos (GMPc e AMPc) nos vasos mesentéricos também corroboraria com a 

caracterização de seus afeitos. Tendo em vista que a supra-regulação da via 

de sensibilização dos miofilamentos contratéis ao Ca2+, via RhoA/Rho-cinase, 

está relacionada ao desenvovimento de hipertensão (UEHATA et al., 1997; 

MUKAI et al., 2001; SEKO et al, 2003; RYU et al. 2006; NUNES; RIGSBY; 

WEBB, 2010), consideramos a possibilidade do uso desse composto em 
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tecidos vasculares obtidos de animais submetidos à modelo de hipertensão. 

Além disso, os baixos valores de CE50 do NFP encontrados no presente estudo 

apontam que este composto tem potencial para estudos in vivo em virtude da 

potência farmacológica observada em tecidos vasculares. Contudo, tendo em 

vista a ausência de estudos dos efeitos biológicos do NFP, bem como de 

estudos de sua segurança farmacológica, considera-se que seja fundamental a 

avaliação do grau de toxicidade desse composto. 
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7. CONCLUSÕES 

O composto 2-nitro-1-fenil-1-propanol (NFP) apresenta efeito 

vasorrelaxante com maior potência farmacológica em vasos de pequeno calibre 

envolvidos no controle da resistência vascular do que em vasos de condutância 

como a aorta. Embora apresentem vias comuns, os mecanismos envolvidos no 

efeito vasodilatador do NFP parecem diferir em relação ao tipo de leito 

vascular, visto que a participação de canais para K+ da membrana celular 

parece estar envolvida em seus efeitos nos vasos mesentéricos, embora 

aparentemente não esteja envolvida em vasos de condutância como a aorta. 

Em ambas as preparações, artéria aorta e vasos mesentéricos, o efeito 

vasodilatador do NFP provavelmente envolve a participação de nucleotídeos 

cíclicos (GMPc e AMPc), a inibição da via RhoA/Rho-cinase e o controle do 

influxo de Ca2+. Seu efeito vasodilatador provavelmente estar relacionado tanto 

com a diminuição da concentração intracelular de Ca2+ como com a diminuição 

da sensibilidade dos filamentos contráteis ao Ca2+ como pode ser observado 

na figura 28. 

Figura 28 - Prováveis mecanismos envolvidos no efeito vasodilatador do 2-

nitro-1-fenil-1-propanol em preparações vasculares isoladas de rato. 
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