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RESUMO 

EFEITOS CARDIOVASCULARES DO COMPOSTO [RU(BPY)2(TIOUREIA)(NO)](PF6)3 

(FOR 0812) EM RATOS NORMOTENSOS E HIPERTENSOS 

Complexos metálicos Ru-NO estáveis, não formadores de cianeto, são capazes de promover 

relaxamento do músculo liso vascular e são compostos potenciais para uso em distúrbio 

cardiovasculares como angina e crise hipertensiva. O composto [Ru(bpy)2(tioureia)NO(PF6)3] – 

FOR0812, foi estudado com objetivo de demonstrar possível efeito vasorelaxante in vitro e anti-

hipertensivo in vivo. Ratos Wistar machos (200-250g) foram sacrificados, anéis de 4mm de 

aorta torácica foram montadas em banho de órgãos de 5 ml a 37°C e aerados com mistura 

carbogênica (5%CO2 em 95%O2). Os tecidos foram acoplados a um transdutor isométrico sob 

tensão passiva de 1g e os registros experimentais foram obtidos através de um sistema de 

aquisição de dados. A droga foi adicionada de maneira cumulativa (10-12 a 10-4M) no platô das 

contrações.  Os estudos in vivo foram feitos em ratos com hipertensão renovascular (2 rins-1 

clip), ratos Dahl sensíveis ao sal e ratos espontaneamente hipertensos (SHR) recebendo o 

composto FOR0812 (1mg/Kg) por via oral durante 15 dias. Os efeitos agudos na hemodinâmica 

sistêmica e eletromecânica cardíaca também foram estudados. Ademais, estudamos a razão 

da variação da pressão intracavernosa pela variação na pressão arterial em modelos de 

disfunção erétil por neuropatia diabética após tratamento agudo com FOR0812. Para os 

estudos hemodinâmicos um microcateter pressão-volume foi inserido na carótida direita e 

deslocado até o ventrículo esquerdo. Similarmente, a veia jugular esquerda foi canulada para 

infusão em bolus do composto nas doses 0,001 a 1mg/Kg. A adição de FOR 0812 induziu 

relaxamento na aorta da ordem de 103±2,3 % com IC50 de 0,24 µM[0,084 – 0,72] comparado 

com 108±5,3% e 0,05µM[0,025 –0,12] obtido com SNP. A potência do FOR 0812 foi reduzida 

em oito vezes por L-NAME(100µM). Por outro lado, a resposta relaxante do metalofármaco foi 

completamente abolida na presença de ODQ (10µM),(*p<0,05).  A potência relaxante do 

composto FOR0812 também foi reduzida na presença de inibidores de canais de K+ na ordem 

de 5,8 vezes (glibenclamida), em 5,4 vezes (mistura apamina-iberotoxina) e em  11,2 vezes 

(tetraetilamônio). Em tecidos pré-tratados com hidroxicobalamina(100µM), um removedor de 

óxido nítrico (NO.) a resposta máxima relaxante para FOR0812 foi grandemente reduzida 

(Emáx=103±2,3 %  vs. 32,4%, *p<0,05). No entanto a remoção do ânion nitroxil (NO-), em 

tecido pré-incubados com 3 mM de L-cisteína,  não afetou a resposta relaxante para FOR0812. 

Similarmente, o bloqueio da enzima RhoA/Rho kinase (ROCK) com fasudil (HA-1077) não 

afetou a resposta relaxante para FOR0812. Em tecidos pretratados com indometacina, houve 
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redução da potência em duas vezes quando comparado ao FOR0812. In vivo, o composto 

reduziu a pressão arterial de animais com hipertensão renovascular (2rins-1clipe) já no quarto 

de dia de tratamento (181,5±3,6 mmHg vs. 149±3,1 mmHg) e continuou diminuindo os níveis 

pressóricos até o fim do tratamento (171.1±3,2 mmHg –controle vs. 111.4±6,9mmHg - tratado). 

Animais tratados apenas com salina tiverem níveis pressóricos altos (>160mmHg) até o fim do 

período experimental. Nos animais com hipertensão sal-sensível, o composto reduz a pressão 

já no sexto dia de tratamento (158,8± 5,6 mmHg vs. 122,6±6,7mmHg-tratado) e o composto 

continua controlando a pressão até o final do tratamento (158,9±4,2 mmHg vs. 

118,1±5,8mmHg-tratado). Animais tratados com salina (veículo) tiveram pressão elevada até o 

final do experimento.Este composto, nas doses de 0,001; 0,01; 0,1 e 1 mg/Kg , diminui a 

resistência periférica total (expressa em  mmHg x ml/min) de ratos normotensos de valores 

controle de 6,5±0,8 para 5,6±0,7;4,9±0,6; 4,8±0,6 e 2,6±0,6. Aumenta gradativamente o 

trabalho sistólico e o débito cardíaco, por diminuição de pós-carga.  Nas doses maiores (0,1 e 1 

mg) tende a diminuir a dp/dt máxima por reduzir pressão do ventrículo esquerdo por diminuição 

de pós-carga. NO entanto, o trabalho sistólico recrutável não é prejudicado até a dose de 

1mg/kg. O composto FOR0812 tem atividade antihipertensiva por reduzir resistência periférica 

total atuado como vasodilatador arterial como doador de NO de maneira estável, lenta e sem 

geração de cianeto. 

 

Palavras-chave: relaxante arterial. anti-hipertensivo. guanilato ciclase solúvel. NO radicalar 

(NO.). ânion nitroxil (NO−). 
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ABSTRACT 

CARDIOVASCULAR EFFECTS OF COMPOUND [RU (BPY) 2 (THIOUREA) (NO)] (PF6) 

3 (FOR 0812) IN NORMOTENSIVE AND HYPERTENSIVE RATS 

Ruthenium coordinated nitric oxide donors which do not release cyanide can be less toxic 

models for the development of drugs to treat angina and hypertensive crisis. The compound 

[Ru(bpy)2(tioureia)NO(PF6)3]– FOR0812, was synthesized  and probed in vitro for its potential 

vasodilator activity and in vivo for its antihypertensive properties.  First, we tested its effects on 

thoracic aortic rings harvested from male Wistar rats (200-250g). The rings were mounted in 5 

ml organ baths in Krebs-Henseleit warmed to 37°C and gassed with 5%CO2 in 95%O2. The 

tissues were coupled to isometric force transducers under a 1g passive tension and coupled to 

a data acquisition system and recorded by using LabChart 7.0. FOR0812 was added 

cummulatively (10-12 a 10-4M) in aortic rings precontracted with phenylephrine or high potassium 

(60mM).  On the other hand, in order to test the potential antihypertensive effects of FOR0812 

the drug was administred at 1mg/kg by the oral route during 15 days to 2kidney-1clip 

hypertensive rats (2K-1C), Dahl salt-sentitive rats (DS) and to spontaneously hypertensive rats 

(SHR). In addition, the acute effects of intravenous bolus injections of 0.001- 1mg/Kg FOR0812 

on systemic hemodynamics and cardiac eletromechanics were also studied by using microtip 

pressure-volume catheters inserted in the left ventricle and electrocardiogram analysis.FOR 

0812 induced a concentration-dependent relaxation of 103±2.3 % with an IC50 of 0.24 µM[0.084 

– 0.72] while the positive control sodium nitroprusside had a maximal relaxant effect of 

108±5.3% with an IC50 of 0.05 µM[0.025 –0.12]. 100 µM L-NAME did not affect the maximal 

vasorelaxation induced by FOR0812 but reduced potency by 8-fold. Nevertheless, the 

vasorelaxant effect of FOR0812 was completely blunted by ODQ (10µM), (*p<0.05).  The 

potency for the vasorelaxant of FOR0812 was reduced 5.8-fold by glibenclamide, 5.4-fold by 

apamin-carybdotoxin and by 11-fold by tetraethylammonium. The vasorelaxant response was 

greatly blunted by a nitric oxide scavenger, hydroxocobalamin (FOR0812=103±2.3 %  vs. 

FOR0812+hydroxocobalamin=32.4%, *p<0.05). However, the removal of nitroxyl anions (NO-) 

with 3 mM L-cystein,  did not affect the vasorelaxant effect of  FOR0812.  Similarly, the 

blockade of RhoA/Rho kinase (ROCK) with fasudil (HA-1077) did not affect the vasorelaxant 

effect of FOR0812. The blockade of prostaglandin synthesis with indomethacin did not affect the 

maximal vasorelaxation incuced by FOR0812 but reduced its potency by 2-fold.  Strikingly, 

FOR0812 reduced mean arterial blood pressure (MAP) of 2K-1C rats from 181.5±3.6 mmHg to 

149±3.1 mmHg after 4 days of treatment and continued to decrease MAP towards normal levels 
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and at the end of the experimental period, i.e., 15th day the MAP of control rats was 171.1±3,2 

mmHg  while rats treated with FOR0812 had values of  111.4±6.9 mmHg. In the group treated 

only with vehicle (saline) the MAP continued high during the whole experimental period 

(>160mmHg). FOR also reduced MAP of DS rats from 158.8± 5.6 mmHg to 122.6±6.7mmHg 

after six days of treatment and this effect lasted throughout the experiment and at the end the 

control group treated with vehicle had MAP of 158.9±4.2 mmHg while DS rats treated with 

FOR0812 had MAP of  118.1±5.8mmHg. The intravenous injection of FOR at 0.001; 0.01; 0.1 

and 1 mg/Kg decreased vascular resistance (expressed in mmHg x ml/min) of normotensive 

rats from control values of 6.5±0.8 to 5.6±0.7;4.9±0.6; 4.8±0.6 and 2.6±0.6, respectively. 

FOR0812 increases in a dose-dependent fashion the systolic work and cardiac output due to 

decreased afterload. At the higher doses, this compound decreases cardiac maximal dP/dt due 

to decreased left ventricular pressure. However, at the dose range used, the preload recruitable 

stroke work is not affected. In conclusion, FOR0812 has antihypertensive effect decreasing 

cardiac afterload and can decrease wall stress and myocardial oxygen demand in patients with 

hypertension and acute ischemic heart disease. 

Keywords: arterial vasorelaxation. antihypertensive. soluble guanylate cyclase. new nitric oxide 

donors. 
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I - INTRODUÇÃO 
 

1.1 EPIDEMIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

(HAS) 

A pressão arterial é um sistema complexo determinado pelo produto do débito 

cardíaco e a resistência vascular periférica, regulado por mecanismos pressores(pró-

mitógenos, SRAA, endotelinas e tônus simpático) e depressores(anti-mitógenos, NO, 

PNA, prostaciclinas) que interagem e se equilibram entre si. Todavia, quando o equilíbrio 

é quebrado com predominância dos fatores pressores, ocorre a hipertensão arterial 

primária.(FOLKOW,1982). A aorta e as grandes artérias possuem a função de transformar 

o fluxo pulsátil gerado pela contração ventricular em fluxo contínuo ao nível da periferia. 

Esta função depende das propriedades mecânicas da parede arterial, da organização e 

composição das células endoteliais. (KOZAKOVA & PALOMBO, 2016). 

A hipertensão arterial com repercussões patológicas a nível sistêmico,é definida de 

acordo com os últimos consensos em clínica médica na população mundial, como o 

aumento da pressão arterial acima de 140/90mmHg. Estatísticas epidemiológicas nos 

revelam que cerca de 45 a 55% dos homens e 45 a 65% das mulheres em faixas etárias 

entre 45 e 70 anos apresentam algum fator de risco para o desenvolvimento da 

hipertensão.(EGAN et al, 2010). Há anos, a Organização Mundial de Saúde (ONU) tenta 

alertar o mundo a acerca das mudanças em estilos de vida da população que pecam no 

consumo exagerado de dietas hiperlipídicas, hipersódicas e hiperglicídicas, levando a 

obesidade e dislipidemias além do contínuo ciclo vicioso que envolve sedentarismo, uso 

abusivo do cigarro, álcool e diabetes descontrolado. Tais fatores provocam o 

aparecimento da hipertensão como a principal patologia do grupo das doenças 

cardiovasculares, colocando-as no rol das principais causas de morte da humanidade. 

Segundo dados da própria ONU, estimam-se que 17,5 milhões de pessoas morreram de 

doenças cardiovasculares em 2012, representando 31% de todas as mortes globais. 

Destas, 7,4 milhões foram devido à doença cardíaca coronariana e 6,7 milhões devido ao 

acidente vascular cerebral.  

Atualmente, a hipertensão arterial sistêmica tornou-se importante causa na busca 

pelo atendimento primário em postos ou unidades básicas de saúde. A nível mundial, está 

freqüentemente relacionada às doenças cardio-cerebrovasculares com conseqüências 

para os acidentes vasculares cerebrais(AVCs), as coronariopatias isquêmico-

hemorrágicas, doença renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva, além das 
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vasculopatias trombo-embólicas. Estudos revelam que para cada elevação em cerca de 

20mmHg na pressão sistólica e 10mmHg na pressão arterial diastólica, ocorre uma 

duplicação na mortalidade ocasionada tanto por doença isquêmica cardíaca quanto por 

acidente vascular cerebral (CHOBANIAN et al, 2003) 

No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 33% dos óbitos com 

causas conhecidas. Vários estudos epidemiológicos e ensaios clínicos já demonstraram a 

drástica redução da morbimortalidade cardiovascular com o tratamento da hipertensão; 

entretanto, evidências médicas reforçam a importância das aferições da pressão arterial 

em indivíduos adultos com maior risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares em função da hipertensão,permitindo um tratamento precoce e um 

prognóstico mais favorável(PASSOS et al, 2006). Nos últimos 100 anos, a medida 

ambulatorial da PA permitiu estudar o impacto da doença em diversas populações. 

A patogênese da HAS envolve inúmeros mecanismos que causam um desbalanço 

na regulação autonômica nos vasos pelo tônus simpático e parassimpático com elevação 

dos níveis de adrenalina circulante, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona 

com aumento na secreção de renina e hipersensibilidade ao sódio, e, mais recentemente, 

a participação da resistência insulínica, e a hiperinsulinemia.(SAUZA-SOSA et al, 2015) 

Quando se observa o número crescente de óbitos por doenças cardiovasculares, 

deve-se lembrar que a hipertensão e as conseqüentes morbidades coronarianas e 

cerebrais, estão correlacionadas com a prevalência de aterosclerose que tende a 

aumentar com o envelhecimento da população, o desenvolvimento econômico e a 

urbanização aumentada, que propiciaram ao longo dos últimos anos, hábitos de dieta rica 

em gordura saturada e uma redução da atividade física(KOZAKOVA & PALOMBO, 2016).  

Manifestações agudas como a angina instável e o infarto agudo do miocárdio são 

geralmente desencadeados por desestabilização da placa aterosclerótica, com redução 

significativa e abrupta da luz do vaso, devido à formação local do trombo. Sobretudo, 

constitui uma das principais colaboradoras para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, tendo como principais alvos, a aorta, artérias coronárias e cerebrais 

com incidência elevada para o infarto do miocárdio, isquemia cerebral e aneurisma 

aórtico.(GOTTLIEB et al, 2005) 

Existem dois mecanismos de instalação de aterosclerose: A espontânea, associada 

à disfunção endotelial, em que ocorre lesões crônicas no endotélio causada pela 

turbulência no fluxo sanguineo, sucessivos eventos inflamatórios com substituição 

progressiva das células endoteliais, por uma placa aterosclerótica que envolve acúmulo 
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de lipídios, fibrose, perda de elastina, com deposição de colágeno, liberação de fatores de 

crescimento e proliferação de células musculares lisas, agregação plaquetária, com 

formação trombótica, culminando com o enrijecimento da parede vascular e aumento da 

pós-carga.A aterosclerose acelerada ocorre principalmente em pacientes após transplante 

cardíaco, cirurgias de revascularização do miocárdio e angioplastia coronariana (SHAHET 

al, 2015) 

O diabetes tipo II figura também como importante causa na fisiopatogenia da 

hipertensão em associação com as doenças cardiovasculares, na patogênese da 

disfunção endotelial provocada pela redução na síntese de NO, aumento na produção de 

radicais livres com deterioração dos mecanismos de defesa antioxidantes (TESSARI et al, 

2010), inflamação crônica com proliferação das células da musculatura lisa 

vascular(BONFELD & TABAS, 2011), acúmulos dos produtos de glicosilação 

avançada(AGEs) com deposição de colágeno tipo IV(SELL & MONNIER, 2012), regulação 

da matriz extracelular pela ativação das metaloproteinases tipo 2 e 9 com degradação de 

elastina(DEATH et al, 2013), produção de angiotensina II no tecido 

vascular(LAVRENTYEV et al, 2007) e aumento da permeabilidade endotelial(ZHAO et al, 

2015). 

 

1.2 FISIOLOGIA ENDOTELIAL 

O endotélio é formado por um único estrato de células achatadas, sendo portanto, 

classificado como epitélio pavimentoso simples, com área de superfície total estimada em 

350m2. Estas células são responsivas à estímulos químicos, autacóides, citocinas, 

estresse mecânico, mudanças pressóricas e pH, atuando na regulação de inúmeras 

respostas como: angiogênese, resposta inflamatória, homeostase, tônus e permeabilidade 

vascular (FELETOU & VANHOUTTE, 2006). 

As células endoteliais também comunicam-se diretamente com as células do 

músculo liso vascular via junções mioendoteliais. Por conseguinte, permitem a 

propagação dos estímulos gerados pelo ―fator hiperpolarizante derivado do endotélio‖ – 

EDHF e, a transferência iônica ou de pequenas moléculas, como o cálcio e os 

nucleotídeos cíclicos (FELETOU & VANHOUTTE, 2006). 

A importância do endotélio para fins de regulação tônica dos vasos foi inicialmente 

proposta em 1978 pela existência de um fator de relaxamento, que até então, pensava-se 

que fosse apenas o fator de hiperpolarização em músculo liso vascular causada pela 
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acetilcolina. Os primeiros relatos do controle experimental parassimpático no fluxo 

sanguíneo coronariano foram demonstrados em cães em 1969. (FEIGL, 1969) 

Posteriormente foi postulado por Furchgott, a existência de um fator de relaxamento 

dependente do endotélio, uma substância endógena, difusível e dependente de íons 

cálcio, que na presença de certos agentes como acetilcolina, bradicinina, substância P, 

ATP, serotonina e trombina, causava relaxamento da vasculatura não dependente de 

prostanóides e independente da hiperpolarização do músculo liso, seguida pela elevação 

nos níveis de GMPc que rapidamente era inativada pela hemoglobina(liga-se e inativa 

óxido nítrico), azul de metileno (bloqueia guanilato ciclase e capta NO) e que podia ser 

destruído por ânions superóxido e outros radicais livres.(FURCHGOTT, 1987; 

FURCHGOTT & VANHOUTTE, 1989)  

Ferid Murad e seus colaboradores já tinham demonstrado que compostos 

nitrovasodilatadores, doadores de NO, advindo exogenamente eram capazes de ativar a 

enzima guanilato ciclase solúvel (GCs), promovendo o relaxamento vascular. Estes 

pesquisadores propuseram que o EDRF, sintetizado na presença de um endotélio íntegro 

a partir de experimentos com acetilcolina, era o próprio NO (MURAD et al, 1978). 

O termo EDHF descreve um conjunto de substâncias que causam hiperpolarização 

da membrana de miócidos vasculares, resultando em relaxamento não dependente da 

síntese local de NO e prostaciclina(TAYLOR, 1988). Experimentos mais recentes tem 

demonstrado este conceito ao utilizar camundongos duplo-Knockout para eNOS/COX-1; 

Curiosamente, verificou-se que o EDFH desempenha um papel compensatório na 

ausência de NO endotelial(SCOTLAND et al,2005). Seguindo este raciocínio, sabe-se 

hoje que o EDFH atua hiperpolarizando a membrana do miócido via abertura dos canais 

de potássio dependentes de cálcio de alta(BKca), intermediária(IKca) e baixa(SKca) 

condutância, com consequente saída de íons K+.  

Outros estudos também revelam que hiperpolarizações endotélio-dependentes 

provocadas pela prostaciclina(iloprost) são bloqueadas pela glibenclamida(inibidor dos 

canais de K dependentes de ATP(KATP), sugerindo o envolvimento dos canais de potássio 

dependentes de ATP neste fenômeno (PARKINGTON, et al, 1993). Alguns pesquisadores 

demostraram também que a hiperpolarização endotélio-dependente passa a ser 

bloqueada na presença de toxinas específicas que inibem os canais de K+ sensíveis ao 

Ca+2(KCa), a exemplo da apamina(inibidor específico dos canais SKCa), iberotoxina(inibidor 

dos canais BKCa) e da caribidotoxina(inibidor não seletivo dos canais BKCa e IKCa e de 
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alguns canais de K+ voltagem dependentes).(ZYGMUNT & HOGGESTATT,1996; CORRIU 

et al, 1996) 

É importante também destacar que a vasodilatação promovida pelo EDFH envolve a 

participação de algumas substâncias e/ou vias mais complexas, dependendo do leito 

vascular e tipo de vaso. Pode-se citar o ácido epoxieicosatrienóico (EETs), sintetizado a 

partir do ácido araquidônico pela citocromo P-450 epoxigenase, ROS, peróxido de 

hidrogênio(EDWARDS et al, 2010);, além das junções do tipo GAP e conexinas que 

encontram-se alteradas em animais hipertensos e diabéticos.(RUMMERY & HILL, 2004) 

Nestas circunstâncias, os EETs, considerados fatores hiperpolarizantes derivados 

do endotélio, promovem relaxamento do músculo liso por abertura dos canais BKCa, 

atuando como sinalizadores, modulando tanto o influxo endotelial de Ca+2, quanto 

aumentando sua sensibilidade para ativação dos canais de K+ endoteliais(LI & 

CAMPBELL, 1997); além de exercerem uma mudança bifásica na comunicação 

eletrotônica através da junções GAP entre as células endoteliais.(POPP et al, 2002)  

 

1.3  DISFUNÇÃO ENDOTELIAL  

O endotélio é altamente especializado, presente no revestimento interno dos vasos 

sanguíneos, linfáticos e valvas cardíacas. Atua como uma barreira física entre o sangue e 

os tecidos, na síntese, metabolismo e liberação de diversas substâncias vasoativas que 

atuam no tônus vascular, pressão arterial e fluxo sanguíneo local. (SU JB, 2015) 

Sob condições fisiológicas, exerce efeitos que comandam a dilatação dos vasos, 

impedem sua excessiva permeabilidade, regulam o transporte de substâncias através da 

parede vascular, a coagulação sanguínea (ação antiagregante plaquetário e 

anticoagulante) e fibrinólise,  além de modular a cascata de eventos envolvidos na 

migração e transporte de leucócitos. (CIBOR et al, 2016) Os mecanismos implicados na 

disfunção endotelial encontrada na hipertensão são multifatoriais e parecem depender do 

tipo de hipertensão desenvolvida, da sua duração e do leito vascular 

estudado(CARVALHO et al, 2001) 

As células endoteliais liberam fatores relaxantes e contraturantes que controlam o 

tônus do músculo liso vascular e contribuem para o controle da pressão arterial. O 

equilíbrio pode ser alterado nas doenças cardiovasculares, associadas à idade, 

hipertensão, aterosclerose, diabetes, hipercolesterolemia, hemocisteinemia; contribuindo 

para uma maior progressão da lesão vascular, com redução dos componentes 

vasorrelaxantes derivados do endotélio, em especial, da biodisponibilidade do NO, além 
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da disfunção do tônus simpático somados a própria injúria vascular, que culmina no 

acúmulo de vasoconstrictores, fatores pró-mitogênicos, pró-coagulantes e ateromatosos 

como endotelina 1, PGH2, fator de von Willebrand(vWF), moléculas de adesão celular 

(CAMs), angiotensina II, prostanóides, citocinas e espécies reativas de oxigênio(ROS) 

como os ânios superóxidos, envolvidos na patogênese da hipertensão essencial, 

determinantes para aterogênese.(PUDDU et al, 2000; CARVALHO et al, 2001).  

Do ponto de vista clínico,a integridade endotelial depende não apenas da extensão 

da injúria, mas também da capacidade endógena do reparo (GIRIBELA et al, 2011). Desta 

forma, a exposição prolongada ou repetida dos já citados fatores de risco cardiovascular, 

pode exaurir o efeito protetor dos sistemas anti-inflamatórios entre as células endoteliais, 

levando a perda de integridade e senescência com presença de marcadores circulantes 

de dano endotelial tais como micropartículas endoteliais derivadas de células ativadas ou 

apoptóticas e/ou células endoteliais inteiras.(WOYWODT et al, 2002) 

Do ponto de vista histológico, a disfunção endotelial é decorrente de uma série de 

lesões  em todas as camadas do endotélio que provocam mudanças estruturais e 

funcionais, com remodelamento capilar e venular com proliferação de células 

endoteliais(CARMELIET, 2000). Em especial, a íntima passa a apresentar alterações 

ultra-estruturais celulares (perda do alinhamento, hipertrofia, deposição de conteúdo 

protoplasmático) decorrentes do estresse de cisalhamento(JIANG YZ et al, 2015), etapas 

da inflamação que envolve leucocitose, diapedese, acúmulo de mediadores pró-

coagulantes, angiogênese e fatores de crescimento(VEGF, FGF, TNF-α), além da 

progressiva perda de elasticidade, através da permuta elastina/colágeno culminando no 

enrijecimento da parede vascular que prejudica a mecânica vascular e compromete a 

hemodinâmica cardíaca e sistêmica.(CASTELLON & BOGDANOVA, 2015; CIBOR et al, 

2016) 

O óxido nítrico (NO), uma vez sintetizado a partir do seu precursor, o aminoácido L-

arginina pela isoforma endotelial da NOS(eNOS)(PALMER et al, 1988), liga-se ao grupo 

metálico heme ferroso da enzima guanilato ciclase solúvel (sGC), que conduz à 

conversão do GTP (trifosfato de guanosina) em GMPc (monofosfato de guanosina cíclico) 

provocando relaxamento da musculatura lisa vascular (SU, 2015). O NO e as drogas da 

classe doadores de NO são conhecidos pela literatura como ativadores de GCs, a 

exemplo do minoxidil, nitroglicerina, nitroprussiato de sódio(SNP), além dos compostos S-

nitrosilados(BRIONI et al, 2002). 



 27 

Alguns pesquisadores têm sugerido que o aumento do estresse oxidativo associado 

ou desencadeado por certas patologias, em especial o diabetes tipo II, que correlaciona 

hiperglicemia e resistência insulínica à aterogênese, leva à perda da sensibilidade da GCs 

ao NO, além de destacar que estas drogas liberadoras de NO apresentam limitações 

como biometabolismo, tolerância e interações não específicas com outras 

biomoléculas.(EVGENOV et al, 2006) Desta forma, a redução na síntese deste gás 

possibilita o avanço da instabilidade hemodinâmica associada às doenças 

cardiovasculares causadas pela disfunção endotelial em curso.(NAPOLI & IGNARRO, 

2009) 

Alguns fatores influenciam a atividade de eNOS, como a expressão de seu RNAm e 

proteínas, a presença de Dimetil-arginina assimétrica(antagonista competitivo endógeno 

da L-arginina na biossíntese de NO), a quantidade e a presença de diversos cofatores, 

entre eles, oxigênio molecular, a tetraidrobiopterina(BH4) e NADPH (VÁSQUEZ-VIVAR et 

al, 1998; LANDMESSER et al, 2003). Outros sítios regulatórios também são importantes 

como a interação da eNOS com a caveolina ou proteínas de choque térmico(Hsp90), que 

levam à fosforilação em diversos sítios/alvos por diversas quinases, a exemplos da 

PI3K(fosfatidilinositol-3quinase) e proteína quinase B(AKT) (DIMMELER  et al, 1999), 

ativando o maquinário bioquímico de ativação da enzima e S-nitrosilação (quando NO+ é 

adicionado a uma amina, tiol ou hidroxila de um grupo aromático) em resíduos de 

cisteína(RAVI K, et al, 2004).  

Por outro lado, o estresse oxidativo provocado pela expressão e atividade das 

enzimas NADPH e xantina oxidase, colocam as espécies reativas de oxigênio(H2O2, O2
-, 

ONOO-) como vilões na fisiopatogênese da disfunção entotelial, associado à diversos 

eventos como vasoconstrição, inflamação, trombose, apoptose de células endoteliais, 

proliferação de músculo liso e fibrogênese (SU, 2015), conforme ilustra o esquema 

abaixo: 
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Figura 1. Representação esquemática da fisiopatogenia da disfunção endotelial associada 

à redução na biossíntese de NO e eliminação de ROS. Fonte: (SU,2015) 

 

O sistema vascular é marcadamente alterado na senescência, sendo um potencial 

desencadeador da disfunção endotelial. O conteúdo lipídico, de colágeno e minerais 

aumenta com a senescência e este aumento, reduz a distensibilidade das artérias e 

intensifica sua rigidez, principalmente se estiver associada com a aterosclerose; cujas 

modificações viscoelásticas de sua parede tornam-se propiciadores da 

hipertensão(WADSWORTH, 1990; SAFAR,1990). A senescência também produz 

mudanças morfológicas graduais nas veias e uma redução de sua complacência com 

conseqüente diminuição do retorno venoso.(BOUISSON e MAUREL, 1991) 

Pesquisas adicionais demonstram que a senescência reduz o relaxamento 

endotélio-dependente induzido por vasodilatadores que liberam óxido nítrico do 

endotélio(MORITOKI et al, 1986). Tal mecanismo é justificado por alterações estruturais 

dos vasos senescentes(espessamento da parede) e alterações no homeostase do 

Ca+2.(WANSTALL e O´DONNEL,1988). Desta forma,a senescência tende a reduzir tanto 

a resposta vasodilatadora endotélio-dependente como a capacidade das células 

endoteliais de liberar óxido nítrico, sendo desta forma, potencializada na hipertensão.  
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Ademais, a disfunção endotelial acontece secundário à hiperglicemia crônica e 

avanço do diabetes que compromete a estrutura vascular culminando em micro e 

macroangiopatia. A lesão endotelial associada ao diabetes é explicada por 4 vias 

bioquímicas distintas: aumento da atividade da enzima aldose redutase(via dos polióis), 

aumento da produção de produtos de glicosilação avançada(AGEs), ativação desregulada 

de isoformas de proteína quinase C(PKC) e aumento das taxas de atividade da enzima 

que converte glicose em glicosamina: glutamina-frutose-6-fosfato amidotransferase. Estas 

vias convergem para uma superprodução de superóxido mitocondrial, ROS e nitrogênio 

radicalar.(BROWNLEE, 2001) 

Em conclusão, foram propostos quatro mecanismos envolvidos na disfunção 

endotelial: Diminuição na liberação de NO/prostaciclina e/ou FHDE, Sensibilidade 

diminuída do músculo liso vascular ao NO/prostaciclina e/ou FHDE, disfunção na via de 

transdução de sinais dos fatores relaxantes endoteliais e aumento da produção de PGH2, 

tromboxano A2, endotelina-1 e/ou ânions superóxido.(CARVALHO et al, 2001). Tais 

mecanismos podem ser revertidos através da terapia de reposição de NO, independente 

da pressão arterial aferida. 

 

1.4 ALVOS FARMACOLÓGICOS PARA TRATAMENTO DA HAS ASSOCIADA À 

DISFUNÇÃO ENDOTELIAL 

Ao longo das últimas décadas, foi de grande interesse para governos de todo 

mundo, fomentar pesquisas direcionadas ao desenvolvimento de novas drogas, alvos 

específicos que pudessem associar melhor eficácia, maior potência, menores riscos de 

efeitos adversos a um menor custo de produção, em função dos condicionantes 

patogênicos da disfunção endotelial. Os nitratos orgânicos, conhecidos nitrovasodilatores 

derivados da nitroglicerina, a exemplo do mononitrato e dinitrato de isossorbida; são 

bastante descritos na literatura pela ação direta do NO e ativação da via 

NO/GCs/GMPc/PKG na redução da resistência em arteríolas e vasos de capacitância. 

Recentes estudos têm revelado os benefícios de dietas ricas em nitratos inorgânicos ou 

suplementos a base de L-arginina/NO, presente em frutas e vegetais, como adjuvantes ao 

tratamento da hipertensão e doenças cardiovasculares (GEE &AHLUWALIA, 2016). 

Os inibidores da ECA e bloqueadores de receptores AT1 são amplamente difundidos 

para tratamento da hipertensão, aterosclerose, além das doenças autoimunes. Tais 

drogas atuam no controle da disfunção endotelial, pela redução de Angiotensina II 

circulante, aumento do acúmulo de bradicinina, regulação da expressão de eNOS, além 
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de inibir a produção de ROS e produtos vasoconstrictores derivados da COX-2. (VARIN et 

al,2000; MUKAY et al, 2002). Alguns estudos revelam que para algumas drogas, tanto a 

polifarmácia quanto a monoterapia , os efeitos são semelhante para o tratamento de 

hipertensão; a exemplo do ramipril (inibidor da ECA) e felodipina(bloqueador de canais de 

cálcio) para ratos SHR, cujo efeito vasodilatador de forma isolada ou associada, tornam-

se independentes do endotélio em experimentos com leito mesentérico.(MERVAALA et al, 

1997) 

Os agentes antioxidantes também são descritos por atuarem na proteção do 

endotélio contra o estresse oxidativo causado por diversas doenças ocupacionais; dentre 

elas, o tabagismo crônico, o diabetes, a hipercolesterolemia e a hipertensão, muito 

embora estas substâncias apresentem estruturas moleculares e propriedades químicas 

distintas, a exemplo das vitaminas C(ácido ascórbico), vitamina E, N-acetilcisteína e 

ginesteína. A vitamina C atua reduzindo os níveis de ânions superóxido, inibindo a enzima 

mieloperoxidase com redução das atividades de peroxidação lipídica, ativação 

plaquetária, interfere na migração neutrofílica e reduz a expressão das moléculas de 

adesão endotelial.(HEITZER et al, 1996; MATSUMOTO et al, 2003).  

A acetilcisteína é um aminoácido não essencial, amplamente utilizado para o 

tratamento da tosse, mas com amplo espectro de ação antioxidante. Participa da síntese 

de glutation (ϒ-L-glutamil-Lcisteinilglicina,GSH), um tripeptídeo endógeno com função 

antioxidante, antitoxina e cofator enzimático presente em células animais, vegetais e 

microorganismos, que se acumula na células em sua forma reduzida(MEISTER, 1994). O 

GSH exerce uma série de funções fisiológicas e metabólica importantes em todas as 

células de mamíferos, inclusive o detoxificação de radicais livres, metais e outras 

combinações eletrofílicas(BALLATORI, 1994). Estudos também relatam que o GSH 

aumenta a síntese e liberação de NO em culturas de células endoteliais, além da reação 

de espécies de tiois reduzidos em S-nitrosotióis ativos e mais estáveis como potentes 

vasodilatadores.(COOKE et al, 1990; MURPHY et al, 1991) 

O efeito da acetilcisteína sobre a disfunção endotelial está associado à proteção 

cardiovascular contra os efeitos nocivos do TNF-α, além de reduzir a expressão de 

NADPH-oxidase, inibição da adesão leucocitária e fatores pró-coagulantes e agregantes 

plaquetários como o fator de Von Willebrand, além de diminuir a síntese de citocinas 

inflamatórias. (SCIOLI et al, 2014). As isoflavonas a exemplo da ginesteína são também 

antioxidantes bastante úteis no combate à hipertensão e aterosclerose, atuam protegendo 

o endotélio através do aumento da atividade da eNOS, redução da geração de citocinas e 
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ROS, além de elevar a concentração de nitrito/nitrato e reduzir os níveis de endotelina no 

plasma. (VERA et al, 2007; SQUADRITO et al, 2002) 

Os β-bloqueadores, em especial os que atuam como antagonistas β1-seletivos, a 

exemplo do nebivolol, com propriedade agonista β2-β3,exercem efeitos de proteção 

endotelial, melhorando a resposta vasodilatadora dependente do endotélio em pacientes 

portadores de hipertensão essencial e em fumantes. Estudos com ratos portadores de 

hipertensão pulmonar demonstram que a droga supracitada também atua na redução do 

remodelamento vascular e expressão de endotelina-1, favorecendo em especial, os 

tabagistas pela diminuição dos níveis plasmáticos de mediadores/proteínas pró-

trombóticas (fibrinonogênio, hemocisteína e inibidor de plasminogênio 

tecidual)(VYSSOULIS et al, 2004; PERROS et al, 2015) 

Diidropiridina, nicardipina e nifedipina são exemplos de bloqueadores de canais de 

cálcio envolvidos no tratamento da hipertensão, na proteção endotelial em associação 

com seus efeitos antioxidantes e redução das ROS, além de atuarem na proteção celular 

contra peroxidação lipídica e acúmulo de radicais hidroxil, mantendo a função protetora do 

GSH observada em cultura de células(MAK et al, 1992). Ademais, pesquisas revelam que 

para classe das diidropiridinas, tais como amlodipina, azelnidipina e nifedipina, exercem 

ação antiinflamatória, com redução dos níveis de proteína C reativa e inlerleucina-6, 

também associados ao tratamento da disfunção endotelial associadas ao 

diabetes.(FUKAO et al, 2011) 

A fosfodiesterase tipo-5(PDE-5) é uma enzima citosólica localizada no músculo liso 

vascular, músculo esquelético, plaquetas, placenta, cérebro, rins, fígado, tecido 

gastrointestinal e pulmões, cujo efeito é degradar GMPc e induzir vasoconstrição. Muito 

embora os inibidores de PDE-5(sildenafil, tadalafil, vardenafil) sejam amplamente 

reconhecidos para tratamento contra disfunção erétil, seus efeitos a nível sistêmico são 

revelados pelo acúmulo de GMPc, regulando a expressão da eNOS/NO proporcionando 

efeito vasodilatador.(BOOLELL et al, 1996). Além da indiscutível ação eretogênica 

mundialmente conhecida, em experimentos com modelos de isquemia em patas de 

camundongos, o uso do sildenafil mostrou-se satisfatório na recuperação do fluxo 

sanguíneo, aumento da densidade capilar e angiogênese, com mobilização de células 

endoteliais progenitoras, além da redução do estresse oxidativo em músculos 

isquêmicos.(DUSSAULT et al,2009) 

As estatinas, drogas hipolipemiantes, atuam inibindo a enzima hidroximetil-coenzima 

A redutase, que participa da biossíntese do colesterol, em especial, o LDL colesterol; 
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cujos efeitos propiciam um controle maior sobre a evolução patogênica da aterosclerose, 

a exemplo da pravastatina que demonstrou benefícios contra disfunção endotelial em 

artérias coronárias e periféricas em pacientes com hipercolesterolemia(EGASHIRA et al, 

1994). Estudos mais recentes revelam que as estatinas também exercem efeitos 

antioxidantes(redução de O2
-), aumenta a biodisponibilidade de NO, BH4, pela ativação da 

eNOS via PI3k/Akt e pela interação da eNOS com hsp-90(proteínas de choque térmico) e 

aumento dos níveis de caveolina-1. Tais resultados foram comprovados em pacientes 

com aterosclerose e em modelos de ratos diabéticos portadores de resistência insulínica 

(ANTONIADES et al, 2011; KUREISHI et al, 2000; OKAMURA et al,2014) 

A esfingosina(2-amino-4-octadeceno-1,3-diol) é um álcool aminado de cadeia 

hidrocarbonada insaturada, constituinte dos esfingolipídios, classe dos lipídios de 

membranas, incluindo o fosfolipídio esfingomielina. Uma vez fosforilada in vivo pela 

esfingosina-quinase, resulta na formação de esfingosina-1-fosfato(S-1P), um potente 

lipídio sinalizador de membrana que regula diversas funções biológicas tais como: 

angiogênese, permeabilidade vascular e recrutamento de linfócitos T e B, permitem uma 

maior expressão da eNOS na biossíntese de NO através via AkT além de atuarem na 

reconstituição de HDL, adjuvantes à proteção endotelial.(WILKERSON e ARGRAVES, 

2014; IGARASHI et al, 2001; TONG et al, 2014) 

Conforme representação abaixo, pode-se visulalizar os diversos mecanismos 

causadores da disfunção endotelial associados ao estresse oxidativo com os respectivos 

alvos para intervenção farmacológica. 
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Figura 2. Fontes celulares de geração do estresse oxidativo vascular e algumas 
estratégias de intervenções farmacológicas. Fonte: Weseler & Bast, 2010 
 

 

1.5 REATIVIDADE E CONTROLE DO TÔNUS VASCULAR 

 

O principal fator determinante da resistência vascular periférica é o tônus vascular. A 

resistência vascular periférica é importante na regulação da pressão sanguínea e 

distribuição do fluxo sanguíneo no interior dos tecidos. A regulação da atividade contrátil 

das células do músculo liso vascular é dependente de uma complexa interação entre 

estímulos vasodilatadores e vasoconstritores oriundos de hormônios, neurotransmissores, 

fatores derivados do endotélio e de oscilações da pressão sanguínea. (JACKSON,2000; 

BLAUSTEIN e HAMLYN, 2010) 

As células que compõem o músculo liso vascular dependem diretamente de um 

aumento na concentração de Ca+2 citosólico, para deflagrar sua contração. Essa 

concentração é regulada por vários sistemas de entrada, saída e estoque de cálcio. O 

influxo de cálcio ocorre por diversos canais, dentre eles, os canais de cálcio operados por 

receptores(ROCs), canais de cálcio operados por voltagem(VOCs), canais de cálcio 

operados por estoques(SOCs) e os canais de cálcio operados por estiramento. Pode-se 

citar também o fluxo de cálcio da célula via trocador Na+/Ca+2, regulado pelo gradiente 
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eletroquímico de sódio e controlado pela Na+K+ATPase. Além destes canais que 

promovem influxo ou efluxo de Ca+2, esse íon também éarmazenado no retículo 

sarcoplasmático(RS) através do seqüestro de Ca+2 intracelular pela bomba de cálcio. 

(KIM et al,2008; BLAUSTEIN & HAMLYN,2010) 

Neste complexo mecanismo de controle e regulação do tônus, há também 

participação dos canais de Cl-. Assim como para os íons K+, o gradiente eletroquímico 

promove a abertura dos canais de cloro dependente de voltagem, o que resulta na 

despolarização da membrana plasmática e abertura dos canais de Ca+2 dependentes de 

voltagem, que são resposnsáveis pela elevação dos níveis de Ca+2 no citosol, levando 

consequentemente à vasoconstrição. São descritos na literatura quatro tipos diferentes de 

canais de Cl-: Os canais de cloro dependentes de voltagem, os canais de cloro ativados 

pelo AMPc, canais de cloro aniônicos regulados por volume e os canais de cloro 

dependentes de cálcio.Contudo, as células da musculatura lisa vascular expressam 

apenas dois tipos de canais de Cl-: Canais de Cl- ativados por Ca+2 e os canais de Cl- 

ativados por volume.(LARGE & WANG, 1996; YAMAZAKI et al, 1998) 

Tem sido identificada também a participação de receptores purinérgicos na 

regulação do tônus vascular. Apresentam-se principalmente em famílias de receptores 

acoplados a proteína G (P2Y) e receptores nicotínicos(P2X). Quando ativados por 

ligantes endógenos i.e, nucleotídeos (ATP,ADP,UTP,UDP e adenosina) ou por 

neurotransmissão noradrenérgica/ATPérgica, expressam inúmeras respostas associadas 

à regulação da contratilidade vascular por ativação de nervos perivasculares, função 

imunológica e de crescimento celular, sob condições fisiológicas. Já sob condições 

fisiopatológicas, o ATP é liberado das células endoteliais durante a hipóxia e estress de 

cisalhamento ativando receptores P2Y e P2X4 elevando o fluxo sanguíneo local. Contudo, 

a ativação de receptores purinérgicos endoteliais leva a liberação de NO, fatores 

hiperpolarizantes e prostaciclina, com inibição da agregação plaquetária. (RALEVIC, 

2015) 

Os glicocorticóides também desempenham um importante papel no controle do 

tônus vascular. Em resposta a ação de catecolaminas endógenas, como a noradrenalina 

em receptores endoteliais e em células do músculo liso vascular, a elevação dos níveis de 

cortisol associa-se ao aumento da sensibilidade contrátil em arteríolas com crescimento 

de resistência. Em células endoteliais, os glicocorticóides suprimem a liberação de 

vasodilatadores como NO e prostaciclina. Em células do músculo liso vascular, os 
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glicocorticóides melhoram o acoplamento farmacomecânico mediado por agonista em 

diversos níveis.(YANG & ZHANG, 2004) 

 
 

1.6 BIOSSÍNTESE DO NO E VIA NO/GCs/GMPc/PKG 

O óxido nítrico (NO) constitui uma das menores e mais simples moléculas 

biossintetizadas, sua estrutura molecular confere ser um radical livre, gasoso, inorgânico, 

incolor, que possui sete elétrons de nitrogênio e oito de oxigênio, tendo um elétron 

desemparelhado. (BECKMAN e KOPPENOL, 1996) 

A síntese de NO resulta da oxidação de um dos dois nitrogênio guanidino da L-

arginina, que é convertida em L-citrulina, sendo esta reação catalizada pela enzima NO-

sintase(NOS). Na primeira etapa, é gerada a NG-hidroxi-L-arginina (NHA). Esta reação 

utiliza NADPH e oxigênio (O2) e, provavelmente, envolve o complexoheme da NOS. Na 

segunda etapa, ocorre a conversão daNHA em NO e citrulina. Flavina adenina 

dinucleotídeo (FAD), flavina mononucleotídeo (FMN) e a tetraidrobiopterina (BH4) são 

utilizados como co-fatores na reação. (MARLETTA, 1993) 

Estudos bioquímicos e de análise seqüencial dos aminoácidos revelaram que suas 

isoformas representam uma família de proteínas e, aparentemente, são produtos de três 

genes distintos. Desta maneira, as isoformas da NOS são agrupadas em duas 

categorias:as isoformas constitutivas (eNOS e nNOS), dependentes de íons cálcio e 

calmodulina, envolvida na sinalização celular e a isoforma induzível(iNOS), não expressa 

em condições normais , é induzida por citocinas e/ou endotoxinas em uma variedade de 

células inflamatórias incluindo-se macrófagos, linfócitos T, células endoteliais, miócitos, 

hepatócitos, condriócitos, neutrófilos e plaquetas(MARLETTA, 1993; MONCADA, 1991).  

Conforme já discutido, o relaxamento vascular ocorre quando receptores de 

membrana das células endoteliais são ativados por estímulos solúveis(acetilcolina, 

bradicinina, ADP, substância P, serotonina) ou quando há aumento de atrito exercido 

pelas células circulantes sobre a camada endotelial(atrito ou estresse de cisalhamento), 

levando à ativação da eNOS presente nestas células e consequente produção de 

NO(BUSCONI & MICHEL,1993). A eNOS está estrategicamente ancorada à membrana 

da célula endotelial, o que favorece a presença de grandes quantidades de NO próximo à 

camada muscular do vaso  e às células sanguineas circulantes. Em resposta a agonistas, 

ocorre a fosforilzação da eNOS, determinando sua translocação para o citosol. Este 
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mecanismo tem um papel chave na regulação da produção de NO in situ e na sua 

atividade biológica. (MICHEL et al, 1993) 

Já no interior da célula muscular, o NO interage com o ferro do grupo heme da 

enzima guanilato ciclase solúvel, converte o GTP em GMPc e ativa a PKG (proteína 

quinase dependente de GMPc) que fosforila e ativa canais iônicos. O sistema GCs/GMPc 

tem uma importância central para a ação fisiológica do NO(SNYDER & BREDT, 1992).  

A literatura descreve a PKG como um homodímero, em que cada subunidade é 

constituída por dois domínios funcionais, um regulador e um catalítico. Nesta quinase 

também foram encontrados dois genes distintos, a do tipo I (PKGI, predominante nos 

vasos) que possui duas isoformas(PKGIα e PKGIβ) e a do tipo II(PKGII). Desta forma, a 

PKGI atua em diversas frentes que regulam a contração/relaxamento do músculo liso 

vascular. Em geral, sua ativação reduz a sensibilidade dos miofilamento das proteínas 

contráteis ao Ca+2 de participar de diversos processos envolvidos na redução dos níveis 

intracelulares de Ca+2. (UHLER, 1993; SAUZEAU et al, 2000) 

O aumento da concentração de GMPc com ativação da via GMPc/PKG na célula 

resulta no relaxamento desta célula, cujo mecanismo envolve diminuição da entrada de 

Ca+2 para a célula, inibição da liberação de Ca+2 do RS e aumento do seqüestro de Ca+2 

para o RS através da fosforilação da fosfolamban via SERCA(RAEYMAEKERS et al, 

1988;GEWALTING & KOJDA, 2002), ativação dos canais de K+, causando 

hiperpolarização e relaxamento(JACKSON, 1998), aumento do efluxo de Ca+2 via ativação 

dos canais Ca+2ATPase e trocador Na+/Ca+2 e estimulação da PKG que ativa a fosfatase 

da cadeia leve de miosina, causando desfosforilação e produzindo relaxamento(MUNZEL 

et al, 2003), conforme ilustrado no esquema abaixo: 
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Figura 3. Esquema representativo da via NO/GCs/GMPc/PKG, sensibilização dos níveis 
de cálcio intracelular, fosforilzação da cadeia leve de miosina causando relaxamento do 
músculo liso vascular. Fonte: DAIBER & MUNZEL, 2015 
 

Por outro lado, o influxo de Ca+2 através de canais da membrana plasmática e 

liberação de Ca+2 dos estoques intracelulares são a maior fonte para ativação da 

contração. Essa contração é mediada por dois mecanismos: o acoplamento 

eletromecânico e o farmacomecânico. O acoplamento eletromecânico baseia-se na 

contração dependente das mudanças no potencial de membrana da célula, a exemplo da 

despolarização da membrana induzida pelo aumento do K+ extracelular, despolarização 

pelo aumento da permeabilidade em repouso ao K+, promovendo influxo de Ca+2 via 

abertura dos canais VOCs causando despolarização (GANITKEVICH & ISENBERG, 

1991). Diversos trabalhos mostram que o K+ atua como estímulo sensibilizador de cálcio 

na contração do músculo liso.(RATZet al., 2005). O acoplamento farmacomecânico 

baseia-se na contração induzida por agonistas contráteis(noradrenalina, endotelina, 

angiotensinaII, serotonina e fenilefrina). Estes agonistas ligam-se a receptores específicos 

da membrana da célula muscular lisa acoplados à proteína G, que por sua vez ativa 

fosfolipase C(PLC) convertendo PIP2(fosfatidilinositol-1,2 difosfato) em IP3(1,4,5-trifosfato 

de inositol) e DAG(diacilglicerol). O IP3 interage ccom seus receptores na membrana do 

RS e estimula sua liberação de Ca+2.O DAG ativa a proteína quinase C(PKC), que 

aumenta a mobilização de Ca+2 através de canais de membrana, além de aumentar a 

sensibilidade das proteínas contráteis ao Ca+2 e fosforilar a cadeia leve de 

miosina.(LAPORTE et al, 2004). 
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Uma vez formado o complexo Ca+2-calmodulina, ocorre ativação da MCLK que, por 

conseguinte, ativa a fosforilação da MLC20, viabilizando a interação entre os miofilamentos 

de actina e miosina levando a contração muscular(Stull, et al., 1991; Horowitz, et al., 

1996; Kim et al., 2008). Contudo, quando a concentração intracelular de Ca2+ é menor 

que 10-6M, ocorre desativação do complexo cálcio-calmodulina-MLCK. Entra em ação, a 

enzima fosfatase de cadeia leve, removendo o grupo fosfato da miosina, ou seja, 

desfosforilando a miosina. Assim, a baixa atividade da ATPase torna a contração inibida 

com diminuição do tônus e consequentemente, induz o relaxamento do músculo liso 

vascular.  

 

1.7  VIA RhoA/ROCK 

O desenvolvimento da tensão do músculo depende da ativação da miosina pela 

fosforilação direta e da ativação da actina, pela saída do complexo 

tropomiosina/caldesmon, induzida pela cálcio/calmodulina. A energia deste processo é 

devida ao ATP, liberado pela miosina ATPase após sua interação com a actina. As 

contrações do músculo liso vascular são do tipo tônico, desenvolvendo-se lentamente e 

mantendo um tônus constante sem fadiga. O tônus basal do músculo liso vascular é 

responsável pela manutenção da resistência periférica. (PAIVA e FARIAS,2005) 

A proteína Rho é uma pequena proteína que pertence à superfamília da RAS 

GTPases monoméricas, implicadas em diversas funções fisiológicas associadas com a 

actino-miosina, tal como citocinese, motilidade celular e contração do músculo liso. Desta 

forma, o mecanismo molecular pela qual a Rho regula a contração do músculo liso 

envolve a Rho quinase(ROCK) que atua regulando a atividade da MLCP.(AMANO et al, 

1996) 

A ROCK fosforila a subunidade de ligação à MLCP, inibindo sua atividde e assim 

promove o estado fosforilado da MLC20, ou seja, o estado contraído do músculo liso. Tal 

como outras proteínas ligadas a GTP, a Rho exibe tanto a atividade de ligação GTP/GDP 

e a atividade GTPase, e desta forma, como um interruptor molecular, alternando entre um 

estado inativo, ligado ao GDP(GDP-Rho) e um estado ativo, ligado ao GTP(GTP-

Rho)(NOBES & HALL, 1994) 

No estado de repouso, a RhoA-GDP existe no citosol, ligada por uma cauda ao 

inibidor da dissociação do GDP, a Rho-GDI. Vários agonistas promovem a ativação de 

certos receptores acoplados à proteína G heterotrimérica e receptores tirosina-quinases. 

Esta ligação promove a conversão da Rho-GDP a Rho-GTP através da ação de fatores 



 39 

de troca de nucleotídeos guanina (GEFs). A Rho-GDI dissocia-se e a RhoA-GTP associa-

se com a membrana atuando junto a ROCK levando a sua ativação.(SOMLYO & 

SOMLYO, 1994) 

O mecanismo bioquímico envolve a fosforilação da RhoA em alvos específicos 

(resíduos 188 de serina), levando a inibição da sinalização RhoA/ROCK com conseqüente 

redução da sensibilidade ao cálcio pelas proteínas contráteis e ação vasodilatadora 

induzida pelo NO.Curiosamente, a proteína Rac1(um dos membros da família das 

GTPases) e a proteína quinase Pak1estimula a regulação negativa da RhoA, aumentando 

os níveis de GMPc intracelular através da inibição da fosfodiesterase tipo 5(PDE5) 

(LOIRAND & PACAUD, 2014) 

 

Figura 4. Representação esquemática da ação da RhoA e Rac1 na vasodilatação 

induzida pelo NO. Fonte: (LOIRAND & PACAUD, 2014) 

 
1.8 CANAIS DE POTÁSSIO 

 
De todos os canais iônicos presentes no músculo liso corporal, os canais de K+ são, 

indubitavelmente, os melhores caracterizados e heterogêneos. Os canais de potássio 

desempenham um importante papel na regulação do tônus vascular, cujo fluxo iônico é 

determinante para alterar o potencial de membrana do miócito vascular. A abertura destes 

canais presentes na membrana provoca um aumento na saída destes íons do meio intra 

para o meio extracelular ([K+]i>[K+]e), via transporte passivo. Desta forma, vários estudos 
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revelam que os fatores relaxantes derivados do endotélio, a exemplo do PGI2 e NO 

induzem vasodilatação por ativação dos canais de potássio na membrana celular, 

induzindo o efluxo de K+ da célula, redução do potencial de membrana e  

hiperpolarização. Como conseqüência, ocorre fechamento dos canais de Ca+2 

dependentes de voltagem, relaxamento do músculo liso vascular produzindo 

vasodilatação. Ao contrário, o fechamento dos canais de K+ por vasoconstritores reduz o 

efluxo de K+ e promove abertura dos canais de Ca+2, desporalizando a membrana e 

causando vasoconstrição.(NELSON & QUAYLE, 1995; COLEMAN et al, 2004) 

 

Figura5. Ilustração esquemática dos eventos chave na resposta vasoconstrictora ou 

vasorelaxante do músculo liso vascular à ativação ou inibição dos canais de K+. Fonte: 

(SOBEY, 2001) 

 
Os canais Kv (ativados por voltagem) permitem efluxo de K+ em resposta ao 

potencial despolarizante (-35 a -55mV) de membrana, resultando em repolarização e 

retorno ao potencial de membrana, de forma a contribuir para o tônus vascular de repouso 

(Ko et al, 2008). A aminopiridina é amplamente usada como um bloqueador farmacológico 

destes canais. Vasodilatadores que aumentem os níveis de AMPc,NO e GMPc podem 

ativar estes canais em alguns vasos sanguíneos, e, podem ser inibidos por 

vasoconstritores através da PKC.(JACKSON, 1998; AIELLO et al, 1996)  
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Os canais de K+ ativados por Ca+2 de alta condutância (BKCa) exercem uma forte 

influência sobre o potencial de membrana principalmente em vasos de pequeno calibre, 

são ativados por despolarização e pelos níveis de cálcio intracelular. Por serem 

abundantes em células do músculo liso vascular, a ativação fisiológica destes canais 

vasculares pode ser um mecanismo importante para neutralizar a despolarização do vaso 

e constrição em resposta a vasoconstritores com aumento da pressão vascular 

(JACKSON, 1998,2005). Um grande número de vasodilatadores, incluindo o NO, CO e 

epóxido de ácido araquidônico, assim como substâncias que aumentam os níveis de 

AMPc e GMPc ativam os BKCa direta ou indiretamente, via ativação de quinases(ARCHER 

et al, 1994). 

Os canais de K+ ativados por ATP (KATP) existem na forma de complexos 

octaméricos contendo dois tipos de subunidades protéicas e quatros tipos de subunidades 

retificadoras(KIR), sendo que cada subunidade está associada a receptor do tipo 

sulfoniluréia(SUR), desta forma, os diversos tipos de canais KATP se devem às múltiplas 

isoformas dos SUR(SUR1, SUR2A, SUR2B, SUR2C). Na maioria das células excitáveis, 

os canais KATP estão encerrados em condições fisiológicas e abertos quando a razão 

[ATP]/[ADP] está diminuída.Esta última situação promove o efluxo de íons K+e 

conseqüente,hiperpolarização da célula, prevenindo a abertura dos canais de 

Ca2+dependentes da voltagem levando à vasodilatação. Vasodilatadores endógenos tais 

como VIP, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP), prostaciclina e 

adenosina ativam canais KATP via formação de AMPc e ativação de PKA. Estes canais 

também são ativados sob condições fisiopatológicas tais como hipóxia, isquemia, acidose 

e choque séptico. (BRAYDEN, 2002; BAUKROWITZ & FAKLER, 2000). 

A glibenclamida é um bloqueador de canais KATP comumente estudado em 

diferentes tecidos (SOBEY, 2001). Várias outras substâncias, como por exemplo, 

metabólitos do ácido araquidônico derivados de ciclooxigenase, monóxido de carbono 

(CO), espéciesreativas de oxigênio, sulfeto de hidrogênio (H2S) e peptídeos, são liberados 

porcélulas endoteliais. Estes fatores ativam diferentes famílias de canais de K+ e 

hiperpolarizam as células do músculo liso vascular (FELETOU & VANHOUTTE,2009), 

podendo ser responsáveis pelas ações até agora atribuídas ao EDHF. 

 

1.9 PROSTANÓIDES 

Os prostanóides são considerados importantes moduladores do tônus vascular. A 

produção desses agentes é regulada pela disponibilidade de ácido araquidônico e pela 
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atividade da enzima cicloxigenase (COX). Esta enzima cataliza a partir do ácido 

araquidônico, a formação de endoperóxido cíclico (PGG2), que sofre redução formando 

um outro endoperóxido, PGH2. Uma vez formado, o PGH2 é convertido por diversas 

enzimas a vários prostanóides como a prostaciclina (PGI2) e tromboxano 

(TXA2).(GOODWIN et al, 1999) 

A prostaciclina é o principal prostanóide produzido pelas células endoteliais quando 

sobre estas, atuam fatores mecânicos, nomeadamente a pressão sanguínea e 

substâncias endógenas derivadas do plasma a exemplo da bradicinina e trombina, ou 

produzidas por plaquetas ativadas, destacando-se a serotonina, o fator de crescimento 

derivado das plaquetas (PDGF) e a interleucina-1. 

A contribuição da prostaciclina para a vasodilatação dependente do endotélio é 

usualmente pequena. Sua ação depende da ação de receptores específicos na parede 

das células do músculo liso vascular. Fisiologicamente, a PGI2 atua de forma parácrina 

em receptores supracitados, em elementos figurados do sangue e em células endoteliais. 

A estimulação dos receptores da prostaciclina leva a estimulação da adenilil ciclase, 

produzindo um aumento de AMPc e estimulação de PKA. A PKA tem um efeito 

semelhante à PKG, podendo ativar canais KATP, induzindo hiperpolarização, com efluxo 

de Ca+2 do citosol, inibindo a maquinaria contrátil (CARVALHO, 2001). 

Do ponto de vista da injúria e inflamação, eventos patogênicos como a hipóxia afeta 

a função vascular e o metabolismo celular. Experimentos em culturas de células humanas 

do músculo liso vascular demonstram que em condições de hipóxia, ocorre uma resposta 

adaptativa revelada pelo aumento na expressão da PGI-sintase, IL-1β e níveis elevados 

na atividade da COX-2. (CAMACHO et al, 2011) 

A PGI2 age nas células do músculo liso vascular promovendo vasorrelaxamento por 

atuar em receptores IP1(NAKAGAWA et al, 1994). Entretanto, dependendo da artéria ou 

da espécie em questão, o vasorelaxamento promovida pela prostaciclina envolve 

hiperpolarização com abertura de canais KATP, canais de potássio de alta condutância 

ativados por cálcio(BKCa) e dos canais de potássio ativados por voltagem(KV), 

especialmente em vasos da microcirculação(FÉLÉTOU & VANHOUTTE, 2006). 

 

1.10  DISFUNÇÃO ERÉTIL 

A disfunção erétil (DE) é definida pelo National Institute of Health (NIH)Consensus 

Statemant (1993) como a ―inabilidade de alcançar ou manter uma ereção adequada para 

a satisfação sexual‖. Outras definições são dadas como a incapacidade de atingir e 
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manter uma ereção peniana adequada para uma performance sexual satisfatória, em que 

esta incapacidade deve perdurar por mais de três meses para caracterizar a disfunção 

erétil (National Institutes of Health Consensus - Development Panel on Impotence, 1993). 

Estima-se que a disfunção erétil atinja cerca de 150 milhões de homens 

(MCKINLAY, 2000). No Brasil, as estimativas apontam que mais de 40% dos brasileiros 

entre 40 e 70 anos sofram desta condição (Moreira et al., 2001) e que pelo menos um 

milhão de novos casos surjam por ano nesta mesma faixa etária (MOREIRA, 2002 a e b). 

Apesar dessa condição não ser fatal, não deve ser considerada um distúrbio benigno, 

uma vez que pode ter um efeito extremamente negativo na relação conjugal do paciente, 

em sua auto-estima, comprometendo seu bem estar e qualidade de vida (KRANE et al., 

1989). A disfunção erétil é classificada dentro de quatro diferentes grupos: psicogênica, 

vasculogênica ou orgânica, neurológica, endocrinológica e iatrogênica, sendo esta última 

relacionada, principalmente, com o efeito colateral de diferentes tratamentos 

farmacológicos. Por um longo tempo, acreditava-se que o fator psicogênico fosse  

predominante. Entretanto, embora seja difícil separar fatores psicogênicos de doença 

orgânica, 75% dos casos de disfunção erétil estão relacionados a causas vasculogênicas 

(NIH Consensus Statemant, 1993). 

A DE pode ser devido à inabilidade do músculo liso vascular na túnica média das 

artérias, arteríolas e sinusóides cavernosos em relaxar. Esta inabilidade pode ter causas 

múltiplas, incluindo danos aos nervos, danos endoteliais, alterações na expressão e/ou 

função dos receptores e/ou na via de transdução de sinal que são implicados no 

relaxamento e contração das células do músculo liso.Alguns fatores de risco foram 

detectados, como: idade, diabetes mellitus, tabagismo, aterosclerose e 

hipercolesterolemia.(ANDERSSON, 2001) 

O mecanismo de ereção peniana compreende o aumento do influxo arterial e 

restrição do efluxo venoso para o pênis, coordenado pelo relaxamento do corpo 

cavernoso peniano(LUE & TANAGHO,1987); no entanto, o relaxamento do músculo liso 

cavernoso é regulado por fatores locais liberado por fibras nervosas e endotélio 

sinusoidal.(ANDERSON & WAGNER,1995) 

O NO é atualmente aceito como o mais importante mediador de relaxamento no 

processo de ereção(BURNETT et al,1992)bem como outros mediadores putativos como o 

VIP(polipeptídeo intestinal vasoativo), ATP e Ach.(WAGNER & BRINDLEY, 1980). O NO 

é produzido no endotélio e nervos nitrérgicos do corpo cavernoso peniano pela 
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eNOS(óxido nítrico sintase endotelial) e nNOS (óxido nítrico sintase neuronal) 

respectivamente. (MONCADA et al,1997). 

O diabetes está associado com o aumento de risco de doenças cardiovasculares, 

em particular, doenças coronarianas, cuja mortalidade tem sido demonstrado um aumento 

significante em virtude do diabetes associados a fatores de risco como hipertensão, 

tabagismo e dislipidemias. (NEATON et al, 2005) 

Diabete Mellitus é a causa mais comum de neuropatia no mundo, acomete pacientes 

diabéticos tipos 1 e 2 associado ao diagnóstico de polineuropatia inflamatória crônica 

desmielinizante ou casos de neuropatias focais ou multifocais, mais comuns em pacientes 

diabéticos tipo 2, com mais de 50 anos, caracterizado por déficits sensoriomotor, 

distúrbios em nervos cranianos e  raízes dos plexos nervosos. (SAID, 2007). Entre as 

neuropatias focais incluem-se as síndromes de encarceramento (p.ex., síndrome do túnel 

do carpo, compressão do nervo ulnar, compressão do nervo radial, compressão do nervo 

fibular comum) que ocorrem em 30% dos pacientes com diabetes (VINIK et al., 2004) 

A neuropatia autonômica diabética (NAD) está entre as menos reconhecidas e 

entendidas complicações do diabetes, apesar de seu significante impacto negativo na 

sobrevida e qualidade de vida dos pacientes (VINIK & ERBAS, 2001; VINIK et al., 2003). 

Estudos prospectivos mostram, por exemplo, que a neuropatia autonômica diabética está 

associada à taxa de mortalidade de 29% em 10 anos, enquanto que nos pacientes sem 

esta manifestação a taxa é de apenas 6% (STACHER, 2001).  Dado que o diabetes 

atinge aproximadamente 246 milhões de pessoas em todo mundo (International Diabetes 

Federation), estima-se que 20-30 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por 

neuropatia diabética sintomática. Taxas crescentes de obesidade associada ao aumento 

da prevalência do diabetes tipo 2 pode dobrar essa estimativa até o ano de 2030. 

(DIABETES CONTROL AND COMPLICATIONS TRIAL RESEACH GROUP, 1993; 

MARTIN et al., 2006) 

A disfunção autonômica é uma das manifestações características da neuropatia 

diabética que pode estar associado ao risco de vida. Distúrbios clínicos cardiovasculares 

geralmente iniciam com taquicardia durante o repouso, podendo evoluir para hipotensão 

postural, síncopes posturais, dores crônicas e episódios de diarréia, agravadas com uso 

pelos pacientes de antidepressivos tricíclicos ao qual aumentam os riscos de isquemia 

miocárdica silenciosa e morte súbita. (SAID, 2007). A neuropatia autonômica cardíaca 

resulta de danos em fibras nervosas que inervam o coração e vasos sanguíneos e resulta 

em anormalidades na freqüência cardíaca e dinâmica vascular (VINK et al, 2004). 
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Especulou-se que o aumento da mortalidade encontrado em pacientes com sintomas 

clínicos de neuropatia autonômica diabética possui uma relação direta com a aceleração 

de complicações microvasculares (O`BRIEN et al,1991).   

A patogênese da neuropatia diabética inclui inicialmente, a degeneração axonal de 

fibras nervosas primárias resultando em disfunção das células de Schann, 

desmielinização segmental secundária seguida de atrofia e desenervação de faixas de 

células de Schann e hipertrofia da lâmina basal. Em fases avançadas, observa-se 

remielinização das fibras e regeneração axonal (BROWN et al,1976).  

A neuropatia autonômica tem sido descrita como um fator risco independente para o 

desenvolvimento do diabetes, embora o mecanismo pelo qual a neuropatia autonômica 

esteja envolvida na patogênese da doença não esteja completamente elucidada (CELLEK 

et al, 2005).  

Estudos em pacientes com intolerância a glicose mostraram uma relação importante 

entre o grau de desmetabolização de glicose e o desenvolvimento de neuropatia. No 

entanto, os efeitos deletérios da hiperglicemia estão confirmados pela ocorrência de 

neuropatia associado à intolerância a glicose (SUMNER, 2003). 

Ao final da via glicolítica, produtos resultantes da hiperglicemia agindo sobre 

receptores específicos em monócitos e células endoteliais aumentam a produção de 

citocinas e moléculas de adesão ao qual tem sido mostrado efeitos na matriz protéica e 

danos a fibras nervosas; (KING RH,2001)tais efeitos deletérios no corpo supõe um papel 

para o estress oxidativo na patogênese da neuropatia diabética em modelos animais ao 

qual tem permitido a terapia medicamentosa de poderosos antioxidantes como o ácido α-

lipóico, melhora na sintomatologia neuropática e aumento na velocidade de condução 

nervosa.(ZIEGLER,2006) 

O óxido nítrico (NO) é bem caracterizado por ser um neurotransmissor do Sistema 

Nervoso Central e Periférico. Em muitos tecidos do trato urogenital e gastrointestinal, o 

NO atua como mediador de fibras NANC (não adrenérgico, não colinérgicos) no 

relaxamento  (VICENT,1995).Os nervos que liberam NO são chamados nitrérgicos 

(MONCADA et al,1997)  

Nervos autonômicos ou nervos colinérgicos(parassimpáticos) inervam artérias 

cerebrais  que contém nNOS(óxido nítrico sintase neuronal) na parede dos vasos 

sanguíneos de muitas espécies incluindo o homem, atualmente conhecido como nervos 

nitrérgicos, foram encontrados originalmente em gânglios esfenopalatinos. A estimulação 

de nervos nitrérgicos em tecido perivascular demonstrou o relaxamento de artérias 
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cerebrais pela adição de NO e aumento do fluxo sanguíneo cortical (TODA & OKAMURA, 

2005). 

A inervação nitrérgica em tecidos perivasculares de artérias cerebrais em ratos 

diabéticos induzidos por estreptozotocina sofre degeneração em duas etapas sucessivas. 

Na primeira fase, ocorre perda de nNOS em fibras nervosas intactas, reversível com 

tratamento de insulina;a segunda fase chamada irreversível caracteriza-se pela morte de 

células nitrérgicas ganglionares por apoptose. (CELLEK et al,2005) 

A neuropatia nitrérgica que acontece no diabetes experimental e em tecidos 

humanos acontece de maneira seletiva (CELLEK et al, 1999). A fase inicial (caracterizada 

por alterações metabólicas que acontecem até 8 semanas após indução do diabetes 

experimental) é reversível após tratamento com insulina. No entanto, em sua segunda 

fase (caracterizada por alterações estruturais que acontecem após 12 semanas da 

indução do diabetes) as alterações se tornam irreversíveis (CELLEK et al, 2003). 

Embora o mecanismo pelo qual o nNOS é destruído no axônio e não no corpo 

celular seja ainda desconhecido, estudo preliminares mostram que a deficiência de 

insulina, androgênio e fator de crescimento(VERNET  et al,1995)serem a causa da 

depleção de nNOS em axônios distais de nervos nitrérgicos penianos durante o diabetes 

(ABDELBAKY  et al, 1998). 

Segundo (CELLEK et al,2003), estudos demonstraram a depleção de concentração 

de nNOS em fibras nitrérgicas em estágios iniciais de diabetes induzida por 

estreptozotocina com redução da função nitrérgica em músculo coccígeo e pilórico 

gástrico;entretanto, a diminuição de nNOS foi revertida com a tratamento a base de 

insulina, sem gerar danos estruturais aos nervos nitrérgicos.A  redução do fluxo 

sanguíneo em nervos periféricos e consequente hipóxia endoneural tem sido mostrado 

ser a maior causa de disfunção nervosa em diabetes experimental(CAMERON 

&COTTER, 2000).Nestes casos, a medida direta da tensão de oxigenio e perfusão pode 

ser aplicada no acompanhamento de pacientes portadores de neuropatia diabética. Para 

modelos animais, o déficit de perfusão no nervo ciático desenvolveu em poucos dias, a 

indução do diabetes, acarretando alterações funcionais como a diminuição da velocidade 

de condução motora e sensorial. (CAMERON et al,1991) 

Existem evidências que tanto a disfunção em nervos sensoriais quanto em nervos 

autonômicos desenvolve relativamente cedo após a indução do diabetes em modelos 

animais(HOTTA et al,1996). Entretanto, qualquer distúrbio que gere uma alteração 
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vascular em nervos periféricos com déficit de perfusão torna-se importante aliado para 

disfunção nervosa(CAMERON & COTTER,2001) 

Neurônios nitrérgicos são essencias para a resposta erétil em corpos cavernosos, 

sendo o NO, neurotransmissor que leva ao relaxamento de corpos cavernosos (HALLEN 

et al,2007). 

A cascata bioquímica inicia-se com o estímulo de neurônios nitrérgicos resultando 

na liberação de NO ao qual se difundirá para as células do músculo liso(HALLEN et 

al,2007), o NO liga-se a guanilato ciclase(sGC) solúvel que converte GTPc(guanosina 

trifosfato)em guanosina 3’,5’-monofosfato(cGMP), cujo aumento da concentração de 

cGMP resulta em diminuição dos níveis de cálcio intracelular, alterando a fosforilação 

protéica causando relaxamento das células do músculo liso(ANDERSON & 

WAGNER,1995).Estudos avançados tem revelado a importância da interação NO/GMPc 

na sinalização da resposta erétil, desta forma, os inibidores seletivos da PDE 5(sildenafil, 

tadalafil e vardenafil) são considerados tratamento padrão para disfunção erétil, 

aumentando a concentração celular de GMPc em tecido cavernoso levando ao 

relaxamento e ereção (CORBIN et al,2002). 

Outras investigações usando modelos de diabetes experimental em ratos e 

geneticamente diabéticos têm demonstrado que o diabetes altera o comportamento 

sexual, reduzindo a ereção reflexogênica e diminui a pressão intracavernosa em 

experimentos in vivo por estímulo de campo elétrico.(WAY & REID,1999). Todavia, a 

normalidade do comportamento sexual e o reflexo peniano têm sido relatados em ratos 

machos portadores de diabetes em fase crônica. (SACHS et al,1982) 

 

1.11  DESENVOLVIMENTO DE NOVOS METALOFÁRMACOS 

No início do século XX, os trabalhos pioneiros e originais de Paul Ehrlich deram 

origem ao que se conhece como quimioterapia. Com a proposta de desenvolvimento de 

uma ―bala mágica‖ (―magic bullet‖), que seriam compostos que apresentariam seletividade 

por certos tecidos ou patógenos agindo assim diretamente no agente causador, foi criado 

o conceito fundamental da quimioterapia moderna. Na busca de drogas para o tratamento 

da sífilis, Ehrlich sintetizou uma longa série de novos compostos a base de arsênio, 

identificando o Salvarsan com eficiente atividade farmacológica (BRUIJNINCX & 

SADLER, 2008; MURAD, 2004). Curiosamente a quimioterapia surgia no 

desenvolvimento de uma droga inorgânica. Outros fármacos inorgânicos foram também 

descritos naquela época, como o emprego de compostos de antimônio no tratamento da 
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leishmaniose e a tentativa frustada de Robert Koch de usar cianeto de ouro no tratamento 

da tuberculose, o que posteriormente resultou no seu emprego para artrite (MURAD, 

2004).  

O surgimento da química inorgânica medicinal, como uma nova disciplina, pode-se 

ser atribuída à descoberta da cisplatina (cis-[Pt(NH3)2Cl2]) na década de 60, 

representando um marco histórico na aplicação médica eficiente de compostos 

inorgânicos(ZHANG &  MEGGERS, 2004).A descoberta deste composto inorgânico foi 

completamente fortuita, mas graças a perspicácia e habilidades científicas de Barnett 

Rosenberg foi desenvolvido um dos mais eficientes agentes anti-câncer da 

história(BRUIJNINCX & SADLER, 2008; MURAD, 2004).Nas décadas seguintes, diversas 

propostas de novas metalodrogas surgiram, entretanto, em sua maioria, não se 

originaram de uma concepção racional, ainda um reflexo da descoberta fortuita da 

cisplatina. Todavia, nos últimos anos, idéias inovadoras vieram oferecer fundamentos 

racionais para o desenvolvimento de novas metalodrogas, reforçando a concepção de 

que a química inorgânica médica alcançou a sua maturidade(COHEN, 2007; DYSON  &  

SAVA, 2006; POULOS,  2006). Atualmente, é evidente o rápido avanço no 

desenvolvimento de novos fármacos inorgânicos ou metalo-orgânicos, ilustrado pelo 

crescente número de publicações na área, patentes, encontros científicos, bem como 

novos compostos aprovados ou em estágio avançado (COHEN, 2007; MURAD, 2004; 

SANNELLA et al,2008)(tabela 1).  Aliado a isto, tem-se observado o surgimento crescente 

de novas indústrias farmacêuticas envolvidas em química inorgânica medicinal ou 

adotando esta perspectiva (ex. Anacor, Infinity Pharmaceuticals, Proteome Systems, 

Gilead, AnorMED). Tais avanços vieram a corrigir uma cultura exagerada e errônea de 

que compostos metálicos são essencialmente tóxicos. 

Tabela 1. Compostos Inorgânicos em uso clínico ou em fase avançada de estudo  

Cisplatina Câncer 

 

Carboplatin Câncer 

 

Tirisenox  Câncer Óxido de Arsênio(III) 
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Myocrisin Artrite 

 

Fosrenol(Carbonato de 
Lantâneo) 

 

Hiperfosfatemia em 

doentes renais 

La2(CO3)3.4H2O 

Camcolit (Carbonato de 

Lítio) 

Maníaco Depressão Li2(CO3) 

Nitroprussiato de sódio Hipotensivo            

(Vasodilatador) 

 

Bis-(maltolato) 
oxovanádio(IV) 

(BMVO) 
 

Diabetes 

(Insulina mimética) 

  

 

Há diversas vantagens em se utilizar metais para o desenvolvimento ou modificação 

de fármacos, dentre essas podemos citar o variável número de coordenação e 

geometrias, acessibilidade a diferentes estados redox, características termodinâmicas e 

cinéticas particulares, bem como as propriedades intrínsecas dos cátions metálicos e 

seus ligantes, que por vezes são significativamente alteradas quando formado o complexo 

metálico (COHEN, 2007;SANNELLA et al,2008) . Os avanços na área de química 

inorgânica favoreceram o desenvolvimento planejado de compostos, com sínteses sob 

controle e a manipulação de suas propriedades. Adicionalmente é possível que rotas de 

internalização de cátions, como as de citrato de ferro ou sideróforos, sejam empregadas 

aumentando a biodisponibilidade destes compostos em alvos planejados. Todas essas 

propriedades oferecem ao químico inorgânico um largo espectro de opções para o 

desenvolvimento estratégico de fármacos ou mesmo o resgate de drogas em desuso, o 

que tem sido fortemente sugerido na literatura.  

Recentemente, Megger e colaboradores propuseram um interessante conceito de 

desenvolvimento racional de metalodrogas, que vem se mostrando uma estratégia de 

bastante sucesso(SOUZA et al, 2005). Sua proposta inicial foi modificar parte da estrutura 

tridimensional da estaurosporina, um produto natural com potente ação inibidora de 
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quinases, incorporando um complexo metálico. Essa modificação tem sido feita 

racionalmente para obter complementariedade ao sítio enzimático de quinases em 

eucariotes. Desta forma, pode-se explorar diversos ligantes ao redor deste centro 

metálico para identificação de inibidores eficientes e seletivos que promovessem 

excelente ―docking‖ molecular. Este grupo sintetizou uma variedade de metaloinibidores 

de quinases cujos resultados foram extremamente positivos, com atividades inibitórias na 

faixa de nanomolar a picomolar. Em alguns casos foi possível reduzir o IC50 em 19000 

vezes pela introdução de complexos metálicos (SOUZA et al, 2005). Tais inovadores 

compostos, os primeiros metaloinibidores de quinases, têm se mostrado promissores para 

o tratamento de câncer, com eficiência demonstrada em destruir células de melanoma 

humano. Desta forma outras modificações de drogas por complementariedade estrutural 

com complexos metálicos tem sido realizadas, o que poderão gerar promissores 

resultados e conduzir a grandes avanços terapêuticos. 

Apesar de ser ainda bastante reduzida a quantidade de metalodrogas quando 

comparadas com produtos naturais, observa-se um número crescente de idéias nesta 

área caracterizado-a como um ―hot field‖. Estudos demonstram a capacidade de reduzir a 

toxidade de substâncias originais após a incorporação de complexos orgânicos , bem 

como, melhorar a resposta de substâncias que haviam sido descartadas após estudos 

clínicos(HAMBLEY, 2007) 

 
 

1.12  GUANILATO CICLASE SOLÚVEL  
 
Guanilato ciclase solúvel (GCs) é uma hemeproteína sensora heterodímera 

citosólica composta por subunidades α e β, cujo grupo prostético (domínio de ligação) 

heme situa-se na subunidade β, que cataliza a reação de ciclização de GTP em GMPc, 

este último um mensageiro secundário celular envolvido em diversos eventos 

biológicos.(MAYER & KOESLING,2001;PELLICENA et al, 2004) 

A atividade enzimática da GCs é fortemente dependente da presença de óxido 

nítrico (NO) que aumenta em 200 a400 a atividade catalítica desta proteína (Figura 3). 

Atualmente, a GCs é o único receptor caracterizado para o óxido nítrico (NO) em 

humanos, a qual exibe diversos papéis biológicos dentre os quais em vasodilatação, 

efeitos anti-hipertensivo, anti-apoptótico, anti-inflamatório, inibidor de agregação 

plaquetária e memória. Uma vez produzido, o NO se liga à sexta posição coordenada da 

porção heme da enzima estimulando sua atividade pela sua ligação ao Fe+2 do grupo 
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heme levando a clivagem da ligação Fe+2- histidina formando o complexo nitrosil-heme. 

Esta reação provoca uma mudança conformacional na subunidade catalítica da enzima 

resultando em sua ativação com aumento na produção de GMPc que atua regulando 

diversas via efetoras como PKGs, canais iônicos e fosfodiesterases (PED) (FOLLMANN 

et al, 2013; SCHMIDT et al, 2009). 

A GCs pode se apresentar no citosol sob duas formas. A forma nativa contendo o 

grupo heme mantendo afinidade pelo NO e a forma reduzida, em que, sob condições de 

estresse oxidativo, as ROS produzem oxidação do sítio heme (Fe+2→Fe+3) da enzima 

culminando na ineficiência de ligação ao NO levando à  sendo este fato diretamente 

inplicado na gênese da disfunção endotelial e patologias cardiovasculares. Desta forma, a 

porção heme livre da enzima agora disfuncional é rapidamente degradada por 

ubiquitinação. (STASCH et al, 2006) 

Compostos estimuladores de GCs heme-dependentes(YC-1, BAY 41-2272) e 

ativadores de GCs heme-independentes(BAY 58-2667) são considerados novos alvos 

terapêuticos para o controle de doenças cardiopulmonares associadas à disfunção 

endotelial. O composto riociguat(BAY 63-2521), ativador de GCs têm se mostrado 

bastante promissor em testes clínicos fase III para hipertensão pulmonar e 

tromboembolismo pulmonar. Achados farmacocinéticos preliminares demonstram maior 

resistência à biodegradação, boa biodisponibilidade oral em diferentes espéciese grande 

sinergismos à drogas estimuladoras diretas, doadoras de NO. (MITTENDORF et al, 

2009;FOLLMANN et al, 2013) 

Desde 1994, cientistas da Bayer AG Health Care vem se dedicando a identificar 

novos ativadores ou inibidores orgânicos da GCs. O 5-ciclopropil-2-[1(2-fluor-benzil)-

1Hpirazolo[ 3,4-b]piridina-3-il]-pirimidina-4-ilamina (BAY 412272) é um fármaco derivado 

da YC-1(2-Furanometanol, 5-[1-(metilfenil)-1H-indazol-3-il]) que assim como seu 

antecessor, atua diretamente na sGC, agindo em um sítio regulatório independente do 

NO(subunidade α-1 da enzima)modulando a atividade catalítica e a responsividade a nível 

de grupo heme. Porém, sua atividade é intensificada na presença de compostos doadores 

de NO. Estudos revelaram também que o composto BAY 41-2272, ao contrário do YC-1, 

além de ser uma molécula ativadora de GCs altamente específica, exibe tolerância 

significativa quando em tecidos pretratados com fosfodiesterases(FOLLMANN et al, 2013; 

MARTINet al, 2001; EVGENOV et al, 2006) 

Os testes experimentais para averiguação da relação estrutura-atividade e ordem de 

potência para o composto YC-1 foram realizadas in vitro com expressão dos níveis de 
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GMPc em células de ovários de hamster chinês e em ensaios de reatividade vascular em 

anéis de aorta de coelhos contraídas por fenilefrina. (WUNDER et al, 2005). A melhora na 

ordem de potência com incremento em sua IC50 pra o YC-1 ocorreu por mudanças em sua 

estrutura química, a exemplo da substituição do grupo benzil indazol por 2-fluorobenzil e o 

mais importante, a troca da porção hidroximetil furano, o que possibilitou novas 

disposições coplanares em moléculas estruturais possibitando sua maior potência. 

(STRAUB et al, 2001) 

Por outro lado, a ineficiência funcional da enzima GCs pode conduzir ao 

desenvolvimento de diversas doenças cardiovasculares, pulmonares, endotelial, renal e 

hepática (MATHIS et al, 2008). Esta enzima é modestamente ativada por monóxido de 

carbono (CO) in vitro, somente cerca de 5 a 10 vezes. Entretanto, acredita-se que existam 

compostos no organismo humano que atuem em sinergismo com CO, tal como foi 

descoberto ocorrer com o composto sintético YC-1.  

Este composto, derivado do benzimidazol, é capaz de provocar modesta ativação 

direta da GCs, mas em conjunto com CO apresenta intenso sinergismo, ativando-a em 

mais de 200 vezes sua atividade catalítica. Adicionalmente, ele potencializa por maior 

período o efeito do NO e causa ativação em nível subnanomolares de NO (MATHIS et al, 

2008). Com relação aos inibidores da GCs há um menor número de candidatos, sendo o 

azul de metileno e ODQ um dos mais destacados.  Ambos, aparentemente, atuam 

oxidando o centro metálico de ferro do grupo heme. A literatura tem sugerido que sob 

condições de estresse oxidativo, levando a formação de GCs oxidada perde-se a 

sensibilidade ao NO, o que tem adicionalmente reforçado o interesse em compostos de 

ativação independentes de NO e do grupo heme (DENNINGER &  MARLETTA, 1999). 

O emprego de uma biblioteca de compostos orgânicos num ―high-throughput 

screening‖ tornou possível a identificação de compostos ativadores da sGC por rotas 

parcialmente dependentes ou completamente independentes do NO, com vários 

candidatos similares estruturalmente a YC-1, mantendo a identidade do anel 

indazol(MATHIS et al, 2008). Tais descobertas têm sido de grande importância, não 

somente do ponto de vista farmacológico, mas também para a compreensão molecular da 

transdução de sinal envolvida nesta enzima, ainda sob rico debate(48). Ativar esta enzima 

por vias independentes do NO é de grande interesse, tendo em vista as limitações dos 

compostos liberadores de NO, tais como dependência de biometabolismo, tolerância após 

longo uso, interações não específicas com outras biomoléculas(MATHIS et al, 2008). 

Recentemente, outros investigadores vêm modificado o esqueleto estrutural da YC-1 para 
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gerar novos ativadores ou fotomarcadores, o que ilustra o forte interesse na área(SILVA 

et al, 2008). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ativação da Guanilato Ciclase Solúvel. Óxido nítrico (NO) interage com a 

guanilato ciclase solúvel ligando-se ao ferro do grupo heme, iniciando uma transdução de 

sinal resultando na ativação desta enzima, que cataliza a conversão de GTP em GMPc, o 

mensageiro secundário envolvido em diversos eventos biológicos, tais como 

vasodilatação, agregação plaquetária e memória . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

•NO 

cGMP 

Generator 

cell 

Target 

cell 

sG

Fe
II

 

His 

PP
i
 

signaling 

cascade 

Mg
2+

 
GTP 

+ 

N

N

HN

NH2N

O

O

OHHO

H2COP

O

O

OP

O

O

OP

O

O

O

N

N

HN

NH2N

O

O

OH

O

P
O

O

O

OP

O

O

OP

O

O

O



 54 

2 – JUSTIFICATIVA 
 

Complexos metálicos Ru-NO conhecidos como metalodrogas, caracteriza-se como 

potenciais doadores de NO, e ativadores da enzima Guanilato Ciclase solúvel liberando 

níveis elevados de GMPc capazes de promover relaxamento do músculo liso vascular, 

adjuvantes ao tratamento da hipertensão. Em virtude da toxicidade do cianeto e a redução 

da atividade da enzima em função do estado redox do grupo heme, tem-se desenvolvido 

metalovasodilatadores estáveis que ofereçam uma maior biodisponibilidade do NO com 

maior efeito anti-hipertensivo. 

O desenvolvimento de novos metalofármacos que atuem diretamente na GCs 

representa uma necessidade médica importante, e inovadora quando associada a novas 

metodologias de desenvolvimento de fármacos. Essa proposta apóia-se na modificação 

inorgânica de compostos comprovadamente capazes de ativar ou inibir a guanilato ciclase 

solúvel, bem como no emprego de grupos orgânicos que conferirão reatividade química 

adicional, buscando a experimentação laboratorial e aplicabilidade clínica. 
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3 – OBJETIVOS 

 

3.1 – OBJETIVO GERAL 

Investigar a potência e eficácia do efeito do composto [Ru(bpy)2(Tiureia)(NO)] (PF6)3 - 

(FOR 0812)no relaxamento vascular, hipertensão renovascular, mecânica 

cardíaca,hemodinâmica sistêmica, função erétil e seus respectivos mecanismos 

farmacológicos envolvidos 

3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Investigar os mecanismos de sinalização envolvidos no efeito promovido pelo 

metalocomposto [Ru(bpy)2(Tiureia)(NO)] (PF6)3 (FOR 0812) em anéis de aorta com e 

sem endotélio  de ratos nas seguintes vias: 

 NO / GCs/ GMPc / PKG 

 Canais para potássio 

 Prostanóides 

 RhoA – RhoKinase 

 

Avaliar o potencial anti-hipertensivo do composto FOR 0812 em leito mesentérico de ratos 

normotensos 

Avaliar o potencial anti-hipertensivo do composto FOR 0812 em animais normotensos 

acordados e anestesiados 

Avaliar os efeitos cronotrópico e inotrópico em átrios isolados de ratos em banhos de 

órgãos conectados a uma transdutor de força com estímulo de campo elétrico 

Mensurar a relação Pressão intracavernosa x Pressão artéria média em ratos diabéticos 

pré-tratados com o composto FOR 0812 

Avaliar os efeitos do metalocomposto FOR 0812 na hemodinâmica sistêmica e mecânica 

cardíaca em ratos normotensos  

Mensurar os níveis de Nitrito no plasma e anéis de aorta de animais hipertensos 

pretratados com FOR 0812 
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Avaliar o efeito do metalocomposto FOR 0812 durante e após o tratamento da 

hipertensão em animais SHR, Dahl-Sal sensíveis e em modelos de Goldblatt 

4 – METODOLOGIA 

4.1 – ANIMAIS   

Os animais [ratos machos Wistar(200-250g)] foram obtidos do biotério central da 

UFC, mantidos sob condições constantes de temperatura e umidade (22 ± 2°C) e 

umidade relativa (55 ± 10%), com livre acesso à água e ração sob ciclo claro-escuro de 

12 horas. Foram utilizados também ratos machos SHR e Dahl sensíveis ao sal, obtidos 

do biotério central da UECE, utilizados em modelos de hipertensão. 

 

4.1.1 – DROGAS E REAGENTES 

 

As drogas fenilefrina, hidroxocobalamina, glibenclamida, apamina, iberotoxina, 

tetraetilamônio(TEA), nitroprussiato de sódio(SNP), L-cisteína, acetilcolina (ACh), L-nitro-

metil-éster de arginina (L-NAME) oxalodiazoloquinaxalina (ODQ), foram obtidos da 

Sigma-aldrich (Saint-Louis, MO, USA).Todos os sais e reagentes a serem utilizados são 

de pureza analítica e foram obtidos da Vetec e Reagen. Este trabalho foi aprovado no 

Comitê de ética para uso de animais da UECE sob processo de número 08628332-4, com 

título maior ―Desenvolvimento de Novos Metalofármacos para o tratamento de doenças 

associadas à Guanilato Ciclase e de Relevância ao SUS (Cardiovasculares, Pulmonares, 

Endotelial) 

 

4.2 – PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

4.2.1 – SÍNTESE DO composto cis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3 (FOR0812) 

Inicialmente, 100 mg (0,125 mmol) do complexo cis-[Ru(bpy)2(TU)(H2O)](PF6)2 foram 

dissolvidos em 20 mL de acetona. Deixou-se a solução sob borbulhamento continuo de 

NO+(g), formado a partir da reação entre o ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) e o nitrito 

de sódio(NaNO2) de acordo com a equaçao abaixo, por 3 horas.  

 

H+
(aq) + NO2

-
(aq)       HNO2(aq) 

 

HNO2(aq) + H+
(aq)      NO+

(aq) + H2O(l) 
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O gás gerado de acordo com a sequência de reações mostradas acima é conduzido 

através de dois frascos lavadores de gases, o primeiro contendo uma solução de 

hidróxido de sódio (NaOH) 3 mol.L-1, para neutralização de eventuais traços ácidos, e o 

segundo contendo água destilada, antes de ser borbulhado na solução contendo o aquo-

complexo.  

Após este tempo, evaporou-se o solvente para redução do volume da solução, 

coletando-se o precipitado pela adição de NH4PF6 e etanol. O sólido foi filtrado e estocado 

sob vácuo. 

4.2.2–Avaliação do efeito vasorelaxante em anéis isolados de aorta 

Ratos Wistar machos (200-250g) foram  sacrificados em câmara de CO2, a aorta 

torácica foi retirada, segmentada em anéis de 4mm, isoladas em ganchos de aço 

inoxidável, submersa em banho de órgãos de 5 ml contendo solução Krebs-Henseleit 

(mM):NaCl 120 ; KCl 4,7 ; CaCl2 1,8; MgCl2 1,43; NaHCO3 25, KH2PO4 1,17, glicose 11; 

previamente aquecido(37°C) em mistura carbogênica (5%CO2, 95%O2) conectada a um 

transdutor de força (Panlab TRIP 202P, Barcelona, Espanha) sob a tensão de 1g, 

registrada através de um sistema de aquisição de dados(PowerLab 8/30, AD 

Instruments). Foram utilizados como agentes contraturantes: fenilefrina (PHE,1µM), 

KCl(60mM). Para retirar o endotélio, a camada íntima foi atritada através de um fio de aço 

de 3mm e posteriormente, verificado através da adição de acetilcolina(Ach,1nM) no platô 

da contração induzida por PHE.. Após o período de estabilização por 1 hora, com 

lavagens a cada 15 minutos, os anéis foram contraídose no platô da contração induzidos 

por PHE, foram obtidas curvas de relaxamento concentração-resposta nas doses de 10-12 

a 10-4M para o composto FOR0812 e nitroprussiato de sódio(SNP) na presença e 

ausência dos bloqueadores L-NAME(metil Ester de L--nitro–arginina), 

ODQ(oxadiazolo[4,3] quinoxalina), Glibenclamida, Apamina, Iberotoxina, 

TEA(tetraetilamônio), Hidroxocobalamina, L-cisteína, Fasudil(HA-1077) e Indometacina. 

4.2.3 – Preparação de leito vascular mesentérico 

Similarmente, ratos machos Wistar, pesando entre 250-300g foram inicialmente 

anestesiados com pentobarbital (60mg/Kg; i.p). Após uma abertura abdominal crânio-

caudal com exposição das alças intestinais e localização do íleo, a artéria mesentéria 



 58 

superior foi canulada(PE 50) e perfundida com 10ml de solução Krebs-Henseleit contendo 

heparina (500 UI/mL). O intestino foi separado do mesentério rente à borda intestinal e o 

mesentério removido do rato foi imediatamente perfundido em um sistema de perfusão 

aberto mantido a 37º C. O leito vascular foi perfundido com solução de Krebs-Henseleit 

com pH ajustado para 7,4 e oxigenado com mistura carbogênica (95% O2 e 5% CO2) num 

fluxo constante de 4 mL/min usando-se uma bomba peristáltica. A pressão de perfusão foi 

constantemente monitorada através de um transdutor de pressão (SPR-869, Millar 

Instruments; Houston, TX) acoplado a sistema de aquisição de dados(PowerLab 8/30, AD 

Instruments). Após um período de 30 min de estabilização foi adicionada fenilefrina (4µM) 

à solução de perfusão até que uma pressão de perfusão constante fosse atingida (70-100 

mmHg). Curvas dose-resposta do composto FOR 0812 ( 10-8 a 10-4 M) e nitroprussiato de 

sódio (SNP; 10-8 a 10-4M) foram injetadas em bolus em volumes (200 µl) que não 

afetavam a pressão de perfusão. 

4.2.4 – Preparação de átrio isolado 

Inicialmente os animais foram anestesiados com pentobarbital(60mg/Kg) e 

heparinizados(500UI) por veia peniana. Após um incisão torácica podocefálica com 

abertura do gradil costal, os átrios foram expostos, retirados por uma agulha de aço 

inoxidável, mergulhados em banhos isométricos contendo solução Krebs-coração 

previamente aquecidos(37ºC) e aerados em mistura carbogênica(5%CO2, 95%O2) 

conectada a um transdutor de pressão (SPR-869, Millar Instruments; Houston, TX) sob a 

tensão de 1g,  registrada através de um sistema de aquisição de dados(PowerLab 8/30, 

AD Instruments). Para efeito de avaliação cronotrópica e inotrópica, foram adicionadas 

doses crescentes de FOR 0812(10-12 a 10-4M) em intervalos de 3minutos. Para obtenção 

do grupo controle, foi utilizado como veículo, água dessalinizada. O átrio esquerdo foi 

estimulado através de eletrodos de platina por pulsos retangulares com freqüência de 

2Hz, duração de 5ms e uma voltagem de 1,5 vezes o limiar de excitação. 

4.2.5 – Avaliação da PAM em animais não anestesiados 

Para o procedimento de cateterização dos vasos(artéria e veia femural), 

foram confeccionados cânulas de polietileno(PE-10) de tamanho aproximado de 3,5cm, 

inserida em uma cânula de maior calibre(PE-50) de 12cm de comprimento, sendo esta 

última a ser exteriorizada no dorso de ratos machos Wistar, ocluída por clipes de aço. 
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Após a anestesia (10mg/Kg Xilasina+100mg/Kg Ketamina), foi aberto um túnel no dorso 

do animal para passagem de duas cânulas de igual tamanho previamente heparinizadas 

em salina(3%)com saída periférica para canulação dos vasos. A artéria femural foi 

canulada para medida de PAM (pressão arterial média) e a veia femural para 

administração em bolus do composto FOR 0812 nas doses 1µg/Kg,10µg/Kg,100µg/Kg e 

1mg/Kg ; respeitando um intervalo de 5 minutos entre as doses. Após o procedimento 

cirúrgico, a incisão foi suturada em fio cirúrgico e administrada Ketofen a 1% para fins de 

redução de riscos de infecção e sofrimento pós-cirúrgico ao animal. 

4.2.6 – Efeito do complexo cis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812)na hemodinâmica 

sistêmica em ratos anestesiados 

 Para avaliar os parâmetros hemodinâmicos e, de eletromecânica cardíaca, foram 

utilizados ratos Wistar machos (200-250,n=6); inicialmente anestesiados com 

Pentobarbital(60mg/Kg) e heparinizados(500UI), submetidos a traqueostomia. Após a 

identificação do tronco vásculo-nervoso, foi inserida na carótida direita, um transdutor de 

pressão com um microcateter pressão-volume (SPR-869, Millar Instruments; Houston, TX) 

para medidas de parâmetros hemodinâmicos sistêmicos. Similarmente, a veia jugular 

esquerda foi canulada(PE-10) para administração da droga, respeitando o tempo de 5 

minutos entre as doses. A artéria femural também foi canulada (PE-10), acoplada através 

de um sistema de aquisição de dados (PowerLab 8/30, ADI Instruments) para medida da 

pressão arterial média(PAM).O registro eletrocardiográfico(ECG) foi adquirido através de 

eletrodos agulha inseridos sob o tecido subcutâneo próximo a pata do animal acoplado a 

um sistema amplificador(ADI, Sidney, Australia). Após a cirurgia, iniciou-se um período de 

estabilização de 20 minutos seguido pela infusão em bolus do composto nas doses 

1µg/Kg,10µg/Kg,100µg/Kg e 1mg/Kg 

4.2.7–Determinação da produção de nitrito (Protocolo de GRIESS) 

Neste protocolo, foram utilizados amostras de sangue e aorta de animais 

hipertensos. Para este protocolo foram utilizados dois grupos de animais(n=6), um grupo 

hipertenso(2R-1C) tratado com 1mg/Kg do composto FOR 0812 por 15 dias e um outro 

tratado apenas com veículo(água). A coleta de sangue foi realizada através de tubo 

capilar para determinação de micro-hematócrito heparinizados com gel separador por 

punção no plexo infraorbital em volumes de 500µlseparados em eppendorfs de grupos 

tratados e não tratados. Para dosagem de nitrito plasmático, o sangue foi centrifugado a 
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5000g por 1 minuto, o plasma(sobrenadante) foi imediatamente congelado em gelo seco 

e mantido em freezer -80ºC para ser quantificado.  

Ao final do 15º dia de tratamento, todos os animais foram sacrificados em câmara de 

CO2, suas aortas torácicas retiradas e maceradas em solução Krebs-Henseleit gelado. Já 

obtido o homogenato, as amostras foram centrifugadas a 11000g, a 4ºC por 15min, de 

onde se extraiu o homogenato para dosagem de nitrito. Para a formulação do reagente de 

GRIESS, foram utilizados volumes padrão de ácido fosfórico 5%, sulfonilamida1% em 

ácido fosfórico 5%, volume de NEED (N-(1-Naphtyl)-ethylenediamine dihydrochoride) a 

0,1% e água destilada.  

Para preparação da curva padrão, foi pesado 6,9mg de NaNO2 e dissolvido em 10ml 

de água bidestilada (estoque-10mM). Em seguida, foram feitas diluições em série(10 e 

20x). Foi feita uma equação da reta para o cálculo das concentrações do teste(GREEN et 

al, 1982). Em condições ácidas o nitrito reage com a sulfonilamida formando um 

composto intermediário, o sal diazônico. Em seguida este sal reage com o N-naftil-

etilenodiamina (NEED) formando um azo estável de coloração púrpura, com o pico de 

absorbância em 540nm. 

Ao final, foram adicionados 50 µl da amostra + 50µl do reagente de GRIESS nos 

poços da placa para o leitor de ELISA, com tempo de espera de 10 minutos com posterior 

leitura a um comprimento de onda de 540nm. 

 

4.3 MODELOS DE HIPERTENSÃO 

 

4.3.1Modelo de Goldblatt (2R-1C) 

Esta técnica foi descrita por Goldblatt(1934) e aperfeiçoada para pequenos animais 

por Schaffemburg(1959). Para este modelo de hipertensão 2 rins – 1clipe(2R-1C), os 

animais foram inicialmente anestesiados (10mg/Kg Xilasina+100mg/Kg Ketamina), para 

realização de uma laparotomia mediana com exposição do pedúnculo da artéria renal 

esquerda, onde foi implantado um clipe de prata com abertura de 0,2mm. Em seguida, a 

incisão foi suturada através de um fio cirúrgico de poliéster siliconado 2.0. Ao término da 

cirurgia, os animais receberam doses de Ketofen 1% e Pentabiótico veterinário 0,1ml/i.p. 

Neste modelo, a concentração de renina no rim, cuja artéria está parcialmente 

ocluída, é 3 a 4 vezes maior que o normal dentro de uma semana, enquanto no rim 

contralateral (não ocluído), os níveis de renina são quase indetectáveis. Durante toda a 
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extensão do protocolo, a PA foi mensuradapor método não invasivo utilizando um 

manguito de cauda previamente aquecido por radiação infravermelha. 

Separados em dois grupos de animais (n=6), foi feito inicialmente a medida da PA 

em cauda como controle de normotensos antes da cirurgia. Esta medida da PA foi 

extendida por todo protocolo antes (normotensão) e após a cirurgia (indução da 

hipertensão). Ao final da primeira semana pós-cirurgia, quando já estabelecido um platô 

dos valores da PA, iniciou-se o tratamento de FOR0812(1mg/Kg,v.o) por 15 dias 

ininterúptos com verificação em dias alterados da PA conforme o desenho experimental 

abaixo: 

 

 

0                               7                            14                     28 

         Controle     2R-1C           Tto. 1mg/Kg/dia FOR 0812 

DIAS 

4.3.2 Modelo Dahl Sal 

Neste modelo, foram selecionados ratos machos Dahl Sal(sensíveis ao sal) 

distribuídos em dois grupos(n=5). Após a mensuração da PA inicial no período controle 

que configurou a primeira semana, adicionou-se à dieta, 1% de NaCl na água mantendo-

se por todo o protocolo experimental, com medidas da PA na cauda em dias alternados. 

Ao atingir o pico de pressão, foi iniciado o tratamento(FOR 0812 1mg/Kg,v.o) e um outro 

grupo tratado com veículo, conforme ilustra o esquema abaixo: 

 

0          7                               14                     28 

 CONTROLE                    NaCl 1%                           Tto. 1mg/Kg/dia FOR 0812  

DIAS 

4.3.3 Modelo SHR 

Os ratos SHRs começam a desenvolver hipertensão arterial com 5 semanas de vida, 

já apresentando um nível de pressão considerado como hipertensão espontânea entre a 
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7ª e a 15ª semanas.(FAZAN Jr. Et al, 2001). Foram selecionados dois grupos(n=5), 

acondicionados com livre acesso à água e ração sob ciclo claro/escuro de 12h. Após 

período controle, foram tratados por 15 dias conforme desenho experimental. 

 

0           7               21 

          CONTROLE                             Tto. 1mg/Kg/dia FOR 0812 

4.4 - INDUÇÃO DE DIABETES 

Para o desenvolvimento da neuropatia diabética foram utilizados ratos Wistar 

machos com 8 semanas pesando entre 200-250g (n=6/cada grupo). Após jejum de 16 h, 

os ratos foram submetidos a uma injeção de estreptozotocina-STZ (65mg/Kg i.p) em 

tampão citrato de sódio pH 4,0 (1 ml/Kg) (Cooper et al., 1988). Por um período de 48h 

após a indução, os animias foram hidratados com água+sacarose (15g/l). O grupo 

controle recebeu somente tampão citrato. Após uma semana da administração de STZ foi 

determinado a glicemia dos animais, sendo considerados diabéticos aqueles que 

apresentaram glicemia superior a 11mM (> 200 mg/dl), determinada pelo método da 

glicose oxidase.  

4.4.1 – Avaliação da Pressão de Intracavernosa (PIC) in vivo e relação PIC/PAM 

Ratos euglicêmicos ou com disfunção nitrérgica (disfunção erétil) por indução de 

diabetes por estreptozotocina, foram mantidos sem tratamento por 8 semanas. Em 

seguida, a pressão arterial média (PAM) e a PIC foi medida diretamente por meio de 

cateter implantado na carótida e crura direita, respectivamente. Para isto, os ratos foram 

anestesiados sob a mistura quetamina(100mg/kg)/xilasina(10mg/Kg) com a carótida 

canulada por um tubo de polipropileno (PE50) contendo salina heparinizada (50UI/ml) e 

uma agulha de pequeno diâmetro(calibre 30G) inserida em um dos corpos cavernosos 

canulado por um tubo menor(PE10). Estes cateteres foram acoplados a transdutores de 

pressão. Em seguida, foi realizada um incisão mediana suprapubiana na porção 

abdominal esquerda para exposição do gânglio pélvico maior (GPM) a ser estimulado por 

pulsos de onda quadrada (12 Hz, duração do pulso de 5 ms, 0.5-10V e duração do 

estímulo de 30 s) por meio de uma unidade transformadora isoladora (modelo SIU4678, 

Grass Instruments Co.,Quincy, MA, USA) conectada a um estimulador (S48 Grass, 
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Quincy, Massachussets, USA).  A variação máxima na PIC foi expressa como: D= PIC 

(mmHg)/MAP (mmHg) x 100.  Para fins de avaliação da disfunção erétil provocada pelo 

diabetes, foi avaliado o efeito direto do metalofármacoFOR 0812 (1 -1000nM/Kg) em 

bolus contínuo no corpo cavernoso) na PIC e na presão arterial média após a estimulação 

direta ao GPM. Após a coleta dos dados, a relação PIC/PAM foi calculada antes e após a 

infusão do composto como determina o estudo paramétrico.    

     

 

Figura 7. Modelo de ereção induzida por estimulação ganglionar (Gânglio Pélvico Maior- 
GPM). A resposta é convertida através de transdutores de pressão para PAM e PIC. 

 

4.5 -  Análise Estatística 

Os dados foram expressos em média ± erro padrão da média. Para confecção dos 

gráficos e análise estatítica, foi utilizado o software GraphPad Prism 5.0. As diferenças 

estatísticas entre os grupos foram analisadas pela ANOVA One-way seguida do teste de 

Bonferroni, e para comparação entre dois grupos individuais foi aplicado o teste estatístico 

t Student, considerando significativo ao nível de 5%(p<0,05) 

 

A B 

GPM 
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5 – RESULTADOS 

 

 

 

5.1 Efeito do tratamento com o complexo cis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3 (FOR0812) em 

modelos de hipertensão de Goldblatt (2R-1C) 

Nos protocolos de hipertesão, os estudos foram paramétricos obedecendo um 

período em que foi verificado a PA a nível basal, e sequencialmente  após a cirurgia de 

semioclusão da artéria renal com sobrecarga de renina circulante, com conseqüente 

hipertensão. Após o período de estabilização da pressão (pós-operatório) os animais foi 

tratados diariamente por gavagem com dose unitárias de 1mg/Kg. Observou-se um 

redução abrupta da PA a partir do 3º dia de tratamento com significativa redução ao longo 

dos 15 dias de tratamento conforme desenho experimental explicitado. Houve uma queda 

em 53,8% na PA ao final do tratamento quando comparado ao grupo controle(tratamento 

com veículo). FOR 0812: EMáx:111,4±6,94 mmHg. *p<0,05 vs. Controle:  
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Figura 8. Efeito na Pressão Arterial em ratos hipertensos 2R-1C submetidos ao 
tratamento com composto FOR 0812 (1mg/Kg/dia). Os dados foram expressos em 
média±EPM, (*)p<0,05 vs. veículo. Teste t-student não pareado ponto a ponto seguido 
ANOVA. 
 

BLOCO I – RESULTADOS EM MODELOS DE 

HIPERTENSÃO in vivo 
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5.2 Efeito do tratamento com o complexo cis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3 (FOR0812) em 

modelos de hipertensão com ratos Dhal-Sal sensíveis. 

 

Como descrito acima, após um período de acomodação e verificação da PA para 

fins controle, os animais receberem uma sobrecarga salina (1%NaCl) em sua dieta 

hídrica, adquirindo hipertensão verificada por medida na cauda. Ao formar um platô de 

hipertensão, os animais foram tratados com composto FOR 0812(1mg/Kg/dia; v.o). Ao 

final do 30º dia de experimento e do 15º dia de tratamento, o composto foi capaz de 

reverter significativamente a hipertensão adquirida com redução de 34,46% da PA quando 

comparado com o grupo controle tratado com veículo(água dessalinizada). 

Comparativamente, houve uma redução dos níveis pressóricos de 

158,91±4,25mmHg(controle) para 118,18±5,82mmHg (Dhal + FOR 0812), *p<0,05  
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Figura 9. Efeito na Pressão Arterial em ratos hipertensos Dhal Sal-sensíveis submetidos 
ao tratamento com composto FOR 0812 (1mg/Kg/dia). Os dados foram expressos em 
média±EPM, (*)p<0,05 vs. veículo. Teste t-student não pareado ponto a ponto seguido 
ANOVA. 
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5.3 Efeito do tratamento com o complexo cis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3 (FOR0812) em 

modelos de hipertensão com ratos SHR. 

Neste modelo, utilizou-se animais espontaneamente hipertensos. Após o período de 

treinamento e acomodação, inciciou-se o período controle com posterior tratamento (FOR 

0812 1mg/Kg/dia v.o) para o composto e veículo. Observou-se uma redução significativa 

da PA em algumas medidas seguido por intervalos de recuperação; *p<0,05 vs. veículo. 

Entretanto, ao final do tratamento, não houve alteração significativa na resposta máxima 

do grupo tratado com o composto em relação ao grupo tratado com veículo. 
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Figura 10. Efeito na Pressão Arterial em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) 
submetidos ao tratamento com composto FOR 0812 (1mg/Kg/dia). Os dados foram 
expressos em média±EPM, (*)p<0,05 vs. veículo. Teste t-student não pareado ponto a 
ponto seguido ANOVA. 

 

 

5.4 – Efeito relaxante dos complexos cis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812) e 

nitroprussiato de sódio (SNP) em anéis de aorta precontraídos por fenilefrina(PHE) 

de animais normotensos 

Os tecidos foram precontraídos por PHE(10µM), foram obtidas curvas concentração 

resposta para fins de avaliação do potencial relaxante em doses crescentes de 10-12 a 10-

BLOCO II – RESULTADOS in vitro 
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4M para o composto FOR 0812 e SNP. Os dois compostos doadores de NO foram 

capazes de relaxar os tecidos de forma dose-dependente. Foram obtidos os seguintes 

dados: FOR 0812(Emáx: 103 ±2,3%, n=5, EC50= 0,24µM, pD2= 6,6[7-6,1]); SNP(Emáx:108,2 

±5,3%,n=7, EC50=0,055µM, pD2= 7,2[7,5-6,9]) 
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Figura 11. (A)Registro farmacomecânico representativo do relaxamento induzido por FOR 
0812.(B)Efeito relaxante dos composto FOR 0812 e SNP em anéis de aorta precontraídas 
com PHE(10µM), nas concentrações de 10-12 a 10-4M. Teste t-student não pareado ponto 
a ponto seguido ANOVA. 
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5.5 - Efeito relaxante do complexo cis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812) em anéis 

de aorta com endotélio íntegro e sem endotélio de animais normotensos 

A fim de excluir a participação do endotélio no relaxamento induzido pelo NO, foi 

retirado por atrito mecânico o endotélio. Para verificação da ausência do endotélio, foi 

adicionado no platô da contração induzida por PHE, 1nM de Ach. Foram considerados 

sem integridade endotelial, os tecidos que obtiveram relaxamento inferior a 10% do 

relaxamento total obtido pelo composto. Verificou-se para os tecidos sem endotélio, um 

desvio da curva concentração-resposta para a direita, com redução significativa de 

potência e resposta máxima, para doses crescentes de 1000nM a 100µM, observando os 

seguintes dados: FOR 0812(-)endotétio: EC50: 22,4µM, Emáx:76,9±4,8%, pD2:4,65[4,68-

4,61]; p(*)<0,05 vs. FOR(+)endotélio. 
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Figura 12. Participação do endotélio nas curvas de relaxamento concentração-resposta 
em anéis de aorta de ratos normotensos precontraídas por fenilefrina(PHE 10µM). 
p*<0,05 vs. (+)endotélio. Teste t-student não pareado ponto a ponto seguido ANOVA. 
 
 
5.6 - Efeito relaxante do complexo cis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812) em anéis 

de aorta de animais SHR 

Com intuito de investigar o comportamento do efeito relaxante em curvas 

concentração-resposta para o composto FOR0812 em modelos com disfunção endotelial, 

foram utilizados animais espontaneamente hipertensos(SHR), com 6 semanas de idade. 

Os anéis de aorta seguiram o mesmo protocolo de contração em banho de órgãos. 

Observou-se em relação ao controle, uma discreta perda de eficácia e potência, sem 

significância estatística. EMáx: 99,7±17,4%, EC50:1,41µM, pD2:5,8 
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Figura 13. Efeito vasorelaxante do composto FOR 0812 em anéis de aorta de ratos 
normotensos e SHR precontraídas com PHE(10µM) nas concentrações de 10-12 a 10-4M. 
Teste t-student não pareado ponto a ponto seguido ANOVA. 

 

5.7–Participação da via NO/GCs/GMPc no relaxamento induzido pelo complexo cis-

[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812) em anéis de aorta de animais normotensos 

A fim de investigar a participação do NO exógeno liberado diretamente pelo 

composto FOR 0812 endotélio-dependente, os anéis foram preincubados por 30 minutos 

com L-NAME(metil Ester de L--nitro–arginina, 100µM), um inibidor das isoformas 

endotelial, neural e induzida da NOS e depois precontraídos por PHE e submetidos a 

curvas concentração-resposta conforme já mensionado. Observou-se um desvio da curva 

para direita com perda de potência, mas um incremento na resposta máxima observado 

nos seguintes dados:FOR 0812 + L-NAME - IC50:1,94µM, Emáx:119,52±7,6%, pD2:5,7[6,1-

5,2]. Similarmente, os anéis também foram pretratados por oxadiazolo[4,3]oxonalina 

(ODQ, 10µM), um inibidor seletivo do sítio heme da GCs por 30 minutos e a seguir 

precontaidos por PHE seguindo o desenho experimental já explicitado. Observou-se na 

presença do ODQ, um completo bloqueio do efeito relaxante provocado pelo FOR0812: 

Emáx: 3,33±1,4%, p<0,05 vs. controle, não foi evidenciado valores de pD2. 
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Figura 14. (A+B)Registro farmacomecânico representativo do efeito do ODQ e L-NAME 
no relaxamento induzido por FOR0812(10-12-10-4) em anéis de aorta de animais 
normotensos contraídas por PHE. (C)Curvas concentração-resposta de tecidos controle e  
na presença de antagonistas(L-NAME,ODQ). p*<0,05 (ODQ) vs.FOR 0812. Teste t-
student não pareado ponto a ponto seguido ANOVA. 
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5.8–Participação dos canais de K+ no efeito relaxante provocado pelo complexo cis-

[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812)em anéis isolados de aorta em banho isométrico 

A via do relaxamento induzida por canais de K+ são importantes alvos de 

investigação farmacológica diante do efeito hiperpolarizante mediado pela redução da 

[Ca+2] via GMPc. Nesta perspectiva, os tecidos receberam pretratamento em tempos 

iguais(30 minutos) dos seguintes bloqueadores e em seguida formam contraídas por PHE 

e submetidas ao efeito relaxante produzido pelo composto doador de NO(FOR0812). Os 

tecidos receberam glibenclamida,10µM(inibidor do canais KATP), inibidores de canais de 

K+ sensíveis ao Ca+2 de baixa (apamina, 1µM) e alta condutância(iberotoxina, 0,1µM) e 

tetraetilamonio(TEA, 1mM), bloqueador dos canais KV. Foi observado que em tecidos 

pretratados, os três bloqueadores foram capazes de deslocar a curva para a direita, 

principalmente para o TEA, reduzindo potência, sem significância estatística em relação 

ao controle(p>0,05). Manteve-se também uma resposta máxima semelhante para todos 

os grupos estudados(p>0,05). 
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Figura 
15. Efeito do tratamento com glibenclamida ou mistura apamina-iberotoxina ou 
tetraetilamônio no relaxamento induzido por FOR 0812 em anéis de aorta isoladas de 
ratos. Os valores foram expressos em média ± erro padrão da média sobre o percentual 
de relaxamento de tecidos precontraídos por fenilefrina(10μM).  ANOVA seguido por 

Bonferroni. 
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Tabela 2. Efeito dos bloqueadores seletivos dos canais de K+ e da via 
NO/GMPc/GCssobre o relaxamento induzido por FOR 0812 em anéis de aorta de 
ratos  

Bloqueadores  EMáx. pD2 IC50(µM) 

FOR 0812(NORMOT.) 103 ± 2,3% 6,6 [7 – 6,1] 0,24[0,084 – 0,72] 

FOR 0812 (SHR) 99,74 ± 17,4% 5,8 1,41 

SNP 108,2 ± 5,3% 7,2 [7,5 – 6,9] 0,055[0,025 –0,12] 

FOR 0812 + L-NAME 119,52 ± 7,6% 5,7 [6,1 – 5,2] 1,94 [0,64 - 5,8] 

FOR 0812 + ODQ *3,33 ± 1,44% _ _ 

Glibenclamida(Glib) 102 ± 1,2% 5,82[5,89- 5,76] 1,48[1,28 – 1,72] 

Apamina + Iberotoxina 100 ± 1,65% 5,86 [5,87- 5,85] 1,35[1,32 – 1,38] 

Tetraetilamônio(TEA) 94 ± 6% 5,55 [5,59–5,51] 2,78[2,51 – 3,07] 

Os valores representados na tabela representam a média±EPM, *p<0,05 vs. FOR 0812 
 

 

 

 

 

5.9 Efeito da hidroxocobalamina sobre a resposta relaxante do complexo FOR0812 

em anéis de aorta 

Para este estudo, os tecidos foram pretratados por 30 minutos com 

hidroxocobalamina(100µM), substância conhecida por atuar como seqüestrador de grupos 

NO em reações de nitrosilação e posterior precontração por PHE(10µM). A curva 

concentração-resposta para o FOR 0812 foi fortemente inibida, mas não abolida. A 

hidroxocobalamina reduziu significativamente o valor da EMáx.(32,4±5%) e da potência do 

composto, o que demostra a participação direta da via do NO no efeito.(pD2=2,7[3,2-2,2]; 

IC50=1,7nM [0,58 – 5,0nM] ), p*<0,05 vs. FOR 0812. 
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Figura 16. Efeito do tratamento com hidroxocobalamina no relaxamento induzido por FOR 
0812 em anéis de aorta. Os valores foram expressos em média ± erro padrão da média 
sobre o percentual de relaxamento de tecidos precontraídos por fenilefrina(10μM). 
.*p<0,05 vs.controle. Teste t-student não pareado ponto a ponto seguido ANOVA. 
 
5.10 Efeito da L-cisteína sobre a resposta relaxante do complexo FOR0812 em anéis 

de aorta 

A L-cisteína atua como seqüestrador seletivo de íons nitroxil(NO-). Para estes 

experimentos, os tecidos foram preencubados com L-cisteína(3mM) por 20 minutos e em 

seguida submetidos às curvas concentração-resposta para FOR 0812 conforme protocolo 

já supracitado. Ao analisarmos os valores de EMáx e pD2, verificou-se uma prequena 

redução na resposta máxima para o doador de NO na presença de L-cisteína, de forma 

não significativa quando comparada ao controle.FOR 0812 + L-cisteína: EMáx-92,5±7,4%, 

IC50=0,26µM, pD2=6,58; p>0,05 vs. controle 
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Figura 17. Efeito do tratamento com L-cisteína no relaxamento induzido por FOR 0812 em 
anéis de aorta. Os valores foram expressos em média ± erro padrão da média sobre o 
percentual de relaxamento de tecidos precontraídos por fenilefrina(10μM). .*p<0,05 FOR 
0812 + L-cisteína vs.controle. Teste t-student não pareado ponto a ponto seguido 
ANOVA. 
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5.11 Participação da via Rho A/ROCK no efeito vasorrelaxante do complexo 

FOR0812 em anéis de aorta 

A fim de investigar a participação da enzima ROCK e possível potencialização do 

efeito vasorelaxante induzido pelo composto doador de NO(FOR 0812), os tecidos foram 

encubados com inibidor de ROCK(Fasudil,HÁ-1077,10µM) por 20 minutos. Em seguida, o 

tecidos eram submetidos à um estímulo eletromecânico, com a contração induzida por 

uma solução com elevada concentração de K+(60mM). No platô da contração, os tecidos 

foram submetidos um relaxamento dose-dependente pelo composto FOR0812. Não foi 

observada alterações significativas nos tecidos pretratados em relação ao controle. HA-

1077- EMáx-103,5±1,25%, pD2-3,4, IC50:38µM),p*>0,05 vs. controle(EMáx:102,3±3,2, pD2-

4,3, IC50:43,5µM) 
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Figura 18. Efeito do tratamento com Fasudil(HA-1077) no relaxamento induzido por 
FOR0812 em anéis isolados de aorta. Valores expressos pela média±EPM sobre o 
percentual de relaxamento do tecido precontraído por 60mMK+. ANOVA seguido por 
Bonferroni 
 
 
5.12 Participação da via dos prostanóides no efeito vasorrelaxante do complexo 

FOR0812 em anéis de aorta 

Com o objetivo de investigar a participação dos prostanóides no relaxamento 

induzido pelo composto, os tecidos foram encubados com indometacina(10µM), 

bloqueador não seletivo da enzima cicloxigenase. Observou-se no entanto que a 

indometacina potencializou a resposta relaxante, embora de forma não significativa sem 

alterar os níveis de potência. FOR 0812 + INDO(EMáx:115,92±16,51;pD2-6,15; IC50:0,7µM) 
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Figura 19. Efeito do tratamento com Indometacina(10µM) no relaxamento induzido por 
FOR0812 em anéis isolados de aorta. Valores expressos pela média±EPM sobre o 
percentual de relaxamento do tecido precontraído por fenilefrina(10µM)Teste t-student 
não pareado ponto a ponto seguido ANOVA. 
 
5.13- Efeito do complexocis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812)em átrios isolados 

de ratos normotensos 

O efeito do composto FOR 0812 sobre o cronotropismo e inotropismo cardíacos 

foram avaliados em átrios direito e esquerdo respectivamente de animais normotensos. 

Após um período de estabilização de 15 minutos, foram feitas curvas cumulativas do 

composto(10-12-10-4M) obedecendo um intervalo de três minutos entre as doses. 

Observou-se nestas preparações um efeito cronotrópico e inotrópico negativo dose-

dependente para o composto quando visualizado no registro de representação grama-

força em relação ao tempo de experimentação e relação concentração-efeito.(Fig.17). Os 

dados forma expressos em percentuais de variação(%Δ) da freqüência cardíaca e da 

força de contração para administração do composto em relação aos respectivos controles. 

O composto foi capaz de reduzir significativamente a freqüência cardíaca para a última 

dose pipetadas.(EMáx:77,5±7,7;  pD2=1,07±0,029); *p<0,05 vs. Veículo. Similarmente, no 

átrio esquerdo, a administração do composto FOR0812 induziu um efeito inotrópico 

negativo dependente de concentração.(EMáx:52,4±9,3; pD2=22,32±0,99); *p<0,05 vs. 

veículo(Emáx:107,66±16; pD2:51,5±0,99). Para o átrio esquerdo, foram também 

analisados o tempo de relaxamento isovolumétrico(tau), para fins de medida da função 

diastólica. Percebeu-se um aumento dose-dependente deste índice para o composto 

expressa em milisegundos. (EMáx:0,08 ± 0,004), *p<0,05 vs. veículo. Dados mostrados na 

figura 21. 
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Figura 20. Representação do traçado original das curvas concentração-resposta para o 
composto FOR0812(10-12-10-4M) transduzido em grama-força para o efeito cronotrópico 
emátrio direito. O intervalo de tempo entre as conventrações foram de três minutos, 
visando a completa estabilização da freqüência e amplitude das concentrações. 
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Figura 21. Efeitos cronotrópico(A), inotrópico(B) e da função diastólica em átrio 
esquerdo(C) induzidos por doses crescentes de FOR 0812 em átrios isolados de ratos 
normotensos, expressos pela variação da freqüência cardíaca, contração e tempo em 
milissegundos, respectivamente. Os dados foram expressos em média±EPM, 
*p<0,05;***p<0,001 vs. veículo. Teste t-student não pareado ponto a ponto seguido 
ANOVA. 
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5.14 - Efeito do complexocis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812) em leito 
mesentérico de ratos 
 

Após ter atingido o platô de contração com infusão contínua de fenilefrina(4µM), 

curvas concentração resposta foram utilizadas com objetivo de avaliar o petencial 

relaxante em vasos de resistência. Verificou-se um relaxamento crescente para o 

composto FOR0812 em leito mesentérico precontraídos de forma dose-dependente nas 

concentrações de 10-8 a 10-4M com sigmificância estatística das demais doses em relação 

à primeira.(p*<0,05 vs. 10-8M) 
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Figura 22. Registro farmacomecânico do relaxamento induzido por doses crescentes(10-8-
10-4M) de FOR 0812(A) e SNP(B) em leito mesentérico de ratos precontraídos 
continuamente por fenilefrina(4µM). Efeito vasolelaxante do composto FOR 0812 em leito 
mesentérico(C). Os dados foram expressos em média±EPM,(*)p<0,05 vs,10-8M. ANOVA 
seguido Bonferroni 
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5.15 – Avaliação da relação pressão x volume em hemodinâmica sistêmica de ratos 

anestesiados 

Através de doses contínuas do composto FOR 0812(0,001-1mg/Kg) em animais 

normotensos, verificou-se uma  tendência de aumento no trabalho sistólico 
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Figura 23. Efeito do composto FOR 0812 sobre a curva pressão x volume em animais 
normotensos 

 

BLOCO III – RESULTADOS EM HEMODINÂMICA 

SISTÊMICA 
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5.16 -Avaliação da freqüência cardíaca(FC) e pressão arterial média(PAM) para o 

complexo cis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812) em hemodinâmica sistêmica em 

ratos anestesiados. 

Os parâmetros hemodinâmicos foram mensurados com a administração contínua em 

bolus do composto FOR 0812 nas doses de 1µg,10µg,100µg e 1mg  contabilizando um 

período de três minutos entre as administrações.Para os experimentos em hemodinâmica, 

o animal foi anestesiado em mistura quetamina/xilasina com reforço de 1/3 da dose 

anestésica inicial. Embora não significativa, observou-se uma leve redução temporal 

dose-dependente na freqüência cardíaca em cerca de 15% na última dose em relação ao 

controle. FOR0812: EMáx:353,59±25,83mmHg bpm vs. controle(EMáx:405,97± 

18,79mmHg). Ao final da última dose e tendo sido depurado o efeito cronotrópico (-) do 

composto na contratilidade cardíaca, houve o retorno ao valores basais.  
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Figura 24. Efeito do composto FOR 0812 em dose crescentes(0,001-1mg/Kg) sobre a 
frequência cardíaca em ratos anestesiados. Os valores foram expressos em média ± 
EPM., Anova seguido Bonferroni. 

 

 

Similarmente, ao avaliar a pressão arterial média verificada através de uma cânula 

inserida na artéria femural esquerda, constatou-se umefeito hipotensor dose-dependente 

do composto da ordem de 40% para última dose em relação ao controle. Verificou-se 
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desta forma, um decaimento reversível da PAM após a depuração total do composto FOR 

0812 de 129,27±8,8 mmHg(controle) para 92,36±9,29 mmHg(1mg/Kg).  
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Figura 25. (A) Representação do traçado original da curva concentração-resposta para o 
efeito hipotensor em doses cumulativas do composto FOR 0812 em ratos anestesiados, 
seguida por um período de recuperação da PAM. (B) Efeito do composto FOR 
0812(0,001-1mg/Kg) sobre a PAM, Valores expressos em média±EPM, *p<0,05vs. 
controle;. ANOVA seguido por Bonferroni 
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5.17 Avaliação do efeito hipotensor para o complexo cis-

[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812) em animais acordados. 

Com o objetivo de eliminar os efeitos hipotensores e bradicardizantes do anestésico 

para fins de avaliação da contratilidade cardíaca, foi averiguado a ação do composto 

doador de NO FOR 0812 sobre a pressão arterial média (PAM). A partir do 2º dia do pós-

operatório de canulação e tunelamento dos vasos femurais com fixação por fio cirúrgico 

no dorso do animal. Observou-se um efeito hipotensor significativo para a dose inicial de 

1µg/Kg com uma redução de 42,8% da PAM (74,8±12,4) em relação ao 

controle(106,96±5,11, *p<0,05), com posterior recuperação e acomodação para as 

demais doses cumulativas. Com os valores máximos em mmHg para as demais doses 

foram respectivamente: 74,85±12,48 (1µg/Kg,***p<0,005), 93,21±10,14 (10µg/Kg), 

85,8±9,5 (100µg/Kg,*p<0,05), 86,4±11,4 (1mg/Kg, *p<0,05)  
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Figura 26. Efeito do composto FOR 0812(1µg-1mg/Kg) sobre a PAM em animais não 
anestesiados, Valores expressos em média±EPM, (***)p<0,005, (*)p<0,05  vs. Controle. 
ANOVA seguido por Bonferroni 
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5.18 Avaliação do tempo de recuperação do efeito hipotensor causado por doses 

cumulativas do complexocis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812) 

Ao analisar comparativamente o tempo de recuperação da PAM ao final da última 

dose(1mg/Kg), administrada por via endovenosa em bolus do composto FOR0812 em 

animais acordados e anestesiados, verificou-se que para os animais acordados, esta 

proporção é 54,4% menor em relação ao grupo anestesiado. Esta variávelexpressa em 

minutos foi reduzido de 16±3,3 (Grupo anestesiado) para 8,71±1,4(Grupo acordado); 

*p<0,05. 

5.19  Efeito do complexo cis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812) sobre o débito 

cardíaco e pós-carga em hemodinâmica sistêmica de ratos anestesiados. 

Inicialmente, mensurou-se através infusão por bolus em doses crescentes do 

composto FOR 0812, um aumento dose-dependete no Débito Cardíaco da ordem de 45% 

de sua resposta máxima em relação ao controle. Nesta condição, o débito cardíaco 

passou de 20,49±14,07 ml/min para 29,76±17,12 ml/min. (Figura 27). Adjunto ao efeito 

hipotensor causado em composto em animais anestesiados e acordados, mensurou-se a 

ação vasorrelaxante pelo composto doador de NO e consequente redução da pós-carga 

dose-dependente seguindo a mesma metodologia, *p<0,05. Consequentemente, houve 

uma redução na resistência vascular periférica para última dose quando comparado ao 

controle em 62,25%, expressa em mmHg*min/ml de 6,49±0,77(controle) para 

4±0,8(1mg/Kg; FOR 0812) 
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Figura 27. Efeito do composto FOR 0812(1µg-10mg/Kg) sobre a débito cardíaco, em 
animais anestesiados. Valores expressos em média±EPM, p>0,05 para todos os 
grupos. ANOVA seguido por Bonferroni. 
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Figura 28. Efeito do composto FOR 0812(1µg-1mg/Kg) sobre a Resistência Vascular 
Periférica (RVP), em animais anestesiados. Valores expressos em média±EPM,. ANOVA 
seguido por Bonferroni. 

 

5.20Efeito do complexocis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812)sobre a função 

sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo em ratos normotensos anestesiados. 

A atividade ventricular pode ser avaliada baseando-se nas análises de 

doisdiferentes e complementares aspectos: Função sistólica e função diastólica. Através 

de um transdutor de pressão inserido no ventrículo esquerdo via carótida, em animais 

anestesiados sob mistura anestésica quetamina/xilasina, foram medidos os principais 

parâmetros hemodinâmicos que expressam a mecânica cardíaca. Similarmente, foi 

avaliado a força de contração do ventrículo esquerdo, ao qual refere-se ao trabalho 

realizado pelo ventrículo esquerdo para ejetar o volume sanguíneo durante um ciclo 

cardíaco. Desta forma, houve um pequeno aumento da força de ejeção cardíaca dose-

dependente para composto FOR 0812, com incremento de 26% para a última 

dose(1mg/Kg) quando comparado ao controle. Em valores reais, expressos em mmHg*ml 

passou de 3,49±0,78(controle) para 4,4±1(1mg/Kg). 
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Figura 29. Efeito do composto FOR 0812(0,001-1mg/Kg) sobre o trabalho sistólico em 
animais anestesiados. Valores expressos em média±EPM. ANOVA seguido por 
Bonferroni. 

Outro parâmetro hemodinâmico avaliado foi o tempo de relaxamento isovolumétrico 

(tau). Corresponde o período entre o fechamento da válvula aórtica e a abertura da 

válvula átrio-ventricular. Este período é caracterizado por uma queda abrupta na pressão 

ventricular, enquanto o ventrículo relaxa, sem, no entanto, ocorrer alteração no 

volumeventricular. O volume ventricular permanece constante desde o fechamento da 

válvulaaórtica até a abertura da válvula átrio-ventricular, que ocorre quando a pressão 

ventriculartem valor menor do que a pressão atrial. Observou-se para este parâmetro uma 

leve queda dose-dependente quando da administração do composto FOR0812 a partir da 

segunda dose, com redução em milissegundos de 6,56±0,82 (controle) para 

5,31±1,23(1mg/Kg). 
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Figura 30. Efeito do composto FOR 0812(0,001-10mg/Kg) sobre o tempo de relaxamento 
isovolumétrico (tau) em animais normotensos anestesiados. Valores expressos em 
média±EPM. ANOVA seguido por Bonferroni. 
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A função sistólica diz respeito ao inotropismo ou contratilidade, que traduz  o 

desempenho do coração frente a uma determina pré-carga e pós-carga e pode 

serquantificado relacionando-se as variáveis: Pressão desenvolvida no ventrículo e tempo 

deencurtamento (tempo decorrido para que se eleve a pressão intraventricular ao 

máximo).Essas duas variáveis são brilhantemente relacionadas na fórmula dP/dT, através 

da qual seobtém a variação de pressão em um determinado tempo, durante o aumento da 

pressão.Assim, o valor de pico (dP/dT máximo) consiste em um valioso índice de força 

doventrículo e é considerado uma medida de contratilidade. A função diastólica está 

relacionada ao estado lusitrópico, ou seja, à capacidade de relaxamento do ventrículo. 

Seguindo este raciocínio, foram avaliados os parâmetros: PVE(Pressão máxima no 

ventrículo esquerdo), com redução significativa em 24,13% para a última dose em relação 

ao controle, diminuindo de 118,84±4,37(controle) para 94,7±7,58 mmHg (1mg/Kg), 

*p<0,05 vs.controle.(Figura 31 A+B) 
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Figura 31. (A)Representação do traçado original do efeito hipotensor no ventrículo 
esquerdo em doses cumulativas do composto FOR 0812 em ratos anestesiados, seguido 
por um período de recuperação da PVE ao estado basal (B)Efeito do composto FOR 
0812(1µg-1mg/Kg) sobre a Pressão máxima no ventrículo esquerdo (PVE) em animais 
normotensos anestesiados. Valores expressos em média±EPM, (*)p<0,05 vs. controle.  
ANOVA seguido por Bonferroni 

 

Ao avaliar a 1ª derivada da curva pressão em relação ao tempo, no período de 

aumento da pressão intraventricular esquerda (dP/dT máx.) que explicita a função de 

sistólica em VE, observou-se umaredução em 30% quando administrada a última dose do 

composto. Houve um diminuição expressa em mmHg/seg de 14233±1446,43 (controle) 

para 10927±720,5 (1mg/Kg). Similarmente, a função diastólica foi também avaliada 

através do período de queda da pressão intraventricular esquerda representada pela 

variável dP/dT mínima com redução de 37% na última dose administrada em relação ao 

controle; (Figuras 25 A+B+C) 
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Figura 32. (A) Reprodução do traçado original da derivada pressão x volume em animais 

normotensos com infusão contínua em bolus do composto FOR 0812 seguido por um 

período de recuperação ao estado basal.. Efeito do composto FOR 0812(1µg-1mg/Kg) 

sobre a dP/dT máxima e mínima, respectivamente em animais normotensos 

anestesiados(B + C). Valores expressos em média±EPM.  ANOVA seguido por 

Bonferroni. 

 

 

O último dado hemodinâmico avaliado foi o volume máximo no ventrículo esquerdo 

durante o ciclo cardíaco avaliado ao final da diástole, ou seja, o volume diastólico final 

(VDF) e ao final da sístole(VSF).Embora tenha havido uma discreta elevação em ambos 

volumes, estes dados não foram significativos. 
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Figura 33. Efeito do composto FOR 0812(1µg-1mg/Kg) sobre os volumes diastólico (A) e 

sistólico(B) final em animais normotensos anestesiados. Valores expressos em 

média±EPM.  ANOVA seguido por Bonferroni 
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5.21 – Efeito do complexocis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812) na pressão 

intracavernosa em ratos diabéticos. 

A disfunção endotelial e nitrérgica causada pelo diabetes é bastante evidenciada na 

redução da potência sexual em homens e animais portadores de disfunção erétil. Usando 

o modelo de ereção in vivo em ratos anestesiados pela mistura quetamina/xilasina, foi 

avaliado o efeito da estimulação elétrica em GPM (estimulação ganglionar) em uma 

frequência fixa(12Hz), variando voltagem(0,5-10V)sobre o índice de ereção (estimado a 

partir da razão PIC/PAM).(Fig.15) 

Foram administrados 1nM do composto FOR0812 em bolus no corpo cavernoso de 

animais diabéticos(8 semanas) e sem seguida, submetidos a estímulo ganglionar 

voltagem-dependente. Observou-se uma queda significativa da resposta máxima para o 

índice PIC/PAM em animais diabéticos(0,19) perante o controle euglicêmico(0,77). Porém, 

muito embora o composto doador de NO tenha aumentado este índice (0,28), a reversão 

não foi significativa.(Fig.16A). Ao analisar a área sobre a curva percebe-se que para as 

maiores voltagem, ocorre um aumento da área para o grupo tratado, embora também de 

forma não significativa.(Fig.16B) 

 

 

 

Figura 34. Reprodução experimental do efeito eretogênico por estimulação ganglionar 
(12Hz,5ms,0,5-10V) através do aumento da pressão intracavernosa (PIC) voltagem-
dependente   
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Figura 35.(A)Curva voltagem-dependente do índice PIC/PAM em animais euglicêmicos e 
diabéticos-8semanas(1nM FOR0812;i.c), *p<0,05 vs. euglicêmico (B)Representação da 
área sobre a curva(AUC) sobre o efeito eretogênico ganglionar de animais euglicêmicos, 
diabéticos e diabéticos-tratados. Valores expressos sob a média±EPM. ANOVA seguido 
por Bonferroni. 
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5.22 - Efeito do complexocis-[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812) sobre os níveis 

plasmáticos e teciduais de nitrito 

Utilizando animais hipertenssos 2R-1C tratados por 15 dias com o composto doador 

de NO(FOR 0812; 1mg/Kg,v.o), foram dosados os níveis de nitrito no último dia de 

tratamento no plasma sanguíneo e em segmentos de aortas torácicas. Figuras 36(A + B) 
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Figura 36. Tratamento com o complexo FOR 0812(1mg/Kg,v.o) em animais hipertensos 
2R-1C e quantificação dos níveis de nitrito no plasma e em aorta torácica de ratos.Os 
dados foram expressos em média±EPM, *p<0,05 vs. controle. Teste t-student não 
pareado. 
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6 – DISCUSSÃO  
 

O óxido nítrico (NO) é classicamente conhecido por ser uma molécula que participa 

de inúmeras funções biológicas, entretanto, alterações em seu metabolismo com perda de 

interação em alvos teciduais potencializa o aparecimento de inúmeras doenças, tais como 

distúrbios cardiovasculares associados à hipertensão, arterosclerose, trombogênese, 

impotência sexual relacionado à disfunção erétil, sepse, etc. Os nitrovasodilatadores 

orgânicos(nitratos, ésteres de nitrito) são mundialmente conhecidos por serem drogas 

doadoras de NO, provocam vasodilatação arteriolar e venular diminuindo a resistência 

vascular periférica com consequente redução da pré-carga ventricular.  

A exemplo dos nitrovasodilatadores,o nitroprussiato de sódio(SNP) é bastante 

utilizado em emergências hipertensivas, atuam tanto mimetizando quanto corrigindo a 

deficiência endógena do NO.( IGNARRO et al, 1999). Todavia, são potencialmente 

tóxicos, seu metabolismo consiste na passagem do nitroprussiato a cianeto nos eritrócitos 

e de cianeto à tiocianato no fígado. A meia vida do SNP varia de 1 a 2 minutos, com início 

quase imediato com duração de 1 a 10 minutos depois de terminada a infusão. O grande 

problema para o uso indiscriminado do SNP consiste no acúmulo de tiocianato, um 

metabólito extremamente nefrotóxico, contra-indicado à paciente portadores de disfunção 

renal, cuja taxa de eliminação é lenta com meia-vida de 8 dias, ocasionando o 

aparecimento de psicose aguda e toxicidade tardia, além da fugacidade do efeito 

hipotensor do SNP (JAPP et al, 1978). Ademais, níveis elevados de NO podem reagir 

com ânions superóxidos dando origem à espécies reativas de oxigênio;dentre elas, o 

peroxinitrito(ONOO-) ao qual relaciona-se à dano endotelial irreversivel. (VOLK et al, 

1995) 

Seguindo esta linha de raciocínio, diversos pesquisadores patrocinados pela  

indústria farmacêutica desenharam novas moléculas doadoras de NO, estimuladoras 

diretas heme-dependentes da GCs ou ativadoras heme-independentes que pudessem ter 

maior eficácia e potência, menor citotoxidade com uma menor tolerância.  

Os Rubpys, complexos metálicos nitrosilados assumiram uma grande importância 

nos últimos anos devido ao papel que envolve metais de transição no processo biológico 

do NO, além de não possuírem cianeto em sua composição. O rutênio desenvolve bem 

este papel em função de sua estrutura química, o que permite elevada afinidade ao NO. 

Tais estratégias têm-se centrado no desenvolvimento de substâncias farmacológicas 

capazes de libertar NO à taxas específicas em tecidos, a fim de superar a deficiência de 
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NO. Com este intuito,complexos metálicos Ru-NO mostram-se bastante promissores por 

serem termodinamicamente estáveis e cineticamente lábeis, sua adequação como 

potenciais agentes farmacêuticos devido às suas características citotóxicas serem 

geralmente baixas; além do mais, em comparação à outras drogas doadoras de NO, este 

sistema tem a vantagem de que o NO pode ser liberado como um alvo biológico 

específico.(YAMMAMOTO & BING,2000; LUNARDI et al, 2009; ROSE &MASCHARAK, 

2008). Esta baixa toxicidade pode ser devido à semelhança do rutênio com o ferro. O 

rutênio consegue se ligar a moléculas biológicas da mesma forma que o ferro, a exemplo 

da albumina e a transferrina. Desta forma, o organismo utiliza as mesmas ferramentas 

para eliminar o rutênio e o ferro, impedindo seus efeitos tóxicos. (ALLARDYCE C.S & 

DYSON P.J, 2001). Hoje em dia, complexo de rutênio estão sendo testados para 

atividade imunossupressora (NEWCOMB Jr et al, 2003), antimicrobianos(RAMOS et al, 

2012), antibióticos(PAVAN et al, 2010) e quimioterápicos(LEVINA et al, 2009). O rutênio 

ganhou uma maior popularidade por estas características físico-químicas como a 

habilidade de coordenar ligantes em uma configuração tridimensional cuja configuração 

destes grupos, permite a definição de alvos moleculares específicos, além de puder 

assumir em condições fisiológicas, diversos estados de oxidação, o que permite a 

redução química molecular influenciando doses ideais e uma maior biodisponibilidade 

(PAUWELS et al, 2016). Em nosso laboratório, foram realizados diversos screenings de 

metalovasodilatadores com resultados significativos quando avaliamos parâmetros de 

potência e eficácia, a exemplo do composto FOR 005 que mostrou-se 8 vezes mais ativo 

que o composto orgânico BAY-412272 com liberação signficativa de GMPc. Este aumento 

da atividade vasodilatadora ocorreu após a incorporação do fragmento metálico 

[RuCl(bpy)2] (SÁ et al, 2015). 

Para este trabalho, utilizamos o complexo metálico cis-

[Ru(bpy)2(TU)(NO)](PF6)3(FOR0812), sintetizado no laboratório de Química Bioinorgânica 

da UFC sob a liderança dos professores Luiz Gonzaga e Eduardo Henrique. Em ensaios 

pilotos com reatividade vascular in vitro, este complexo, cujas concentrações iniciais de 

10µM foram dissolvidas em água dessalinizada, não houve demonstração de toxidade em 

células do músculo liso vascular; achados semelhantes aos trabalhos realizados pelo 

grupo liderado pela professora Daniella Bonaventura com outros complexos Ru-NO. 

(BONAVENTURA et al, 2004; BONAVENTURA et al, 2006). Tal composto caracteriza-se 

com doador de NO, inicialmente testado em tiras de corpo cavernoso e anéis de traquéia 

de ratos precontraídos com fenilefrina e carbacol respectivamente. Neste estudo piloto, 
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encontramos níveis semelhantes de eficácia quando comparamos aos respectivos 

controles tadalafila ,inbidor de PDE-5 e SNP. Outros estudos realizados em nosso 

laboratório também têm demostrado este efeito em corpo cavernoso de humanos e 

coelhos (CERQUEIRA et al, 2008). Estudos demonstram que em modelos de asma 

induzido por ovoalbumina com tecidos contraídos por carbacol, complexos Ru-NO foram 

capazes de reverter a bronconstrição, o que os torna também promissores no tratamento 

da hipertensão pulmonar (CASTRO et al, 2011) 

Em modelos de hipertensão renovascular dos tipos Goldblatt (2R-1C), Dahl-sal e em 

animais espontaneamente hipertensos (SHR), os animaisforam tratados por quinze dias 

com doses diárias de 1mg/Kg do composto FOR0812, dissolvidos em água dessalinizada 

por gavagem.Em todos os modelos testados, a hipertensão foi completamente revertida 

após o tratamento. Em animais tratados 2R-1C, observou-se já no 3º dia de tratamento 

uma redução contínua da PA, chegando a uma queda de 54% o que equivale a -

59,69±3,73mmHg (*p<0,05) ao final do tratamento quando comparado ao grupo controle, 

o que demonstra um efeito duradouro da droga podendo ou não estar associado ao 

acúmulo de metabólitos vasorrelaxantes. Estes dados corroboram com os resultados de 

Cristiane e cols (2008) em que para o mesmo modelo, houve um decrécimo em -34.25 ± 

13.50 mmHg 6horas após a adminstração de 10 mmol/L/Kg do composto (trans-

[RuCl([15]aneN4)NO]2+); e em animais tratados com nitrito de sódio (MONTENEGRO et 

al, 2012). 

Somado a estes resultados iniciais, verificou-se uma elevação da expressão de 

nitrito plasmático e em aorta de animais 2R-1C tratados com FOR 0812, o que 

comprovam a participação do NO no efeito anti-hipertensivo (fig.36). 

Estes achados também corroboram com outros estudos que comprovam um efeito 

hipotensor mais prolongado do complexo Ru-NO quando comparado ao SNP em 

tratamentos in vivo. (MARCONDES et al, 2002). 

Similarmente, em animais Dhal sensíveis ao sal, cuja hipertensão ocorre em virtude 

da contínua dieta hipersódica, o composto também foi capaz de reduzir os picos de PA 

registrados através da pressão na cauda em 34%,quando comparado ao mesmo curso 

temporal do grupo controle. Quando avaliamos o grupo SHR-tratado, não houve 

alterações significativas de resposta máxima i.e, nível de eficácia(EMáx.) com oscilações 

temporais dos níveis de pressão quando comparado ao grupo controle com redução do 

tempo de hipotensão; resultados semelhantes ao tratamento com [Ru(terpy)(bdq)NO+]3+ 

(TERPY) em ratos SHR.(MUNHOZ et al, 2012) 
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Esta aparente oscilação da PA para animais SHR pode ser atribuída ao aumento do 

estresse oxidativo via ativação da NADPH oxidase e nitrosação, acúmulo de espécies 

reativas de oxigênio com redução da reatividade vascular associado à disfunção 

endotelial. Este estresse oxidativo dessensibiliza a GCs diminuindo a bioatividade do NO 

e aumentando a tolerância à nitratos. Desta forma, o remodelamento da parede vascular 

e as mudanças na reatividade vascular estão associados ao aumento da resistência 

vascular arteriolar durante o desenvolvimento da hipertensão.(LEVY et al, 2001; SAYED 

et al, 2008; SCHULZ et al, 2011). A concentração de Ca+2 intracelular é um importante 

regulador do tônus vascular, cuja desregulação está diretamente implicada na etiologia da 

hipertensão. A literatura relata que em animais SHR, há um desbalanço no metabolismo 

do cálcio levando à uma alteração na maquinaria contrátil. Uma maior tolerância à nitratos 

ou complexos Ru-NO vasodilatadores pode ser justificado também pela redução da 

atividade da Ca+2 ATPase tanto na membrana plasmática quanto no retículo 

sarcoplasmático das células do músculo liso vascular, demonstrado tanto em 

experimentos ex vivo em amostras de aorta torácica e abdominal,quanto em culturas de 

células de animais SHR, sugerindo uma maior dificuldade para estocagem de Ca+2, o que 

dificulta o efluxo de Ca+2 culminando em elevados níveis deste íon na forma livre em meio 

intracelular, reduzindo a capacidade retrátil. (LEVITSKY et al, 1993; MONTEITH et al, 

1997) 

O segundo bloco de resultados foi dedicado aos estudos de reatividade vascular in 

vitro. Inicialmente foram obtidas curvas de relaxamento em anéis de aorta precontraídas 

por fenilefrina de forma concentração-dependente do doador. A fenilefrina comporta-se 

como agonista seletivo α-1, cujo mecanismo contraturante envolve ativação de fosfolipase 

C, síntese de IP3 e DAG resultando em aumento citosólico de [Ca+2]. Além disso, a 

fenilefrina exerce ação redutora, sendo uma importante característica para liberação de 

NO de alguns compostos doadores de NO que necessitam da redução química. 

(BONAVENTURA et al, 2004) 

O EMáx. do composto FOR 0812 foi semelhante ao SNP, porém, este é mais potente 

que o composto para induzir relaxamento. Assim, uma maior concentração do composto é 

necessária para atingir 50% da EMáx. Estes resultados são semelhantes a outros doadores 

de NO do grupo nitrosilos rutênio tais como o trans-[RuCl([15]aneN4)NO]2+  e o 

[Ru(terpy)(bdq)NO(+)](3+) que embora tenham relaxado completamente o tecido, tiveram 

potências inferiores ao SNP.(BONAVENTURA, 2004,2007). Avaliamos também anéis de 

aorta de animais hipertensos(SHR) precontraídos por fenilefrina e submetidos a curvas de 
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relaxamento induzias por concentrações culumativas do composto FOR 0812. Embora 

animais normotensos e hipertensos tenham atingidos níveis similares de eficácia, houve 

reduções de potência com incremento de EC50 para o composto FOR0812 quando 

comparado ao grupo normotenso e SNP-tratado. Tal motivo deve estar relacionado ao 

curso da disfunção endotelial associado à hipertensão que estes animais adquirem já com 

5 semanas de vida, atingindo um platô entre a 20ª e 28ª semanas(FAZAN Jr. et al, 2001). 

Esta perda de potência em curva de relaxamento concentração-resposta também foi 

verificada em modelo 2R-1C para o composto doador de NO [Ru(terpy)(bdq)NO]3+, 

quando comparadas ao grupo normotenso.(BONAVENTURA et al, 2011). Outro estudo 

utilizando modelo de hipertenção por infusão com Angiotensina II, mostrou uma 

diminuição significativa na vasodilatação arteriolar em resposta a dois tipos diferentes de 

doadores de NO, são eles:dietilamina-NO(DEA-NO) e S-nitroso-N-acetyl-

penicilamina(SNAP) (CRASSOUS et al, 2012) 

Para avaliar a participação do NO endógeno no efeito relaxante causado pelo 

composto FOR 0812, o tecido foi submetido à desendotelização, reduzindo sua síntese 

pela NOSe. Diferentemente de outros compostos coordenados pelo rutênio, cujo efeito 

independe da presença do endotélio, houve uma modulação negativa do efeito relaxante 

com redução de 33,7% na resposta máxima(EMáx.), de 42% na potência(pD2) com 

incremento na EC50 em 22,16µM quando comparado ao controle (+ endotélio), o que 

demonstra uma aparente dependência pelo endotélio.Outros estudos também demostram 

esta modulação negativa com perda de eficácia e potência para tecidos com endotélio 

intacto, a exemplo do complexo nitrosil rutênio [Ru(terpy)(bdq)NO]3+,cujo metabólito 

[Ru(H2O)(bdq)(terpy)]2+ que é liberado com o NO pelo [Ru(terpy)(bdq)NO]3+induz 

oxidação do cofator BH4 formando dihidrobiopterina(BH2) e biopterina, o que pode 

justificar o desacoplamento da NOS, aumento da produção de superóxidos com redução 

do efeito vasorelaxante pelo NO.(BONAVENTURA et al, 2009) 

 Achados semelhantes foram descritos em anéis de aorta desendotelizados 

precontraídos por fenilefrina em curvas de relaxamento induzidos por SNP. Estas 

diferenças podem ser justificadas pela produção significativa de ânions superóxido (O2
-) 

que ocorre na ausência de substratos cálcio-calmodulina ou HB4. A disponibilidade de 

tetrahidropterina, cofator da eNOS depende do estado redox intracelular, a deficiência 

deste cofator desacopla a eNOS e a mesma passa a produzir superóxido ao invés de NO. 

Nestas circunstâncias, a eNOS cataliza uma redução incompleta do O2 levando a 

produção e acúmulo de O2
- e/ou H2O2.( FÖRSTERMANN et al, 2006; BONAVENTURA et 
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al, 2008). O ânion superóxido rapidamente degrada NO reduzindo sua 

biodisponibilidade.(GRYGLEWSKI et al, 1986) 

Similarmente, em anéis de aorta pré-tratados com L-NAME, um inibidor não 

seletivos das isoformas constitutivas e induzidas da NOS em curvas de relaxamento 

concentração-resposta para o composto FOR 0812, houve um deslocamento da curva 

para direita, com redução da potência. Estes resultados também mostram-se contrários à 

outros complexos doadores Ru-NO, cujo relaxamento independe  do NO secretado pelo 

endotélio. Este mesmo comportamento (perda de potência) também foi observado para o 

SNP, em que o L-NAME reduziu significativamente a capacidade relaxante com aumento 

da EC50, indicando que a ativação da NOS está envolvida no relaxamento induzido pelo 

SNP.(BONAVENTURA, 2008). Estas diferenças de potência vasorrelaxante do composto 

FOR 0812 quando comparado à outros compostos nitrosilados como o trans -

[RuCl([15]aneN4)NO]2+ (15-ane), o composto [Ru(NH.NHq) (terpy)NO+]3+ (TERPY), o 

composto cis -[RuCl (bpy)(2)(NO)](PF(6)) (RUNOCL) e o próprio SNP podem ser 

atribuídos às diferenças formas de NO liberado por estes compostos.O NO pode ser 

encontrado em diferentes estados redox, tais como a forma radicalar, a forma oxidada 

como o cátion nitrosonium(NO+) e a forma reduzida como o íon nitroxil(NO-); com meias 

vidas e bioatividade diferenciadas, mas todas capazes de ativar a enzimas GCs e induzir 

relaxamento pelo acúmulo de GMPc com redução do Ca+2 citosólico. Portanto, o NO 

liberado a partir de doadores de NO pode diferir do NO produzido em células endoteliais. 

Isso poderia explicar as diferenças de potência e eficácia dos doadores de NO 

conhecidos em induzir vasodilatação.(LUNARDI et al, 2009) 

Com a finalidade de confirmar a participação do NO no relaxamento vascular 

provocado pelo composto FOR0812, bloqueou-se o efetor da via NO-GMPc utilizando-se 

de um inibidor seletivo (ODQ,10µM) da enzima guanilato ciclase solúvel (GARTHWAITE 

et al,1995). O ODQ bloqueia a ligação do NO no sítio heme da enzima, trata-se portanto, 

de uma inibição competitiva. Para o tecido em questão, houve um bloqueio completo da 

resposta relaxante com redução de 96,76% da resposta máxima quando comparado ao 

controle. 

Outro propósito deste estudo foi determinar quais espécies de NO estão envolvidos 

na resposta vasorelaxante induzidos por este doador de NO i.e FOR0812.  Com este 

intuito, pretratamos o tecido com seqüestradores de NO na forma de radical livre (NO•); 

com hidroxocobalamina(100µM) em que obtivemos uma redução de 40,9% na 

potência(pD2) e 32,4% na resposta maxima(*p<0,05). Similarmente, utilizou-se L-
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cisteína(3mM), um sequestrador de íons nitroxil(NO-) envolvido na resposta vasorelaxante 

por sua rápida conversão à forma radicalar(NO•)(PINO & FEELISH, 1994). 

Contrariamente, não houve alterações significativas em relação ao grupo controle o que 

pode descartar a participação da forma nitroxil na resposta relaxante em função da 

estabilidade do composto com maior participação da forma NO• no efeito vasorelaxante. 

O envolvimento das espécies NO• e NO- no relaxamento vascular também foi identificada 

em outros complexos Ru-NO a exemplo do trans-

[RuCl([15]aneN4)NO]2+(BONAVENTURA et al, 2006) e outros doadores de NO como 

SNP, GTN (trinitrato de glicerina) e espermina NONOato(WANSTALL et al, 2001). 

Entretanto, DIERKS & BURSTYN (1996) demonstraram que somente o NO radicalar(NO•) 

é capaz de ativar a enzima GCs e gerar relaxamento vascular. 

Os canais de potássio são um grupo de proteínas transmembrana com diversas 

funções biológicas, dentre elas, a regulação do tônus vascular. A abertura destes canais 

em células do músculo liso vascular causa efluxo deste íon, o que gera hiperpolarização 

de membrana reduzindo com isso, a entrada de cálcio via canais operados por voltagem 

com conseqüente vasodilatação.(JACKSON, 2005). A expressão destes canais tem sido 

relatada em diferentes leitos vasculares. Os canais KV(ativados por voltagem) e 

BKCa(ativados por cálcio de pequena e alta condutância) são os mais estudados por 

estarem envolvidos na regulação do tônus, uma vez que estão presentes em todos os 

miócitos vasculares testados e cujas disfunções estão associadas com a 

hipertensão.(MICHELAKIS et al, 1997; NELSON & QUAYLE, 1995) 

Neste propósito, a ação dos canais de potássio no relaxamento evocado pelo 

composto FOR 0812 foram avaliados após acoplamento farmacomecânico em 

experimentos de reatividade vascular.Observou-se uma redução de potênciadose-

dependente com deslocamento para direita das curvas de relaxamento para o composto 

doador de NOna presença dos bloqueadores glibenclamida em 7x  (canais KATP), mistura 

apamina-iberotoxina em 5x (canais KCa de alta e baixa condutância) e tetraetilamônio-TEA 

em 11x(bloqueador de canais Kv – ativados por voltagem) quando comparado ao controle. 

Estes dados sugerem que o efeito deste doador de NO é em parte mediado pela ativação 

dos canais de potássio e que diferentes tipos de canais de potássio parecem estar 

envolvidos. 

Um outro agente contraturante estudado que não sofre ação redutora por compostos 

doadores de NO, são soluções com elevada concentração de potássio(60mM) cujo 

mecanismo envolve acoplamento eletromecânico. Altas concentrações de K+ no meio 
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extracelular promove despolarização em membrana das células do músculo liso vascular 

com abertura dos canais de cálcio ativados por voltagem levando à contração vascular. O 

composto FOR 0812 foi capaz de relaxar completamente o tecido estudado com EMáx 

semelhante às curvas contraídas por fenilefrina, embora com menor potência quando 

comparado ao acoplamento farmacomecânico o que reforça a idéia que a via 

NO/GMPc/PKG expressa um maior controle do tônus vascular para o composto 

FOR0812. A proteína Rho Kinase está envolvido na patogênese da hipertensão ao qual 

favorece a ocorrência de contrações dependentes do endotélio cujo mecanismo envolve a 

inibição da fosfatase da cadeia leve de miosina associado à desfosforilação.Este balanço 

alterado no sítio regulatório da MLC induz a contração do músculo liso vascular.(SOMLYO 

& SOMLYO, 2000). Desta forma, inibidores da Rho quinase tem sido propostos como 

agentes terapêuticos para tratamento da hipertensão associados ao estresse oxidativo, 

inflamação e aterosclerose(SHIMOKAWA & TAKESHITA, 2005). Estudos demonstraram 

que em células endoteliais humanas, o complexo Rho GTPase/Rho quinase atua 

regulando negativamente a fosforilação da eNOS contribuindo para a manutenção do 

tônus basal (MING et al,2002; BUSSEMAKER et al, 2007). Neste sentido, utilizamos um 

inibidor da Rho quinase,HA1077 [1-(5-isoquinolinesulfonyl)-homopiperazine (fasudil)] em 

tecidos precontraídos por solução de K+(60mM) onde observamos que o composto FOR 

0812 foi capaz de relaxar completamente o tecido e que tal mecanismo é dependente de 

um endotélio íntegro. 

Buscou-se também avaliar a participação da prostaglandina na resposta relaxante 

indutora, através do pretratamento com indometacina. Embora não tenha havido 

alterações na EMáx., sua resposta mostrou-se duas vezes menos potente em relação ao 

controle. A PGI2 não é a principal responsável pelo efeito vasorelaxante em questão, 

embora exerça efeito antitrombótico e vasodilatador através da ativação da adenili-ciclase 

e aumento de AMPc. 

O incremento na resistência vascular periférica é a principal característica da 

hipertensão arterial essencial e que tem como causa fundamental, uma diminuição do 

diâmetro interno das artérias de resistência originado por alterações vasculares 

estruturais, mecânicas e funcionais.(INTENGAN & SCHIFFRIN, 2000). Seguindo este 

raciocínio, buscamos aprofundar nosso estudo para além dos vasos de capacitância. Em 

experimentos com leito mesentérico precontraídos continuamente, houve uma variação 

da PAM em -17,4mmHg o que equivale a 38,4% de relaxamento na dose de 100µM 

comparativamente à dose inicial. Estes achados são semelhantes ao composto 
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[Ru(terpy)(bdq)NO]3+ (Terpy) em artérias mesentéricas de ratos normotensos e 

hipertensos(2R-1C).(ARAÚJO et al, 2013).  

Finalizando os estudos in vitro, avaliou-se efeito cronotrópico e inotrópico de átrios 

isolados em banhos de órgãos pretratados em concentrações cumulativas do composto 

FOR 0812. Diferente de outros estudos que demonstram que substâncias doadoras de 

NO promovem elevação da freqüência cardíaca e da força de contração em função da 

maior atividade da guanilato ciclase com elevação dos níveis de nucleotídios cíclicos, 

aumento do cálcio citosólico e envolvimento maior da atividade simpática(CHOATE et al, 

1999; MUSIALEK et al, 2000), houve um decaimento da freqüência cardíaca para última 

concentração e efeito inotrópico negativo quando comparado ao controle com 

conseqüente aumento da função diastólica. Este efeito pode estar associado a elevados 

níveis de NO e seus diferentes estados redox que conferem supressão da atividade do 

marcapasso e contratilidade do miócito cardíaco(DERICI et al, 2012). Esta bradicardia 

também foi verificada em animais anestesiados, em função das doses cumulativas do 

composto, embora não significativa. 

A variável PAM foi avaliada em animais anestesiados e não anestesiados, verificou-

se que a janela do efeito hipotensor e sua recuperração ao estado basal variava entre as 

duas metodologias, o que pode estar relacionado à depressão autonômica reflexa 

associada ao uso de anestésicos. 

Os doadores de óxido nítrixo tem sido utilizados por sua propriedade de relaxar 

músculo liso vascular. A nitroglicerina, por exemplo, tem sido o tratamento de escolha 

inicial para dor isquêmica cardíaca ou desconforto, as síndrome coronarianas agudas. No 

entanto, nitratos são contraindicados em pacientes dependentes de boa pré-carga com 

infarto do ventrículo direito. Portanto, os benefícios farmacológicos dos doadores de óxido 

nítrico dependendem primariamente do estado de volemia do paciente e numa extensão 

equivalente à dose administrada. A hipovolemia impede os efeitos benéficos destes 

compostos e portanto, se torna numa contraindicação para os mesmos, uma vez que a 

hipotensão pode reduzir o fluxo coronariano e exacerbar a isquemia miocárdica (YUSUF 

et al, 1988) 

Outras limitações de uso destes compostos incluem taquicardia reflexa, bradicardia 

paradoxical, hipoxemia causada pelo dissincronia entre aumento da relação perfusão-

ventilação pulmonar e dores de cabeça.  Estes compostos devem ser evitados na 

presença de bradicardia ou extrema taquicardia. O uso prolongado destes compostos 

pode produzir tolerância.  A venodilatação direta pode causar diminuição no 
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preenchimento dos ventrículos direito e esquerdo, pré-carga, resultando no alívio de 

congestão pulmonar e redução do volume e pressão ventricular (ZHOU et al., 2016; 

KAPIL et al., 2014).  O relaxamento arteriolar provoca diminuição da resistência vascular 

periférica, pós-carga, levando a melhora na ejeção sistólica com redução no volume 

ventricular, estresse na parede cardíaca e demanda de oxigênio cardíaca. Se o volume 

intravascular é normal ou está aumentado, a redução na resistência vascular periférica é 

usualmente acompanhada de um aumento no volume ejetado na sístole, minimizando os 

efeitos sistêmicos hemodinâmicos da queda na pressão arterial.  

Na presença de hipovolemia ou por conta de queda acentuada e rápida da pressão 

arterial, um doador de óxido nítrico pode provocar taquicardia reflexa (FLAHERTY, 1983). 

Estes efeitos combinados podem melhorar o estado de pacientes com baixo débito e alta 

resistência vascular periférica (DURRER et al., 1982; COHN et al., 1982; CHIARIELLO et 

al., 1976; YUSUF et al., 1988; JAFFE et al., 1983; PARMLEY et al., 1974, LIE et al., 

1983). Conforme já mensionado, um dos doadores de óxido nítrico mais usados é o 

nitroprussiato de sódio e a complicação mais grave associada ao nitroprussiato é 

hipotensão aguda rápida e severa. Os pacientes podem ainda sofrer nausea, vômito e 

cefaleia palpitações, tonturas, inquietação e dor abdominal. O nitroprussiato é 

rapidamente metabolizado nas substâncias tóxicas cianeto e tiocianato. 

Partindo deste contexto, experimentos em hemodinâmica sistêmica objetivaram 

avaliar o comportamento da mecânica cardíaca e seus parâmetros em curvas pressão x 

volume quando adicionados doses crescentes e cumulativas do composto FOR 0812. Em 

todos os nossos experimentos, a eletromecânica cardíaca foi analisada e não houve 

alterações no traçado eletrocardiográfico durante toda a janela experimetal (dados não 

mostrados).Observou-se inicialmente uma diminuição temporal dose-dependente da 

pressão arterial média em experimentos com animais anestesiados e acordados em 

função da dilatação arteriolar com redução da pós-carga e aumento da pré-carga pela 

adição direta do NO exógeno. Obtivemos com isso, um aumento do débito cardíaco, 

aumento do volume diastólico final e uma tendência de regulação hemodinâmica através 

da elevação do trabalho sistólico em função da redução dos níveis de dP/dT. Nossos 

dados corroboram com estudos adicionaisrealizados em cahorros anestesiados com 

administração intracoronariana de 100µM de S-nitroso-N-acetil-penicilamina(SNAP). 

Obteve-se com isso, um incremento na perfusão miocárdica, entretanto, na presença de 

7-nitroendazol (bloqueador de nNOS) e L-NAME, relatou-se um crescimento significativo 

da pressão sistólica e diastólica (KINGMA et al,2015). Similarmente, em animais tratados 
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com nitroglicerina, isoamil nitrito e isobutil nitrito, houve reduções nos valores de pressões 

diastólica e sistólica no ventrículo esquerdo em experimentos com hemodinâmica 

sistêmica além da elevação da freqüência cardíaca por taquicardia reflexa com reduções 

temporais dos níveis de potência em função da tolerância maior aos nitratos que 

compromete a síntese de NO radicalar conforme já discutido (BAUER et al, 1997). 

Estudos clínicos em pacientes acometidos por patologias cardiovasculares 

isquêmicas, tratado com nitratos orgânicos por via sublingual, obtiveram respostas 

hemodinâmicas satisfatórias na redução dos níveis pressóricos e aumento do índice 

cardíaco, medida hemodinâmica obtida pela razão entre o débito cardíaco e área da 

superfície corporal.(DEN UIL et al, 2015).  

O último tópico deste trabalho abordou a disfunção erétil associada ao diabetes 

como conseqüência principalmente da microangiopatia diabética manifestada como 

disfunção nitrérgica endotelial e neuronal (NANGLE, 2003). Esta disfunção tem como 

conseqüências principais o aumento da resistência vascular e diminuição da resposta 

relaxante ao óxido nítrico nas artérias helicinais e nos corpos cavernosos e também 

diminuição do efeito inibitório nitrérgico sobre o sistema simpático (CELLEK & 

MONCADA, 1997). Estudos demonstram que drogas estimuladoras diretas da GCs a 

exemplo do BAY 41-2272 foram capazes de relaxar a musculatura cavernosal em 

camundongos obesos diabéticos tipo II (NUNES et al, 2015). 

Neste propósito, procuramos avaliar o efeito agudo do composto FOR0812 em ratos 

portadores de disfunção erétil associados ao diabetes(8 semanas), em função da 

disfunção vasculogênica depletora de nNOS e eNOS e por ser o composto, um doador de 

NO.  

Em função das limitações e dificuldades no manejo de animais diabéticos que 

cursaram com alta mortalidade, não conseguimos concluir grupos com doses acima de 

1nM. Observamos uma redução em 75,32% no índice PIC/PAM em animais diabéticos 

quando comparado ao euglicêmicos. Quando submetidos ao tratamento, houve um 

incremento em 11,68% na função erétill. Embora não significativa, verificamos uma 

tendência de aumento da pressão intracavernosa e da relação PIC/PAM, também 

expressa na variável área sobre a curva.  

Estudos adicionais demonstraram um aumento na formação de nitrito e nitrato do 

tecido cavernoso, dos níveis de L-Arginina e do pico da pressão intracavernosa 

mensurada pela relação PIC/PAM e da área sobre a curva em ratos diabéticos por 

streptozotocina submetidos à transfecção genética da eNOS em modelos de ereção por 
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estímulo ganglionar. Esta mudança na função erétil foi resultante do aumento na 

expressão da eNOS bem como uma maior biossíntese de óxido nítrico.(BIVALACQUA et 

al, 2003) 

Acreditamos que com doses maiores e/ou mudança na metodologia com tratamento 

crônico mais duradouro por gavagem ou bomba miniosmótica, podemos conseguir 

resultados ainda mais contundentes. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O composto FO0812 tem atividade anti-hipertensiva e seu mecanismo farmacológico 

envolve principalmente a via do óxido nítrico, com redução de pós-carga e aumento de 

volume sistólico. Seu efeito hipotensor é mais duradouro e menos intenso que o 

nitroprussiato e não produz taquicardia reflexa. Ademais, apresenta a vantagem de não 

produzir metabólitos tóxicos como cianeto e tiocianato. 

Estes estudos abrem novas perspectivas para novos testes pré-clínicos em aorta e 

outros melatofármacos doadores de NO com potencial terapêutico em doenças 

cardiovasculares. 
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