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Resumo 

 

AWATA, W. M. C. Sepse experimental aumenta a ação anti-contrátil do tecido 

adiposo perivascular em aortas de ratos. 2018. Dissertação (Mestrado) – Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 

A sepse é uma disfunção orgânica causada por uma resposta do hospedeiro à 

infecção desregulada, com risco de morte. Quando o tratamento da sepse não é efetivo, 

o quadro pode progredir para hipotensão severa. O tecido adiposo perivascular 

(perivascular adipose tissue - PVAT) é reconhecido como um elemento regulador na 

biologia vascular, com implicações na fisiopatologia de doenças cardiovasculares. No 

entanto, em relação à sepse, pouco se sabe acerca dos efeitos desta sobre a ação 

modulatória que o PVAT exerce no tônus vascular. Dessa maneira a hipótese do 

presente trabalho foi a de que a sepse poderia aumentar o efeito anti-contrátil do PVAT. 

Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito da sepse experimental na ação 

modulatória que o PVAT exerce sobre tônus vascular e os possíveis mecanismos 

envolvidos nessa resposta. Para isso foram utilizados ratos Wistar Hannover com idade 

entre 60 e 70 dias (270 a 300g). Os ratos foram distribuídos aleatoriamente em 2 grupos: 

1) Grupo Sham: foi realizada apenas uma laparotomia sem os procedimentos de 

ligadura e punção do ceco; 2) Grupo CLP (Cecal Ligation and Puncture) : a sepse letal 

foi induzida utilizando o modelo CLP no qual foi realizada uma laparotomia para 

exposição do ceco, onde foi feito uma ligadura e 20 punções intermediárias entre a 

ligadura e a ponta do ceco com agulha de calibre 18 gauge (G). Os animais foram 

anestesiados com quetamina/xilasina (80/10 mg/kg, i.p.) e mortos 6 h após a indução da 

sepse. A aorta torácica foi coletada para realização das análises bioquímicas e 

funcionais. A sepse letal reduziu a taxa de sobrevida, a pressão arterial média (PAM), 

não alterou os níveis de leucócitos e neutrófilos, mas aumentou a contagem de bactérias 

no sangue e no lavado peritoneal, aumentou os níveis plasmáticos de nitrato, uréia e 

CK-MB. A sepse diminuiu a contração induzida pela fenilefrina e serotonina nas aortas 

PVAT(-)/Endo(+) ou Endo (-)
 
do grupo CLP, quando comparada ao Sham. Porém nas 

artérias PVAT(+)/Endo(+) ou Endo (-), o CLP induziu redução mais pronunciada da 

contração induzida tanto pela fenilefrina, quanto pela serotonina. O aumento do efeito 

anti-contrátil do PVAT na condição séptica não foi encontrado nas artérias após a 

incubação com L-NAME, 7-nitroindazol, 1400W, A779, carboxy-PTIO, ODQ, 

apamina, RO11384552 e indometacina. Tiron, catalase, 4-aminopiridina, glibenclamida  

e caribdotoxina não alteraram a contração induzida pela fenilefrina no grupo CLP. A 

sepse aumentou a concentração de H2O2 na aorta, mas não afetou a concentração no 

PVAT. Aumento dos níveis de ânion superóxido (O2
-
) e prostaglandina (PG)I2 foram 

detectados tanto na aorta, quanto no PVAT do grupo CLP. A sepse não alterou os níveis 

de PGE2 ou angiotensina (1-7) na aorta ou PVAT. Portanto, a sepse letal induzida por 

CLP aumenta a ação anti-contrátil do PVAT por um mecanismo que envolve a 

produção de NO pelas enzimas iNOS e nNOS, a participação de canais para KCa de 

baixa condutância e ativação da enzima guanilato ciclase solúvel. Além disso, sugere-se 

o envolvimento da PGI2 e angiotensina (1-7) na hiporresponsividade vascular mediada 

pelo PVAT durante a sepse.  

 

Palavras-chave: Sepse, CLP, tecido adiposo perivascular, hiporresponsividade 

vascular.  



 

Abstract 

 

AWATA, W. M. C. Experimental sepsis increases the anti-contractile action of 

perivascular adipose tissue in the rat aorta. 2018. Masters Dissertation – Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirao Preto, 2018. 
 

Sepsis is an organic dysfunction caused by an unregulated host response to life-

threatening infection. When treatment of sepsis is ineffective, the condition may 

progress to severe hypotension that is drug-irresponsive. Perivascular adipose tissue 

(PVAT) is recognized as a regulatory element in vascular biology that is implicated in 

the pathophysiology of cardiovascular diseases. However, little is known about the 

effects of sepsis in the modulatory action of PVAT. Thus, the hypothesis of the present 

study was that sepsis could increase the anti-contractile effect of PVAT. Therefore, the 

objective of the study was to evaluate the effect of experimental (lethal) sepsis in the 

modulatory action that PVAT exerts on vascular tone and the possible mechanisms 

underlying this response. With this purpose, male Wistar Hannover rats (250-300g) 

were divided in 2 groups: 1) Sham: the cecum was exteriorized without ligation and 

puncture; 2) CLP: lethal sepsis was induced using the cecal ligation and puncture (CLP) 

model. The thoracic aorta was isolated 6 h after sepsis for functional and biochemical 

assays. Lethal sepsis reduced survival rate, mean arterial pressure (MAP), did not alter 

leukocytes and neutrophils migration, but increased bacterial count in the blood and 

peritoneal cavity, increased plasma levels of nitrate, urea and CK-MB. We found that in 

aortas PVAT(-)/Endo(+) or Endo(-), sepsis decreased the contraction induced by 

phenylephrine or serotonin, when compared to sham. In PVAT(+)/Endo(+) or Endo (-) 

arteries sepsis induced a more pronounced reduction of phenylephrine-induced 

contraction. Sepsis-induced increase of anti-contractile action of PVAT was not found 

after incubation of arteries with L-NAME, 7-nitroindazole, 1400W, A779, carboxy-

PTIO , ODQ, apamin, indomethacin and RO1138452. Tiron, catalase, charybdotoxin, 4-

aminopyridine and glibenclamide did not alter phenylephrine-induced contraction in the 

CLP group. Sepsis increased H2O2 concentration in the aorta, but did not affect H2O2 

concentration in PVAT. Increased levels of superoxide anion (O2
-
) and prostaglandin 

(PG) I2 were detected in both aorta and PVAT. Sepsis did not alter the levels of PGE2 or 

angiotensin (1-7) in the aorta or PVAT. Conclusion: Lethal sepsis increases the anti-

contractile action of PVAT by a mechanism that involves the production of nitric oxide 

(NO) by iNOS and nNOS, the participation of calcium-dependent K+ channel of low 

conductance and activation of the enzyme soluble guanylate cyclase. Angiotensin (1-7) 

and PGI2 also contribute to the increased anti-contractile effect displayed by PVAT 

during sepsis. Financial Support: CAPES 

 

Key words: Sepsis, CLP, perivascular adipose tissue, vascular hyporesponsiveness. 
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1 INTRODUÇÃO 

Recentemente foi realizado o Terceiro Consenso Internacional de Definições (Sepse-

3) (Third International Consensus Definitions Task Force (Sepsis-3), o qual definiu sepse 

como uma disfunção orgânica causada por uma resposta do hospedeiro à infecção 

desregulada, com risco de morte (Singer et al., 2016). Segundo a Aliança Global da Sepse 

(Global Sepsis Alliance – GSA) (2015), a sepse é o risco de saúde mais subestimado, mesmo 

com a incidência de mais de 30 milhões de pessoas no mundo anualmente e levando cerca 

de 8 milhões de pessoas à morte. O número de casos de sepse é maior que o infarto do 

miocárdio ou câncer de pulmão e mama, o que a torna uma questão de saúde pública a nível 

mundial (Uhle et al., 2016). 

O início da sepse é caracterizado por temperatura corporal anormal, confusão mental, 

oligúria, trombocitopenia e hipotensão. Quando o tratamento da sepse não é efetivo, o 

quadro pode progredir para insuficiência respiratória ou renal, anormalidades na coagulação 

e hipotensão severa que é irresponsiva a fármacos. Esse conjunto de sinais caracteriza o 

choque séptico que é a principal causa de morte na sepse (Singer et al., 2016). Uma resposta 

inflamatória equilibrada é fundamental no combate de processos infecciosos, enquanto uma 

resposta inflamatória exarcebada e não regulada, como a que ocorre durante a sepse pode 

induzir lesões orgânicas no hospedeiro, sendo mais destrutiva do que a infecção inicial 

(Medzhitov, 2013).  

A fisiopatologia da sepse é complexa e nesse processo vários mecanismos são 

ativados simultaneamente. De maneira geral, o processo inicia-se com a resposta imune 

inata, a qual envolve o reconhecimento de constituintes dos microorganismos (PAMPs, do 

inglês pathogen-associated molecular patterns) e também, de sinais endógenos de dano 

(DAMPs, do inglês damage-associated molecular patterns) por meio de receptores 

específicos (PRRs, do inglês pattern recognition receptors), dentre eles a família de TLRs 

(do inglês Toll-like receptors) apresenta grande influência na indução da liberação de 
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mediadores pró-inflamatórios (citocinas e quimiocinas) por macrófagos (Medzhitov & 

Janeway, 2000; Akira et al., 2006;). Esse processo pode ser induzido por bactérias, pelo 

lipopolissacarídeo de membrana (LPS), que é um componente da parede celular de bactérias 

Gram-negativas ou por peptídeoglicanos que compõem bactérias Gram-positivas. Os 

receptores TLR2 e TLR4 são especialmente importantes no início da resposta imunológica 

inata contra infecções. A ativação desses receptores em células do sistema imune induz a 

produção de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral-α (TNF-α), 

interleucina (IL)-1β e IL-6, bem como quimiocinas, como a quimiocina ligante 1 e 2 

(CXCL1 e CXCL2, respectivamente) (Mogensen, 2009; Castoldi et al., 2012). Estes 

mediadores estão envolvidos no recrutamento de neutrófilos para o local da infecção. De 

fato, os neutrófilos são os principais intervenientes na eliminação de bactérias, impedindo a 

disseminação bacteriana sistêmica.  

O recrutamento inicial de neutrófilos para o local da infecção está associado com 

aumento da sobrevivência à sepse (Benjamim et al., 2002). A morte de patógenos é 

favorecida pela fagocitose e também pela atividade de moléculas microbicidas, tais como 

oxigênio reativo e intermediários de nitrogênio, bem como enzimas líticas como a elastase, 

mieloperoxidase, lisozima, catepsina G e serina proteases. Essas moléculas são altamente 

eficientes na eliminação de patógenos, mas podem se tornar um risco para o hospedeiro se 

produzidas em excesso ou de maneira descontrolada. No entanto, durante a sepse, a presença 

de inflamação sistêmica excessiva é responsável pela falha da migração de neutrófilos para o 

foco da infecção. Subsequentemente, os neutrófilos circulantes infiltram-se nos órgãos vitais 

(pulmão, coração e rins) provocando a falência de múltiplos órgãos (Kanashiro et al., 2017).  

Essa falha de migração de neutrófilos é multifatorial e foi associada com altas taxas de 

mortalidade e aumento exacerbado do número de bactérias no exsudato peritoneal e no 

sangue. O mecanismo envolvido nesse prejuízo de recrutamento de neutrófilos na sepse letal 

pode ser devido a uma liberação excessiva de citocinas/quimiocinas pró-inflamatórias, o 
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aumento concomitante de óxido nítrico (NO) derivado da enzima NO sintase (NOS) 

induzível (iNOS) e até mesmo a ativação excessiva dos receptores do tipo toll (TLR), 

embora os mesmos sejam importantes para a resposta inflamatória local (Alves-Filho et al., 

2006). 

Diversos modelos experimentais foram desenvolvidos para estudar a sepse, entre 

eles, o modelo desenvolvido por Wichterman et al. (1980) denominado modelo de punção e 

ligadura do ceco (Cecal ligation and puncture – CLP). Tal modelo é considerado o mais 

semelhante à sepse humana pela fonte de infecção (peritônio) onde as bactérias são 

continuamente dispersas; e ainda pela semelhança com o perfil de citocinas produzidas na 

sepse humana (Kingsley & Bhat, 2016; Kanashiro et al., 2017). Dessa forma, o modelo 

experimental de CLP é classificado como “padrão ouro” para o estudo da sepse em animais 

uma vez que é o que mais se aproxima do quadro clínico da sepse em humanos (Parker & 

Watkins, 2001; Ruiz et al., 2016). O modelo CLP é uma combinação de lesão isquêmica do 

tecido associado à infecção polimicrobiana autóloga (Gentile et al., 2014). Este modelo de 

peritonite polimicrobiana pode ser realizado com ou sem administração de antibióticos. O 

tratamento antimicrobiano espelha os padrões clínicos do tratamento da sepse, mas é evitado 

em modelos experimentais destinados a estudar as consequências geradas pela infecção 

(Deitch, 1998; Buras et al., 2005; Van der Poll, 2012). O diâmetro da agulha e o número de 

perfurações realizadas no ceco determinam a gravidade da sepse induzida no modelo CLP. 

Dessa maneira, a sepse é classificada como sepse sub-letal (0-10% de mortalidade) e sepse 

letal (90-100% de mortalidade) pela taxa de mortalidade do grupo experimental estudado 

(Gentile et al., 2014).  

Como mencionado anteriormente, a sepse tem impacto importante no sistema 

cardiovascular. A sepse reduz a capacidade dos vasos em manter seu tônus e induz 

hipotensão sistêmica que resulta em inadequada perfusão sanguínea e oxigenação, o que 

leva a disfunção de múltiplos órgãos (Angus & Van der Poll, 2013). O modelo CLP tem 
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sido amplamente utilizado em roedores para estudar os efeitos cardiovasculares induzidos 

pela sepse. Os estudos que empregam esse modelo mostram que há hipotensão e 

hiporresponsividade vascular a agentes vasoconstritores (vasoplegia), respostas observadas 

em humanos na prática clínica. Em relação à contratilidade vascular, Sordi et al. (2010) 

mostraram que há redução da reatividade vascular in vivo para a fenilefrina 6 h após indução 

da sepse. De fato, estudo recente de Bernardelli et al. (2016) mostrou que a vasoplegia 

decorrente da sepse é dependente do tempo e do vaso estudado. Por exemplo, foi descrito 

nesse estudo que há redução da resposta contrátil à fenilefrina em artéria mesentérica e 

artéria caudal de rato 6 h após a sepse, resposta que não foi observada em artéria renal. Em 

aorta de ratos foi descrita redução da resposta contrátil à fenilefrina e angiotensina II 6 h 

após a sepse, fato que reforça os efeitos da sepse em curto prazo na responsividade vascular 

a agentes vasoconstritores (De Souza et al., 2015). É importante ressaltar que os estudos 

realizados para avaliar os efeitos em curto prazo (6 h) da sepse sobre a reatividade vascular 

(in vitro e in vivo) foram conduzidos em períodos onde a hipotensão já havia se estabelecido. 

Nesse sentido, Araújo et al. (2012)  mostraram que  há queda da pressão arterial 6 h após a 

indução da sepse em ratos.   

Os mecanismos pelos quais a sepse induz hipotensão e redução da resposta vascular 

não são totalmente entendidos, mas o aumento da produção de NO parece exercer 

importante função nessas respostas (Nardi et al., 2014)  . O NO é um importante modulador 

do tônus vascular que é produzido principalmente pelas células endoteliais. A NOS é a 

enzima responsável pela síntese de NO, tendo sido identificadas três isoformas distintas: 

NOS neuronal (nNOS ou tipo I), NOS induzível (iNOS ou tipo II) e NOS endotelial (eNOS 

ou tipo III)
 
(Boucher et al., 1999). As isoformas de NOS catalisam a oxidação dos elétrons 

da L-arginina para NO e L-citrulina. O NO gerado se difunde para o músculo liso vascular 

onde ativa a enzima guanilato ciclase solúvel que é responsável pela conversão de trifosfato 

de guanosina (GTP) em monofosfato de guanosina cíclico (GMPc). O GMPc por sua vez 
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ativa a proteína quinase G que coordena uma série de eventos intracelulares como abertura 

de canais para K
+
, mobilização de Ca

2+
 para estoques intracelulares que levam ao processo 

de relaxamento (Murad, 2006). Utilizando o modelo de CLP, Nardi et al. (2014)  mostraram 

que em ratos há hipotensão e hiporresponsividade vascular à fenilefrina 6 h após a indução 

da sepse e que essas respostas são mediadas pelo NO.  

O tecido adiposo perivascular (perivascular adipose tissue - PVAT) é reconhecido na 

atualidade como um elemento regulador na biologia vascular, com implicações na 

fisiopatologia de doenças cardiovasculares. Esse tecido envolve a maioria dos vasos 

sanguíneos sistêmicos, exceto os vasos da circulação cerebral (Gao, 2007). O PVAT 

localiza-se no exterior da camada adventícia e não há estruturas laminares ou qualquer 

barreira organizada que separe os dois. O PVAT é diferente do tecido adiposo em geral 

devido à sua localização específica (vasos sanguíneos circundantes). O tecido adiposo é 

classificado como branco ou marrom. O tecido adiposo marrom (Brown adipose tissue - 

BAT) é composto de adipócitos metabolicamente ativos e tem como função principal a 

termogênese enquanto o tecido adiposo branco (White adipose tissue - WAT) é visto como 

um local de armazenamento de lipídios. O BAT e o WAT compartilham algumas 

características como, por exemplo, o fato de receberem inervação do sistema nervoso 

simpático (Berthoud et al., 2006). No entanto, há várias diferenças estruturais e funcionais 

entre esses tecidos. Por exemplo, o BAT é mais vascularizado, inervado e metabolicamente 

ativo que o WAT (Cinti, 2005). Outra diferença consiste no fato de que os adipócitos típicos 

do WAT são compostos de uma única vesícula lipídica grande, enquanto os adipócitos do 

BAT contêm vesículas lipídicas multiloculares menores. Dependendo do leito vascular, o 

PVAT pode ser composto pela mistura de BAT e WAT, como visto na aorta, ou composto 

exclusivamente por WAT como nas artérias mesentéricas (Gao, 2007).  

A vascularização e a inervação do PVAT também variam com a localização, 

contribuindo assim para explicar as variações locais nas características funcionais do PVAT. 
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Além de adipócitos e células associadas ao vasa vasorum, o PVAT pode conter macrófagos 

infiltrantes e linfócitos T, cuja atividade torna-se relevante em situações fisiopatológicas. 

Portanto, o PVAT é um tipo funcionalmente especializado de tecido adiposo, com diferentes 

propriedades de desenvolvimento e secreção. Assim, os adipócitos do PVAT são diferentes 

dos adipócitos em outros depósitos de gordura, como evidenciado por Chatterjee et al. 

(2009). Nesse estudo os adipócitos perivasculares de artérias coronárias humanas foram 

comparados aos adipócitos de depósitos perirenais e subcutâneos e foi mostrado que os 

adipócitos do PVAT são menos diferenciados e tem um perfil secretório que favorece a 

secreção de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-6, IL-8 e a expressão da proteína 

quimiotática de monócitos 1 (Monocyte chemoattractant protein-1 - MCP-1). Esses dados 

levaram os autores a concluir que os adipócitos perivasculares contribuem para a inflamação 

da adventícia e desenvolvimento da aterosclerose. A natureza especializada do PVAT é 

ainda ilustrada por diferenças nos perfis secretórios dependentes do leito vascular (Gálvez-

Prieto et al., 2008). Devido a estas diferenças importantes, o conhecimento adquirido com 

estudos focados no tecido adiposo não é necessariamente aplicável ao PVAT.  

Até o início da década de 1990 acreditava-se que o PVAT era somente uma estrutura 

de suporte e armazenamento lipídico, mas atualmente sabe-se que além dessas funções esse 

tecido também possui propriedades secretórias que, agindo de maneira endócrina ou 

parácrina, libera substâncias vasoativas que participam da regulação do tônus vascular 

(Szasz & Webb, 2012; Boydens et al., 2012). O papel do PVAT na modulação do tônus 

vascular foi inicialmente descrito por Soltis & Cassis (1991), que mostraram que o PVAT 

diminuia a potência da resposta contrátil induzida pela noradrenalina em aorta de ratos da 

linhagem Sprague-Dawley. Os autores sugeriram que essa diminuição era independente do 

endotélio e ocorria devido à captação da noradrenalina pelo PVAT. Uma década mais tarde, 

a ação anti-contrátil do PVAT voltou a ser investigada por Lohn et al. (2002) que 

demonstraram, também em aorta de ratos Sprague-Dawley, que o PVAT reduzia o efeito 
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contrátil da angiotensina II, serotonina e fenilefrina em 95%, 80% e 30%, respectivamente. 

Esses autores mostraram ainda que o efeito anti-contrátil do PVAT era derivado de 

adipócitos, sendo transferível, fato que originou o termo “fator relaxante derivado do 

PVAT”. Esse estudo também mostrou que o efeito anti-contrátil do PVAT envolvia a 

abertura de canais para K
+
 dependentes de ATP (KATP) e que não era dependente do 

endotélio ou da formação de NO. Posteriormente, esse grupo de pesquisadores mostrou que 

o PVAT da artéria mesentérica de ratos Sprague-Dawley também possui efeito anti-contrátil 

e que esse efeito é independente do endotélio vascular e da produção de NO (Verlohren et 

al., 2004). No entanto, um achado interessante desse estudo é o de que, diferente do que foi 

observado na aorta, o efeito anti-contrátil do PVAT na artéria mesentérica não envolve a 

abertura de canais para KATP, mas a abertura de canais para K
+
 sensíveis à voltagem (KV). 

Em aorta de ratos da linhagem Wistar foi descrito que o PVAT exerce seu efeito anti-

contrátil por meio de dois mecanismos distintos: (1) liberando um fator relaxante transferível 

que induz relaxamento dependente do endotélio através da liberação de NO e subsequente 

ativação do canal para K
+
 ativados pelo Ca

2+
 (KCa), e (2) por um mecanismo independente 

do endotélio que envolve peróxido de hidrogênio (H2O2) e subsequente ativação da enzima 

guanilato ciclase solúvel (Gao et al., 2007).  

A partir do estudo de Lohn et al. (2002) onde foi descrita a existência de um fator de 

relaxamento derivado do PVAT, vários candidatos tem sido propostos como, dentre eles, o 

NO (Szasz & Webb, 2012). Como mencionando anteriormente, Gao et al. (2007) mostraram 

que em aorta de ratos Wistar o efeito anti-contrátil do PVAT é parcialmente mediado pela 

liberação endotelial de NO e subsequente ativação do canal para KCa. No entanto, o PVAT 

também expressa a enzima eNOS sendo capaz de sintetizar e liberar o NO (Dashwood et al., 

2011). 

O peptídeo angiotensina (1-7) [Ang (1-7)] também foi proposto como um dos fatores 

de relaxamento derivados do PVAT. Assim, a expressão de Ang (1-7) foi demonstrada em 
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PVAT de aorta de rato, e o A779, um antagonista dos receptores Mas, bem como a inibição 

da enzima ECA2 levou à diminuição do efeito anti-contrátil do PVAT (Lee et al., 2009). A 

Ang (1-7) liberada pelo PVAT atua no endotélio onde induz a liberação de NO que por sua 

vez atua como um fator hiperpolarizante através da abertura dos canais para KCa com 

consequente relaxamento da aorta. Estes achados foram posteriormente reproduzidos na veia 

cava de rato, onde o efeito anti-contrátil do PVAT também se mostrou ser dependente da 

Ang (1-7) que causa relaxamento do músculo liso através da liberação de NO endotelial e 

ativação de canais para Kv (Lu et al., 2011). 

No entanto, é importante destacar que alguns autores encontraram efeitos opostos do 

PVAT sobre a contração vascular. Nesse sentido, Gao et al. (2006) propuseram que o PVAT 

promove vasoconstrição induzida pela estimulação do nervo perivascular da artéria 

mesentérica superior do rato. Os autores mostraram que o PVAT expressa subunidades da 

enzima NAD(P)H oxidase e que o ânion superóxido (O2
-
) produzido por essa enzima em 

adipócitos do PVAT é o responsável pela contração. 

Na vasculatura, a defesa natural contra a produção aumentada das espécies reativas 

de oxigênio (ERO) é feita por sistemas antioxidantes enzimáticos, dentre os quais se 

destacam as enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) (Gongora et al., 2006; 

Tajima et al., 2009). A SOD é a primeira linha de defesa contra os efeitos prejudiciais das 

ERO, uma vez que catalisa a dismutação do O2
-
 levando à formação de H2O2 e O2. Três 

formas existentes da SOD são descritas em mamíferos de acordo com o conteúdo metálico 

presente sendo que a Cu-ZnSOD está localizada principalmente no citoplasma, a Mn-SOD 

na matriz mitocondrial e EC-SOD no ambiente extracelular (Fridovich, 1997; Freinbichler et 

al., 2011). O H2O2 formado pela dismutação do O2
-
 é uma molécula mais estável que o O2

- 
e 

por esse motivo é a principal ERO relacionada a efeitos prejudiciais da função vascular 

(Montezano & Touyz, 2012). A concentração de H2O2 nos vasos é regulada principalmente 

pela CAT que promove a conversão de H2O2 a H2O e O2 (Fridovich, 1997). O PVAT 
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expressa as três isoformas da SOD e por esse motivo é capaz de promover a regulação da 

geração de ERO (Szasz & Webb, 2012).  

Em conjunto, os dados apresentados mostram que o PVAT produz vários elementos 

vasoativos que participam da regulação e manutenção do tônus vascular (Lu et al., 2010; 

Rajsheker et al., 2010; Szasz & Webb, 2012; Lee et al., 2014; Ayala-Lopez et al., 2014). A 

expressão da enzima iNOS também foi descrita em PVAT de aortas em condição de 

endotoxemia (Hai-Mei et al., 2013). Além disso, em situações não fisiológicas, o PVAT 

produz citocinas pró-inflamatórias, O2
-
 e H2O2 (Gao et al., 2006; Du et al., 2015;). É 

importante ressaltar que, atualmente, o PVAT é estudado em diversos modelos animais que 

levam à disfunção vascular, onde se sugere que ele desempenhe importante papel na 

fisiopatologia da lesão vascular devido a alterações na liberação de fatores vasoativos 

(Gálvez-Prieto et al., 2012). Por exemplo, em animais obesos, o efeito anti-contrátil do 

PVAT desaparece (Ketonen et al., 2010; Meijer et al., 2011). Nessa condição, o PVAT 

promove ações contráteis ao invés de anti-contráteis e o estresse oxidativo é um importante 

fator que contribui para a resposta contrátil do PVAT sendo o O2
-
 o principal mediador dessa 

resposta (Gao et al., 2006). Aumento do estresse oxidativo também foi descrito no PVAT de 

animais em modelo de síndrome metabólica onde foi descrito aumento da peroxidação 

lipídica e redução da capacidade antioxidante (Rebolledo et al., 2010).  

Em relação à sepse, pouco se sabe acerca dos efeitos desta sobre a ação modulatória 

que o PVAT exerce no tônus vascular. O único estudo publicado mostrou que, em ratos, a 

endotoxemia induzida por injeção de lipopolissacarídeo (LPS) promoveu redução do efeito 

contrátil induzido pela fenilefrina em aorta com ou sem PVAT. A endotoxemia induziu 

aumento da expressão da enzima iNOS no PVAT e aumentou a capacidade de relaxamento 

promovida por esse tecido (Hai-Mei et al., 2013). No entanto, não está claro qual(is) o(s) 

mecanismo(s) envolvidos nessa resposta.  
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O conjunto de dados apresentados mostra que em condições fisiológicas, o PVAT 

apresenta efeito protetor e benéfico na regulação do tônus vascular, porém em situações não 

fisiológicas pode ocorrer modificação da sua ação modulatória. Uma vez que a sepse induz 

hiporreatividade vascular, é importante avaliar se há participação do PVAT nessa resposta e 

os possíveis mecanismos envolvidos. A hipótese do presente estudo foi a de que a sepse 

poderia aumentar o efeito anti-contrátil do PVAT. Essa resposta aumentaria a 

hiporresponsividade vascular observada durante a sepse.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 A sepse é reconhecida mundialmente como uma importante questão de saúde pública 

por sua alta incidência afetando aproximadamente 30 milhões de pessoas anualmente e 

levando a cerca de 8 milhões de óbitos (Uhle et al., 2016). A hipotensão arterial e a 

hiporresponsividade vascular a agentes vasoconstritores são respostas características da 

sepse que podem agravar a condição do paciente. Nesse sentido, o entendimento dos 

mecanismos pelos quais a sepse induz a vasoplegia é de grande interesse. Uma vez que o 

PVAT modula o tônus vascular, torna-se pertinente investigar se há aumento da resposta 

anti-contrátil do PVAT durante a sepse, pois essa resposta poderia contribuir para a 

hiporresponsividade vascular induzida pela sepse.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 

O presente estudo avaliou o efeito da sepse experimental na ação modulatória que o 

PVAT exerce sobre tônus vascular e os possíveis mecanismos envolvidos nessa resposta. 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar o papel das isoformas da NOS no efeito da sepse em anéis de aorta 

PVAT(+)/Endo(+).  

 Avaliar o papel das COXs no efeito da sepse em anéis de aorta PVAT(+)/Endo(+). 

 Avaliar o papel das ERO no efeito da sepse em anéis de aorta PVAT(+)/Endo(+). 
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4 MÉTODOS 

4.1 Animais 

Foram utilizados ratos Wistar Hannover com idade entre 60 e 70 dias (270 a 300g) 

provenientes do Biotério Central do Campus da USP de Ribeirão Preto. Os ratos foram 

distribuídos aleatoriamente em 2 grupos: 1) Grupo Sham: foi realizada apenas uma 

laparotomia sem os procedimentos de ligadura e punção do ceco; 2) Grupo CLP: a sepse 

letal foi induzida utilizando o modelo CLP no qual foi realizada  laparotomia para exposição 

do ceco, onde foi feita uma ligadura e 20 punções intermediárias entre a ligadura e a ponta 

do ceco com agulha de calibre 18 gauge (G).  Os animais foram mantidos por no mínimo 48 

h no Biotério de Manutenção da EERP/USP antes da indução da sepse com livre acesso à 

água e ração. O biotério tem temperatura controlada por ar condicionado tipo slipt (20-

22
o
C), ciclo automático de claro/escuro de 12 horas (luzes acesas entre 06:00 e 18:00 h). Os 

ratos permaneceram em rack ventilada (modelo AL21, ALESCO, Brasil) agrupados em 3 

em mini-isoladores de polissulfona (modelo Ventlife, ALESCO, Brasil) com área de 1.612 

cm
2
. 

 Em todos os protocolos os animais foram anestesiados com quetamina/xilasina 

(Syntec, Rhobifarma Indústria Farmacêutica Ltda., Hortolândia/SP) (80/10 mg/kg, i.p.) e 

mortos por exsanguinação seguida do rompimento do diafragma. A aorta torácica com ou 

sem PVAT (PVAT(+) e PVAT(-), respectivamente) foi coletada para realização das análises 

funcionais e a aorta torácica e o PVAT isolados foram coletados para realização das análises 

bioquímicas descritas a seguir. Os protocolos experimentais descritos estão em acordo com 

as normativas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA) e foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP (Autorização nº 2017.5.86.22.9). 
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4.2 Indução da sepse letal 

 

             O modelo CLP utilizado no presente estudo foi adaptado a partir daquele descrito 

por Rittirsch et al. (2009). Uma vez que o ceco é uma fonte endógena de contaminação 

bacteriana, uma peritonite bacteriana foi desenvolvida devido à perfuração do ceco. Em 

seguida as bactérias entéricas foram translocadas para o compartimento sanguíneo. Foram 

incluídos ao protocolo os animais Sham, no qual foram realizados todos os procedimentos, 

exceto a ligadura e a punção do ceco. A indução da sepse foi realizada sempre às 8 h da 

manhã devido aos efeitos do ritmo circadiano na resposta inflamatória.  

Os ratos foram anestesiados com cetamina/xilazina (80/10 mg/kg, i.p.). Foi feita 

uma incisão longitudinal na linha mediana do abdômen e ao localizar a linha alba da 

musculatura abdominal, foi realizado a dissecação da mesma para expor o ceco. Foi 

necessário dissecar cuidadosamente o mesentério do ceco para permitir a realização da 

ligadura na posição designada para a sepse letal. Neste caso, é importante que a relação entre 

o ceco ligado (distância entre o pólo distal e a ligadura) e a distância da ligadura à base do 

ceco (imediatamente abaixo da válvula ileocecal) seja consistente (75%:25% para sepse 

letal). Antes da perfuração cecal, o conteúdo do ceco foi pressionado suavemente em direção 

ao ceco distal. Para a indução da sepse letal foram realizadas 20 punções intermediárias 

entre a ligadura e a ponta do ceco com agulha de calibre 18 gauge (G). Depois de remover a 

agulha foi aplicado pressão para permitir que uma pequena quantidade (gotícula) de 

conteúdo do ceco seja exposta através dos furos. O ceco foi reposicionado na cavidade 

abdominal sem espalhar as fezes para as margens da dissecação na parede abdominal. A 

incisão foi fechada com sutura. No grupo Sham foi feita apenas a laparatomia abdominal e 

exposição intestinal, sem perfurações. Reanimou-se o animal com injeção subcutânea de 

solução salina normal (5 mL por 100 g de peso corporal) para evitar a desidratação.   
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Esse modelo foi escolhido, pois tem sido utilizado para avaliar o impacto da sepse 

experimental no sistema cardiovascular (da Rosa Maggi Sant'Helena et al., 2015; De Souza 

et al., 2015, 2016).  Após a indução da sepse, os animais foram mortos e a aorta torácica foi 

devidamente isolada para a realização dos experimentos funcionais e bioquímicos. O 

período pós-sepse foi escolhido com base em estudos da literatura mostrando que há 

hipotensão e redução da responsividade da aorta (Araújo et al., 2012; De Souza et al., 2015).  

A efetividade do modelo experimental foi avaliada por meio dos experimentos 

descritos no item 4.3.  

4.3 Validação do modelo experimental:  

 

4.3.1 Curva de sobrevivência:  

Para avaliação da sobrevida, os ratos dos dois grupos experimentais foram 

monitorados a cada 2 h durante 14 h após os procedimentos cirurgicos. Durante este período 

os ratos tiveram livre acesso à água filtrada. Os resultados foram expressos em porcentagem 

(%) de sobrevivência.  

4.3.2 Avaliação da pressão arterial média (PAM) em animais acordados 

Um dia antes dos experimentos, os ratos foram anestesiados com cetamina/xilazina 

(80/10 mg/kg, i.p.) e uma cânula (um segmento de 4 cm de PE-10 ligado a um segmento de 

13 cm de PE-50), (Clay Adams, Parsippany, NJ, EUA) foi inserida na aorta abdominal pela 

artéria femoral para o monitoramento da PAM . A cânula foi exteriorizada no dorso do 

animal. A PAM foi registrada antes (basal) e 2, 4 ou 6 h após a indução da sepse com um 

tempo de aquisição de 1 min usando um amplificador HP-7754A (Hewlett Packard, EUA) 

conectado a um computador e processados pelo software Windaq di 190 (Dataq, EUA). Os 

resultados foram expressos em delta da PAM (mmHg), no qual os valores de pressão arterial 
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após os procedimentos cirúrgicos foram subtraídos dos valores de pressão arterial basal de 

cada animal. 

4.3.3 Migração de neutrófilos na cavidade peritoneal 

 

A migração de neutrófilos foi determinada conforme descrito anteriormente por 

Freitas et al. (2009). Os ratos de ambos os grupos foram sacrificados 6 h após os 

procedimentos para indução da sepse. Em seguida, foi introduzido 1,5 mL de solução salina 

tamponada com fosfato (PBS) / ácido etilenodiaminotetracético (EDTA, 1 mmol/L) na 

cavidade peritoneal para colher as células. Uma câmara de Neubauer foi usada para 

contagem total de células no sangue. As contagens diferenciais foram feitas utilizando 

microscopia de imersão em óleo utilizando lâminas de citocentrífuga contendo as células do 

lavado peritoneal (700 rpm, 10 min, 25
o
C) coradas com Diff-Quik® (Merz & Dade, 

Djüdingen, Suíça). Um total de 100 células foi contado para a determinação da porcentagem 

de neutrófilos presentes na cavidade peritoneal (Freitas et al., 2009). Os resultados foram 

expressos como número de neutrófilos na cavidade. 

 

4.3.4 Contagem de bactérias no exudato peritoneal e no sangue 

 

  A contagem bacteriana foi determinada no exsudato peritoneal e no sangue 6 h 

após os procedimentos cirúrgicos dos animais Sham e CLP, conforme descrito 

anteriormente (Godshall et al., 2002). Alíquotas de diluições em série de exsudado 

peritoneal e sangue foram plaqueadas em placas de Petri contendo Ágar Mueller Hinton 

(Difco Laboratories, Detroit, USA) que foram então incubadas a 37°C (5% de CO2). 

Unidades formadoras de colônia (UFC) foram quantificadas manualmente 24 h após a 

incubação. Os resultados foram expressos como log mediano de UFC / mL. 
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4.3.5 Determinação dos níveis de nitrato/nitrito (NOx) no plasma 

 

 Foi realizada colorimetricamente a 540 nm seguindo instruções do kit comercial 

(#78000, Cayman Chemical Company, Ann Arbor, Michigan, MI, EUA). As amostras (200 

μL de plasma) coletadas foram centrifugadas (14000 x g, por 15 min, a 24°C) em filtros de 

ultracentrifugação de 30 kDa. Foram utilizadas amostras centrifugadas em um ensaio 

colorimétrico baseado na reação do nitrato/nitrito com o reagente de griess que tem como 

produto um diazo-composto de coloração rosa. Os resultados foram expressos em nmol/mL 

de plasma. 

4.3.6 Dosagem de Uréia e CK-MB 

Foram utilizadas amostras de plasma submetidas às quantificações de nitrogênio 

ureico no sangue (BUN) e creatina quinase (CK-MB) seguindo as instruções de kits 

analíticos comercialmente disponível (Labtest Diagnóstica S.A., MG, Brasil). As 

absorbâncias foram determinadas em leitor de ELISA, no comprimento de onda de 340 nm 

para CK-MB e 600 nm para BUN, em espectrofotômetro (Spectra Max-250, Molecular 

Devices). Os resultados de uréia e CK-MB foram expressos em mg/dL e U/L 

respectivamente.  

 Objetivo: Validar o modelo de sepse letal empregado no estudo. 

4.4 Estudo funcional da reatividade vascular em aorta PVAT(+) e PVAT(-) 

A aorta torácica foi isolada, cortada em anéis (5 mm) e mantida sob tensão de 15 mN 

em banho de órgão [37C e gaseificados com mistura carbogênica (95% O2 e 5% CO2)] 

contendo solução de Krebs [(em mmol/L): NaCl 130; KCl  4,7; KH2PO4  1,18; MgSO4  

1,17; NaHCO3  14,9; Glicose 5,5; CaCl2  1,6; pH 7,4]. Após 60 min, as artérias foram 

estimuladas com fenilefrina (0,1 μmol/L) até a reprodução da amplitude da resposta 

contrátil. O endotélio vascular foi preservado ou removido mecanicamente de acordo com o 

protocolo experimental. A integridade do endotélio foi testada pelo relaxamento induzido 
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pela acetilcolina (1 μmol/L) sobre contração mantida com fenilefrina, o anel foi descartado 

se o relaxamento não fosse 80% ou maior. A reatividade vascular foi estudada por meio da 

obtenção de curvas concentração-resposta para fenilefrina (10 nmol/L a 10 μmol/L) ou 

serotonina (10 nmol/L a 100 μmol/L) em aortas [PVAT(+) ou PVAT(-)] com ou sem 

endotélio [Endo(+) ou Endo(-)].   

Para avaliação dos mecanismos pelos quais a sepse altera a ação modulatória do 

PVAT, foi realizada uma contração vascular induzida pelo KCl (90 mmol/L) em anéis 

PVAT(+)/Endo(-). Curvas concentração-resposta para fenilefrina foram obtidas após 

incubação por 30 min com um dos seguintes compostos: L-NAME (100 μmol/L, inibidor 

não seletivo das NOS), 1400W (1 μmol/L, inibidor seletivo da iNOS), 7-nitroindazol (100 

μmol/L, inibidor seletivo da nNOS, 7NI), ODQ (1 μmol/L, inibidor da guanilato ciclase 

solúvel), Carboxy-PTIO (200 μmol/L, sequestrador de NO), A779 (1 μmol/L, antagonista 

dos receptores Mas), 4-aminopiridina (1 mmol/L, inibidor dos canais para Kv, 4-AMP), 

caribdotoxina (0,1 μmol/L, inibidor dos canais para KCa de alta condutância), apamina (1 

μmol/L , inibidor dos canais para KCa de baixa condutância) e glibenclamida (3 μmol/L, 

inibidor dos canais para KATP), indometacina (10 μmol/L, inibidor não seletivo das COX), 

RO1138452 (1 μmol/L, antagonista seletivo do receptor de prostaciclina IP), tiron (1 

mmol/L, sequestrador de O2
-
), catalase (300 U/mL, enzima que decompões H2O2). As 

concentrações dos inibidores/antagonistas forma baseadas em estudos prévios (Rees et al., 

1990; Nelson & Quayle, 1995; Chinellato et al., 1998; Isbell et al., 2007; Lee et al., 2009; 

Yogi et al., 2010; Wang et al., 2017). A partir das curvas concentração-resposta, foram 

determinados por regressão não linear os valores de pD2 que consiste no logaritmo negativo 

da concentração molar do agente vasoativo que promove 50% do efeito máximo (EC50), bem 

como os respectivos efeitos máximos que foram expressos em mN. Para análise foi usado o 

programa GraphPad Prism® 5.01. (San Diego, CA, EUA). 
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Objetivo: Verificar se a sepse altera a ação modulatória que o PVAT exerce sobre o vaso e 

avaliar os possíveis mecanismos envolvidos nessa resposta. 

4.5 Determinação da concentração de Ang (1-7) em aorta e PVAT 

 

 A concentração de Ang (1-7) foi avaliada seguindo as instruções de um kit 

comercialmente disponível (#ER1616, East Lake High-tech Development Zone, Wuhan, 

China). Os tecidos foram homogeneizados em PBS (pH 7,4)utilizando um homogeneizador 

de vidro e depois centrifugados a 5.000 x g (15 min, 4°C).  A concentração de Ang (1-7) foi 

determinada colorimetricamente a 450 nm. Os resultados foram apresentados como pg/mg 

de proteína. Em todos os experimentos, o conteúdo proteico das amostras foi analisado pelo 

método de Lowry 

Objetivo: Verificar se a sepse altera os níveis de Ang (1-7) no PVAT e na aorta. 

4.6 Determinação da concentração de PGI2 e PGE2 em aorta e PVAT 

            A concentração de PGI2 foi avaliada de acordo com a quantificação de 6-keto-PGF1α 

(metabólito estável de PGI2) seguindo as instruções de um kit comercialmente disponível 

(#515211, Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, EUA). Os tecidos foram homogeneizados 

utilizando um homogeneizador de vidro em tampão de imunoensaio enzimático e depois 

centrifugados a 2.000 x  g (15 min, 4°C). Após desproteinização com etanol absoluto, as 

amostras foram mantidas a -20°C por 30 min. Em seguida, o sobrenadante foi centrifugado a 

4.000 x g (10 min, 25°C) e transferido para uma microplaca de 96 poços. A concentração de 

6-keto-PGF1α foi determinada colorimetricamente a 420 nm. Os resultados foram 

apresentados como pg/mg de proteína. Para a determinação da concentração de PGE2, os 

tecidos foram homogeneizados utilizando um homogeneizador de vidro em tampão de 

imunoensaio enzimático (1 mL por 100 g de tecido) e depois centrifugados a 8.000 x g (10 

min, 25°C). A concentração de PGE2 foi medida colorimetricamente a 420 nm seguindo as 
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instruções de kit comercialmente disponível (# 514010, Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, 

EUA). Os resultados foram apresentados como pg/mg de proteína. 

Objetivo: Verificar se a sepse altera os níveis de prostaglandinas no PVAT e na aorta. 

4.7 Avaliação da geração de ERO em aorta e PVAT  

4.7.1 Determinação da geração de O2
- 
pela quimioluminescência da lucigenina 

 Os tecidos foram homogeneizados em tampão fosfato pH 7,4 (20 mmol/L de 

KH2PO4, 1 mmol/L de EGTA e 150 mmol/L de sacarose). A reação foi iniciada pela adição 

de NADPH (0,1 mmol/L)
 
em suspensão (volume final de 250 μL) contendo amostra de aorta 

(50 μL do homogenato), lucigenina (5 μmol/L) e tampão fosfato pH 7,4. Os valores foram 

obtidos pela subtração do valor basal (amostra, tampão fosfato+lucigenina) pelo valor obtido 

após adição de NADPH. Foram realizados 30 ciclos de leitura em um luminômetro Orion II 

(Berthold detection systems, Pforzheim, Alemanha). Os resultados foram normalizados pela 

concentração proteica e expressos em unidades relativas de luz (URL)/mg de proteína. 

 

4.7.2 Determinação da concentração de H2O2 em aorta e PVAT 

 Os tecidos dos animais de cada grupo experimental foram homogeneizados em 

solução de Krebs (mmol/L): NaCl 130; KCl 4,7; KH2PO4 1,18; MgSO4 1,17; NaHCO3 14,9; 

Glicose 5,5; CaCl2 1,6; pH 7,4). O homogenato obtido foi centrifugado a 10.000 x g, 4 °C 

por 5 min. Em seguida, o H2O2 foi quantificado utilizando o reagente Amplex® Red (10-

acetyl-3,7dihydroxyphenoxazine) (#A22188, Invitrogen, Waltham, Massachusetts, MA, 

EUA). Para a montagem da placa, a cada 50 μL do sobrenadante obtido foi adicionado 50 

μL de working solution formado basicamente pelo reagente Amplex® Red (10-acetyl-

3,7dihydroxyphenoxazine) e a peroxidase horseradish (HRP). O reagente, na presença da 

HRP reage com o H2O2 produzindo a resorufina, produto altamente fluorescente (λexcitação 
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571, λemissão 585 nm). Uma curva padrão de H2O2 foi construída e os valores de 

concentração obtidos foram expressos em µmol/L/mg proteína.   

.Objetivo: Avaliar se a sepse aumenta a geração de ERO na aorta e no PVAT. 

4.8 Análise estatística 

Os resultados foram expressos como a média ± erro padrão da média (EPM). Teste t 

de Student ou análise de variância de duas vias (two-way ANOVA), seguida pelo pós-teste 

de Bonferroni foram realizados para detectar as diferenças entre os valores em estudo. A 

taxa de sobrevivência foi expressa em % de ratos vivos e o teste log-rank (teste χ2) foi usado 

para avaliar diferenças entre as taxas de sobrevivência.  P<0,05 foi considerado 

significativo. Para as análises foi usado o programa GraphPad Prism® 5.01 (San Diego, CA, 

EUA). 
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5 RESULTADOS 

5.1 Padronização 

5.1.1 Curva de sobrevivência  

A curva de sobrevivência mostra que 35% dos animais do grupo CLP morreram 6 h 

após indução da sepse. Essa porcentagem aumentou para 50% após 8 h, tendo sido 

observado morte de todos os animais após 14 h. No grupo Sham não houve morte dos 

animais durante o período de 14 h (Figura 1). 

 

Figura 1. Avaliação da sobrevida de animais do grupo Sham e CLP.  O número de animais sobreviventes foi registrado 

a cada 2 h. Os resultados foram expressos como porcentagem de sobrevida e analisados pelo teste Log-Rank Mantel-Cox 

(Sham, n=4; CLP, n=6). *p<0,05 vs Sham. 

 

5.1.2 Avaliação da PAM em animais acordados 

Os valores basais de PAM (mmHg) não foram diferentes entre os animais do grupo 

Sham (116,6 ± 5,4, n = 4) e CLP (113,9 ± 2,7, n = 6). Não houve alteração da PAM entre os 

animais do grupo Sham e do grupo CLP 2 h após a indução da sepse. Decorridas 4 h após 

CLP, houve redução da PAM quando comparado com o grupo Sham, o mesmo foi 

observado ao verificar a PAM 6 h após indução da sepse (Figura 2).  



47 

 

 

Figura 2. Avaliação da pressão arterial média (PAM) em animais do grupo Sham e CLP. A PAM foi determinada em 

animais acordados por meio de uma cânula conectada a um transdutor de pressão 2, 4 e 6 h após procedimento cirúrgico em 

animais do grupo Sham e CLP. Os pontos representam a média ± EPM de n= 4-6 animais. *p<0,05 vs ao respectivo grupo 
Sham (2 h,4 h e 6 h) (two-way ANOVA seguida pelo pós-teste de Bonferroni).   

 

5.1.3 Migração de neutrófilos, contagem de bactérias e da concentração de NOx 

 Não houve diferença na quantificação de leucócitos e neutrófilos entre os animais do 

grupo Sham e o do grupo CLP (Figuras 3A e B). Contudo a contagem de bactérias 

apresentou-se aumentada nos animais do grupo CLP, tanto no sangue quanto no lavado 

peritoneal (Figuras 3C e D). Além disso, houve aumento da concentração plasmática de 

NOx após a indução da sepse (Figura 3E). 
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Figura 3. Quantificação de neutrófilos na cavidade peritoneal (A), de leucócitos no sangue (B), de unidades 

formadoras de colônia (UFC) no sangue (C) ou no lavado peritoneal (D) e avaliação dos níveis de NOx no plasma 

(E) de animais dos grupos Sham e CLP (6 h). As análises foram realizadas 6 h após procedimento cirúrgico em animais 

dos grupos Sham e CLP. Os resultados representam a média ± EPM de n = 5-10 animais por grupo. *p<0,05 vs.Sham 
(Teste t de Student).  

 

5.1.4 Dosagem de Uréia e CK-MB 

Os níveis de uréia e CK-MB apresentaram-se aumentados nos animais do grupo CLP 

quando comparados com o grupo Sham (Figuras 4A e B).  
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Figura 4. Dosagem de uréia (A) e CK-MB (B) no plasma de animais dos grupos Sham e CLP (6 h). As análises foram 

realizadas 6 h após procedimento cirúrgico em animais dos grupos Sham e CLP. Os resultados representam a média ± EPM 

de n = 4-7 animais por grupo. *p<0,05 vs.Sham (Teste t de Student).  

 

5.2 Estudo funcional da reatividade vascular em aorta PVAT(+) e PVAT(-) 

5.2.1 Efeito da sepse sobre a contração vascular induzida pela fenilefrina e serotonina 

em aortas PVAT(+) e PVAT(-).  

Em anéis sem PVAT [PVAT(-)] com ou sem endotélio respectivamente [Endo(+) ou 

Endo(-)], a sepse induziu diminuição da contração vascular induzida pela fenilefrina 

(Figuras 4A e B) quando comparado aos animais do grupo Sham. Resultados semelhantes 

foram observados para a resposta contrátil induzida com serotonina (Figuras 5C e D).  

A presença do PVAT [PVAT(+)] reduziu a potência e a resposta de contração 

vascular induzida pela fenilefrina e serotonina em artérias Endo(+) ou Endo(-) de animais do 

grupo Sham. Nesse mesmo sentido, a sepse aumentou a resposta anti-contrátil exercida pelo 

PVAT em anéis de aorta Endo(+) ou Endo(-) quando comparado aos animais do grupo 

Sham (Figura 5).   
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Figura 5. Efeito da sepse na contração induzida pela fenilefrina e serotonina em anéis de aorta de ratos do grupo 

Sham e CLP (6 h) com [PVAT(+)] e sem [PVAT(-)] PVAT com (Endo(+), A e C) e sem (Endo(-), B e D) endotélio. Os 
resultados representam a média ± EPM de n=5-12 animais por grupo. 

 

Na tabela 1 estão representados os valores de Emáx e pD2 para fenilefrina e 

serotonina em aortas PVAT(+) e PVAT(-)/ Endo(+) e Endo(-). 
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Tabela 1: Valores de Emáx (mN) e pD2 para fenilefrina e serotonina em aorta PVAT(+) e 

PVAT(-)/ Endo(+) ou Endo(-). 

Os valores representam a média ± EPM dos diferentes grupos experimentais; os números entre 

parênteses representam o n de cada grupo experimental; 
a
p<0,05 vs. demais grupos ; 

b
p<0,05 vs. 

Sham [PVAT(-)];
c 

p<0,05 vs Sham.e CLP [PVAT(-)] (two-way ANOVA seguida do teste de 

Bonferroni). 

 

5.2.2 Efeito da sepse sobre a contração vascular induzida pelo KCl em aortas com 

PVAT(+)/ Endo(+).   

Em anéis PVAT(+) a sepse reduziu a resposta de contração vascular induzida pelo 

KCl  em artérias Endo(+) quando comparado aos animais do grupo Sham (Figura 6). 

Grupos 

Fenilefrina 

Endo(+) 

PVAT(-) PVAT(+) 

Emax pD2 Emax pD2 

Sham 10,6 ± 0,3 (10)  7,2 ± 0,1  7,6 ± 0,4 (10)
b 

 6,6 ± 0,1
c
 

CLP      7,8 ± 0,5 (9)
b
 7,4 ± 0,1     3,8 ± 0,5 (12)

a
 6,6 ± 0,2

c
 

     

 Endo(-) 

 PVAT(-) PVAT(+) 

 Emax pD2 Emax pD2 

Sham 14,5 ± 0,5 (8) 7,9 ± 0,1   10,6 ± 0,6(10)
b
 7,1 ± 0,1

c
 

CLP   9,3 ±  0,6 (5)
b
 7,7 ± 0,1      6,1 ± 0,4 (6)

a
 6,8 ± 0,1

c
 

     

     

Grupos 

Serotonina 

Endo(+) 

PVAT(-) PVAT(+) 

Emax pD2 Emax pD2 

Sham 11,6 ± 0,5 (6)  5,6 ± 0,1 6,7 ± 0,5 (9)
b
      5,0 ± 0,1

c
 

CLP     7,5 ± 0,3 (6)
b
 5,7 ± 0,1  4,2 ± 0,6 (11)

a
 5,1 ± 0,1

c
 

     

 Endo(-) 

 PVAT(-) PVAT(+) 

 Emax pD2 Emax pD2 

Sham 14,2 ± 0,3 (7) 5,9 ± 0,1 9,6 ± 0,6(7)
b
 5,3 ± 0,1

c
 

CLP    9,1 ± 1,1 (6)
b
 6,1 ± 0,1  6,2 ± 1,0 (9)

a
 5,3 ± 0,1

c
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Figura 6. Efeito da sepse na contração vascular induzida pelo KCl em anéis de aorta PVAT(+)/Endo(+). A contração 

com KCl (90 mmol/L) foi obtida em anéis PVAT (+)/Endo(+). Os resultados representam a média ± EPM de n=6-12 
animais por grupo. *p<0,05 vs. Sham (Teste t de Student).  

 

5.2.3 Papel das isoformas da NOS no efeito da sepse em anéis de aorta PVAT(+)/ 

Endo(+).  

O L-NAME promoveu aumento da potência da fenilefrina em aortas de animais do 

grupo Sham e aumento da contração vascular à fenilefrina em aortas de animais dos grupos 

Sham e CLP (Figura 7A). O 7NI aumentou a resposta contrátil induzida pela fenilefrina em 

aortas de animais do grupo Sham. Após incubação com 7NI, a contração induzida pela 

fenilefrina retornou aos valores do controle em animais do grupo CLP (Figura 7B). O 

1400W não alterou a contração induzida pela fenilefrina em aorta de animais do grupo 

Sham, mas reverteu o aumento do efeito anti-contrátil do PVAT em aortas de animais do 

grupo CLP (Figura 7C). Em conjunto, os inibidores 1400W e 7NI promoveram aumento 

proeminente da contração vascular à fenilefrina em aortas de animais dos grupos Sham e 

CLP (Figura 7D).  
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Figura 7. Efeito da sepse na contração induzida pela fenilefrina em anéis de aorta de ratos dos grupos Sham e CLP 

(6 h) com endotélio [Endo(+)] e com PVAT [PVAT(+)] na presença do L-NAME (100 µmol/L, A), 7NI (100 µmol/L, 

B), 1400W (1 µmol/L, C) e 1400W + 7NI (D). Os resultados representam a média ± EPM de n=6-12 animais por grupo.  

 

Na tabela 2 estão representados os valores de Emáx e pD2 para fenilefrina na 

presença de L-NAME, 7NI, 1400W e em conjunto 1400W e 7NI em aortas 

PVAT(+)/Endo(+). 

Tabela 2: Valores de Emáx (mN) e pD2 de fenilefrina em aorta PVAT(+)/Endo(+) na 

presença de L-NAME, 7NI, 1400W e 7NI+1400W.  

Os valores representam a média ± EPM dos diferentes grupos experimentais; os números entre 

parênteses representam o n de cada grupo experimental; 
a
p<0,05 vs. demais grupos; 

b
p<0,05 vs. 

Sham (Ausência de inibidor); 
c
p<0,05 vs. Sham e CLP (Ausência de inibidor) ( two way ANOVA 

seguida do teste de Bonferroni) 

 

Inibidor 
Sham CLP 

Emax pD2 Emax pD2 

Ausente    7,6 ± 0,3 (10) 6,6 ± 0,1         3,8 ± 0,5 (12)
a
 6,5 ± 0,2 

L-NAME (100 µmol/L)  15,4 ± 1,0 (8)
b
  7,1 ± 0,1

c
    14,9 ± 1,1 (7)

b
 7,0 ± 0,1 

7NI (100 µmol/L)  12,2 ± 1,2 (7)
b
 6,7 ± 0,1    8,1 ± 1,0 (7) 6,6 ± 0,1 

1400W (1 µmol/L)    8,7 ± 1,2 (6) 6,9 ± 0,1    8,3 ± 1,0 (7) 6,7 ± 0,1 

1400W + 7NI    9,7 ± 0,8 (7)
b
 6,7 ± 0,1        10,8 ± 0,3 (6)

b
 6,6 ± 0,9 
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5.2.4 Papel do NO e da enzima
 
guanilato ciclase solúvel no efeito da sepse em anéis de 

aorta PVAT(+)/ Endo(+). 

O Carboxy-PTIO e ODQ promoveram aumento na concentração vascular à 

fenilefrina em anéis de aorta dos animais do grupo Sham e CLP (Figura 8A e B). Além 

disso, o ODQ promoveu aumento da potência da fenilefrina em aortas de animais do grupo 

Sham (Figura 8B).                                         .      

.

 

Figura 8. Efeito da sepse na contração vascular induzida pela fenilefrina em anéis de aorta de ratos dos grupos 

Sham e CLP (6 h) com endotélio [Endo(+)] e com PVAT [PVAT(+)] na presença do carboxy-PTIO (200 µmol/L, A) e 
ODQ (1 µmol/L, B). Os resultados representam a média ± EPM de n=5-13 animais por grupo.  

 

Na tabela 3 estão representados os valores de Emáx e pD2 para fenilefrina na 

presença do Carboxy-PTIO e ODQ em aortas com PVAT(+)/Endo(+). 
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Tabela 3: Valores de Emáx (mN) e pD2 de fenilefrina em aorta PVAT(+)/Endo(+) na 

presença de ODQ. 

Os valores representam a média ± EPM dos diferentes grupos experimentais; os números entre 

parênteses representam o n de cada grupo experimental; 
a
p<0,05 vs. demais grupos ; 

b
p<0,05 vs. 

Sham (Ausência de inibidor);
 c

p<0,05 vs. Sham e CLP (Ausência de inibidor); 
d
p<0,05 vs. Sham 

(Presença de inibidor)   ( two way ANOVA seguida do teste de Bonferroni). 

 

5.2.5 Papel da Ang (1-7) no efeito da sepse em anéis de aorta PVAT(+)/Endo(+) 

O A779 reverteu o aumento do efeito anti-contrátil do PVAT em anéis de aorta 

PVAT(+)/Endo(+) dos animais do grupo CLP (Figura 9A). Em conjunto, 1400W, 7NI e 

A779 promoveram aumento proeminente da contração vascular à fenilefrina em aortas de 

animais dos grupos Sham e CLP (Figura 9B).  

 

Figura 9. Efeito da sepse na contração vascular induzida pela fenilefrina em anéis de aorta de ratos dos grupos 

Sham e CLP (6 h) com endotélio [Endo(+)] e com PVAT [PVAT(+)] na presença do antagonista A779  (1 µmol/L, A) 
e 1400W + 7NI + A779 (B) . Os resultados representam a média ± EPM de n=5-13 animais por grupo.  

 

Inibidor 
Sham CLP 

Emax pD2 Emax pD2 

Ausente     7,6 ± 0,3 (10) 6,6 ± 0,1       3,8 ± 0,5 (12)
a
   6,5 ± 0,2 

ODQ 

Carboxy-PTIO 

    10,7 ± 0,8 (6)
b 

    15,6 ± 1,1 (14)
b
 

7,3 ± 0,1
c 

    6,8 ± 0,1 

      9,9 ± 1,0 (9)
b 

    13,1 ± 1,1 (11)
b
 

6,7 ± 0,1
d
 

  6,7 ± 0,1 
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Na tabela 4 estão representados os valores de Emáx e pD2 para fenilefrina na 

presença de A779 e o conjunto de 1400W + 7NI + A779 em aortas PVAT(+)/Endo(+).  

Tabela 4: Valores de Emáx (mN) e pD2 de fenilefrina em aorta PVAT(+)/Endo(+) na 

presença de A779 e de 1400w + 7NI + A779.  

Os valores representam a média ± EPM dos diferentes grupos experimentais; os números entre 

parênteses representam o n de cada grupo experimental; 
a
p<0,05 vs. demais grupos; 

b
p<0,05 vs. 

Sham (Ausência de inibidor).( two way ANOVA seguida do teste de Bonferroni). 

 

5.2.5.1 Determinação da concentração de Ang (1-7) em aorta e PVAT 

A sepse não alterou as concentrações de Ang (1-7) na aorta ou PVAT (Figura 10). 

 

Figura 10. Efeito da sepse nos níveis de Ang (1-7) na aorta e PVAT de ratos dos grupos Sham e CLP (6 h). Os 

resultados representam a média ± EPM de n=6-10 animais por grupo. 

5.2.6 Papel dos canais para K
+
 no efeito da sepse em anéis de aorta PVAT(+)/Endo(+) 

A 4-aminopiridina, glibenclamida e caribdotoxina não promoveram alteração da 

contração vascular à fenilefrina em anéis de aorta PVAT(+)/Endo(+) dos animais dos grupos 

Inibidor 
Sham CLP 

Emax pD2 Emax pD2 

Ausente     7,6 ± 0,3 (10) 6,6 ± 0,1       3,8 ± 0,5 (12)
a
 6,5 ± 0,2 

A779 

1400W + 7NI +  

A779 

    8,4 ± 0,5 (7)  

    12,6 ± 1,2 (7)
 b

 

6,9 ± 0,1 

6,9 ± 0,1 

      7,2 ± 0,7 (12) 

      11,2 ± 0,8 (5)
 b

 

6,5 ± 0,1 

6,6 ± 0,1 
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Sham e CLP (Figuras 11A, B e C). A apamina reverteu o aumento do efeito anti-contrátil do 

PVAT em anéis de aorta PVAT(+)/Endo(+) dos animais do grupo CLP  (Figura 11D).  

 

Figura 11. Efeito da sepse na contração vascular induzida pela fenilefrina em anéis de aorta de ratos dos grupos 

Sham e CLP (6 h) com endotélio [Endo(+)] e com PVAT [PVAT(+)] na presença da 4-aminopiridina (1 mmol/L, A),  

glibenclamida (3 µmol/L , B), caribtoxina  (0,1 µmol/L , C) e apamina (1 µmol/L, D)  . Os resultados representam a 
média ± EPM de n=8-12 animais por grupo.  

 

Na tabela 5 estão representados os valores de Emáx e pD2 para fenilefrina na 

presença de 4-aminopiridina, glibenclamida, caribdotoxina e apamina em aortas 

PVAT(+)/Endo(+). 
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Tabela 5: Valores de Emáx (mN) e pD2 de fenilefrina em aorta PVAT(+)/Endo(+) na 

presença de  4-aminopiridina, glibenclamida, caribdotoxina e apamina.  

 Os valores representam a média ± EPM dos diferentes grupos experimentais; os números entre 

parênteses representam o n de cada grupo experimental; 
a
p<0,05 vs. Sham (Ausência e presença de 

inibidor); 
b
p<0,05 vs. CLP (Ausência de inibidor);( two-way ANOVA seguida do teste de 

Bonferroni). 

 

5.2.7 Papel das COXs  no efeito da sepse em anéis de aorta PVAT(+)/Endo(+). 

A indometacina e RO1138452 reverteram o aumento do efeito anti-contrátil do 

PVAT em anéis de aorta PVAT(+)/ Endo(+) dos animais do grupo CLP  (Figuras 12A, B). 

 

Figura 12. Efeito da sepse na contração vascular induzida pela fenilefrina em anéis de aorta de ratos dos grupos 

Sham e CLP (6 h) com endotélio [Endo(+)] e com PVAT [PVAT(+)] na presença da indometacina (10 µmol/L, A) e 

RO1138452 (1 µmol/L, B). Os resultados representam a média ± EPM de n=5-13 animais por grupo. 

 

Na tabela 6 estão representados os valores de Emáx e pD2 para fenilefrina na 

presença de indometacina e RO1138452 em aortas PVAT(+)/Endo(+). 

 

Inibidor 
Sham CLP 

Emax pD2 Emax pD2 

Ausente    7,6 ± 0,3 (10) 6,6 ± 0,1   3,8 ± 0,5 (12)
a
 6,5 ± 0,2 

4-aminopiridina  8,5 ± 0,5 (13)  6,9 ± 0,1 3,7 ± 0,6 (8)
a
 6,3 ± 0,2 

Glibenclamida    8,7 ± 0,6 (9)  6,7 ± 0,1 3,7 ± 0,9 (5)
a
 6,2 ± 0,2 

Caribdotoxina    8,1 ± 0,7 (9)  6,8 ± 0,1 5,1 ± 0,8 (5)
a
 6,6 ± 0,2 

Apamina    8,5 ± 0,7 (9)  6,7 ± 0,1      6,2 ± 0,6 (5)
b
 6,8 ± 0,1 
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Tabela 6: Valores de Emáx (mN) e pD2 de fenilefrina em aorta PVAT(+)/Endo(+) na 

presença de RO1138452 e indometacina. 

Os valores representam a média ± EPM dos diferentes grupos experimentais; os números entre 

parênteses representam o n de cada grupo experimental; 
a
p<0,05 vs. demais grupos; (two way 

ANOVA seguida do teste de Bonferroni) 

 

5.2.7.1 Determinação da concentração de PGI2 e PGE2 em aorta e PVAT 

A sepse induziu aumento das concentrações de PGI2 em aorta e PVAT (Figura 13A). 

No entanto, não houve diferença nas concentrações de PGE2 entre os grupos (Figura 13B). 

 

Figura 13. Efeito da sepse nos níveis de PGI2 (A) e PGE2 (B) na aorta e PVAT de ratos dos grupos Sham e CLP (6 h). 

Os resultados representam a média ± EPM de n=6-10 animais por grupo. *p<0,05 em relação ao respectivo grupo Sham. 
(two-way ANOVA seguida por Bonferroni). 

 

5.2.8 Papel das ERO no efeito da sepse em anéis de aorta PVAT(+)/ Endo(+) 

O tiron não alterou a contração vascular à fenilefrina em anéis de aorta 

PVAT(+)/Endo(+) dos animais dos grupos Sham e CLP. Contudo, o tiron aumentou a 

potência da fenilefrina em aortas do grupo Sham (Figuras 14A). A catalase promoveu 

Inibidor 
Sham CLP 

Emax pD2 Emax pD2 

Ausente       7,6 ± 0,3 (10) 6,6 ± 0,1       3,8 ± 0,5 (12)
a
  6,5 ± 0,2 

RO 1138452 8,9 ± 0,8 (7)      7,0 ± 0,1       6,3 ± 0,3 (5)  6,7 ± 0,1 

Indometacina 8,6 ± 0,5 (8) 6,9 ± 0,1       6,7 ± 0,7 (13)  6,5 ± 0,1 
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aumento da contração vascular à fenilefrina em anéis de aorta PVAT(+)/ Endo(+) dos 

animais do grupo Sham (Figura 14B). 

 

Figura 14. Efeito da sepse na contração vascular induzida pela fenilefrina em anéis de aorta de ratos dos grupos 

Sham e CLP (6 h) ) com endotélio [Endo(+)] e com PVAT [PVAT(+)] na presença do tiron (1 mmol/L, A) e catalase  

(300 U/mL, B). Os resultados representam a média ± EPM de n=8-12 animais por grupo. *p<0,05 vs. demais grupos;  
**p<0,05 vs. Sham e CLP  (two-way ANOVA seguida por Bonferroni). 

 

Na tabela 7 estão representados os valores de Emáx e pD2 para fenilefrina na 

presença de inibidores em aortas PVAT(+)/Endo(+).  

Tabela 7: Valores de Emáx (mN) e pD2 de fenilefrina em aorta PVAT(+)/Endo(+) na 

presença de tiron e catalase.  

Os valores representam a média ± EPM dos diferentes grupos experimentais; os números entre 

parênteses representam o n de cada grupo experimental; 
a
p<0,05 vs. demais grupos; ; 

b
p<0,05 vs. 

Sham (Ausência ou presença de inibidor);
 c

p<0,05 vs. Sham e CLP (Ausência de inibidor); 
d
p<0,05 

vs. Sham (Presença de inibidor) (two way ANOVA seguida do teste de Bonferroni). 

 

5.2.8.1  Determinação da concentração de O2
-
 e H2O2 em aorta e PVAT  

A sepse induziu aumento das concentrações de O2
- 
em aorta e PVAT (Figura 15A)

. 
Já 

em relação às concentrações de H2O2, a sepse promoveu aumento somente na aorta (Figura 

15B).   

Inibidor 
Sham CLP 

Emax pD2 Emax pD2 

Ausente 7,6 ± 0,3 (10) 6,6 ± 0,1  3,8 ± 0,5 (12)
d
 6,5 ± 0,2 

Tiron 9,0 ± 0,6 (13)  7,1 ± 0,1
c
  5,2 ± 0,4 (19)

b
  6,5 ± 0,1

d
 

Catalase 9,7 ± 0,4 (9)
a
 6,8 ± 0,1         4,1 ± 0,4 (8)

b
 6,5 ± 0,1 
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Figura 15. Efeito da sepse na concentração de O2- (A) e H2O2 (B) na aorta e PVAT de ratos dos grupos Sham e CLP 

(6 h). Os resultados representam a média ± EPM de n=8-10 animais por grupo. *p<0,05 em relação ao grupo Sham (two-
way ANOVA seguida por Bonferroni).  
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6 DISCUSSÃO 

O modelo CLP tem sido amplamente utilizado para estudar as disfunções 

cardiovasculares induzidas pela sepse letal, uma vez que é o modelo experimental que mais 

se aproxima do quadro clínico em humanos.  A indução da sepse pelo modelo CLP em 

roedores ocasiona redução da pressão arterial e da taxa de sobrevida (Torres-Duñas et al., 

2006; Fernandes et al., 2008; Araújo et al., 2012; Eyenga et al., 2018). Nossos dados estão 

de acordo com esses achados da literatura, uma vez que após 6 h da indução da sepse, houve 

hipotensão e, além disso, observamos que associado à queda da pressão, ocorreu a morte de 

35% dos animais.   

Na sepse, a migração de neutrófilos é uma etapa crucial para o controle da infecção e 

da resposta inflamatória (Verlohren & Dubrovska., 1997). No caso da sepse letal, a 

exposição dos roedores a inóculos mais extensos leva à falha de migração de neutrófilos e 

consequentemente a disseminação bacteriana para corrente sanguínea e morte (Benjamin et 

al., 2000; Matute-Bello et al., 2001; Benjamin et al., 2002; Crosara-Alberto et al., 2002; 

Alves-Filho et al., 2005).  Portanto, além do quadro de hipotensão mencionado acima, 

avaliamos também os níveis de leucócitos e bactérias, pois são padrões específicos que 

determinam a gravidade da sepse. Nossos resultados demonstram que os níveis de leucócitos 

e neutrófilos são semelhantes entre os grupos CLP e Sham, o que confirma o prejuízo da 

migração dos neutrófilos para o foco infeccioso durante a sepse letal. Além disso, 

observamos aumento da contagem de bactérias no fluído peritoneal e na circulação após 6 h 

de CLP. 

O comprometimento da migração de neutrófilos é mediado por citocinas e 

quimiocinas inflamatórias, como TNF-α, IL-8 e fator quimiotático neutrofílico derivado de 

macrófagos (Otsuka et al., 1990; Hechtman et al., 1991; Cunha & Tamashiro, 1992; Tavares 

et al., 1996), os quais podem estimular a produção de NO (Radomski et al., 1990; Tavares-
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Murta et al., 2002). Por isso, avaliamos também a concentração de NO no plasma após 6 h 

da indução da sepse por CLP.  Observamos aumento significativo na concentração do 

mesmo. Além disso, quantificamos marcadores bioquímicos para estimar a extensão das 

lesões orgânicas, uma vez que subsequentemente à falha de migração de neutrófilos para o 

foco infeccioso, os mesmos infiltram-se nos órgãos vitais (pulmão, coração e rins) 

provocando a falência de múltiplos órgãos (Kanashiro et al., 2017; El-Awady et al., 2017).  

Quantificamos nitrogênio ureico no sangue (BUN), para estimativa da lesão renal e creatina 

quinase (CK-MB) que são preditores de lesão cardíaca, ambos aprensentaram-se 

aumentados no grupo CLP. Portanto, a partir dos resultados descritos acima podemos 

confirmar que o protocolo de indução de sepse utilizada nesse trabalho condiz com a sepse 

letal.  

Como mencionado anteriormente, a sepse letal tem impacto importante no sistema 

cardiovascular, uma vez que reduz a capacidade dos vasos em manter seu tônus e induz 

hipotensão sistêmica que resulta em inadequada perfusão sanguínea e oxigenação (Angus & 

Van der Poll, 2013). No presente estudo, observamos hiporresponsividade vascular à agentes 

vasoconstritores, como a fenilefrina, serotonina e KCl, após CLP, o que está de acordo com 

estudos já descritos na literatura (Fernandes et al., 2008;  Sordi et al., 2010; Nardi et al., 

2014; Bernardelli et al., 2016; El-Awady et al., 2017)   

A ação modulatória do PVAT sobre o tônus vascular foi descrita pela primeira vez 

por Soltis & Cassis (1991) que demostraram que o PVAT diminuiu a potência da resposta 

contrátil induzida pela noradrenalina em aorta de ratos da linhagem Sprague-Dawley. 

Posteriormente, a ação anti-contrátil do PVAT foi confirmada por Lohn et al. (2002) que 

demonstraram, também em aorta de ratos Sprague-Dawley, que o PVAT reduzia o efeito 

contrátil da angiotensina II, serotonina e fenilefrina. Esses autores mostraram ainda que o 

efeito anti-contrátil do PVAT era derivado de adipócitos, sendo transferível, fato que 

originou o termo “fator relaxante derivado do PVAT”. Esse estudo também mostrou que o 
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efeito anti-contrátil do PVAT não era exclusivamente dependente do endotélio. Em aorta de 

ratos da linhagem Wistar foi descrito que o PVAT exerce seu efeito anti-contrátil por meio 

de dois mecanismos distintos: (1) dependente do endotélio e (2) por um mecanismo 

independente do endotélio (Gao et al., 2007). Nossos achados estão de acordo com os 

descritos na literatura, poisverificamos que a presença do PVAT reduziu a potência e a 

resposta de contração vascular induzida pela fenilefrina e serotonina em artérias com ou sem 

endotélio de animais do grupo Sham, evidenciando que o efeito do PVAT não depende 

totalmente da presença do endotélio. Ao avaliar o efeito da sepse, demonstramos pela 

primeira vez que a sepse induzida pelo modelo CLP acentua o efeito anti-contrátil do PVAT, 

contribuindo para a hiporresponsividade vascular a agentes vasoconstritores durante a sepse. 

Esse achado corrobora dados encontrados por Hai-Mei et al. (2013), os quais observaram 

uma maior hiporresponsividade vascular à fenilefrina em aortas com PVAT  em ratos  

Sprague–Dawley com endotoxemia induzida por LPS.   

Como o NO é considerado um dos fatores de relaxamento derivado do PVAT (Szasz 

e Webb, 2012; Gonzaga et al., 2018) e um dos mecanismos pelos quais a sepse induz 

hipotensão e redução da resposta vascular (Nardi et al., 2014)  a contribuição da via 

nitrérgica no aumento do efeito anti-contrátil do PVAT induzido pela sepse foi avaliada. 

Inicialmente observamos a participação do NO no efeito anti-contrátil fisiológico do PVAT, 

já que o L-NAME e o 7NI promoveram aumento da contração vascular à fenilefrina em 

aortas de animais do grupo Sham, sendo que, o L-NAME também promoveu aumento da 

potência da fenilefrina nessa resposta. Da mesma forma, já vem sendo descrito na literatura 

uma relação do NO com os efeitos fisiológicos do PVAT (Gao et al,. 2007; Dashwood et al,. 

2011; Gálvez-Prieto et al,. 2012; Victorio et al., 2016; Agabiti-Rosei et al., 2018). Ao levar 

em consideração nossos resultados referentes aos animais sépticos, observamos que na 

presença do L-NAME ocorreu uma reversão do aumento do efeito anti-contrátil produzida 

pelo PVAT durante a sepse. Ao utilizarmos inibidores mais seletivos, como 1400W e 7NI o 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2016.00295/full#B12
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mesmo foi observado, sugerindo que tanto a iNOS quanto a nNOS participam do aumento 

do efeito anti-contrátil provocado pelo PVAT durante a sepse. No trabalho de Hai-Mei et al. 

(2013) foi visto um aumento bem evidente dos níveis da proteína iNOS no homogentato de 

PVAT aortico 6 h após a injeção de LPS. Nesse mesmo trabalho foi observado por meio de 

análises imunohistoquímicas, a expressão de iNOS em PVAT aórtico do grupo 

endotoxêmico e  expressão aumentada dos níveis de RNAm iNOS no PVAT aortico após a 

injeção de LPS. A isoforma iNOS é capaz de gerar quantidades maiores de NO, na faixa 

micromolar e para intervalos mais longos, além disso é independente de cálcio. Já as 

isoformas constitutivas da NOS (cNOS) que inclui nNOS e eNOS, dependem do aumento 

das concentrações de íons cálcio para atividade, portanto produzem baixas quantidades de 

NO por curtos períodos (Vannini et al., 2015). 

Uma via de sinalização que participa do efeito anti-contrátil do PVAT é a via NO-

GMPc (Victorio et al., 2016). O NO é capaz de difundir e ativar a enzima guanilato ciclase 

solúvel na camada muscular lisa, uma vez ativada ocorre a formação do segundo mensageiro 

GMPc, o qual ativa a proteína quinase G que coordena uma série de eventos intracelulares 

como abertura de canais para K
+
 e mobilização de Ca

2+
 para estoques intracelulares que 

levam ao processo de relaxamento (Murad, 2006). Nossos achados são consistentes com os 

descritos na literatura, uma vez que demonstramos que o carboxy-PTIO e ODQ promoveram 

aumento da contração vascular à fenilefrina em aortas de animais do grupo Sham, sendo 

que, o ODQ também promoveu aumento da potência da fenilefrina nessa resposta. Em 

relação aos resultados dos animais do grupo CLP, observamos que o ODQ e o carboxy-

PTIO reverteram o aumento da ação anti-contrátil do PVAT observado durante a sepse, o 

que sugere possível ativação da enzima guanilato ciclase solúvel pelo NO na resposta em 

questão.     
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A Ang (1-7) também é considerado um dos fatores de relaxamento derivados do 

PVAT (Lee et al., 2009), sendo assim esse peptídeo pode estar relacionada com a 

hiporresponsividade vascular promovida pela sepse, já que a mesma é liberada pelo PVAT e 

é capaz de promover liberação de NO dependente do endotélio por meio de estímulo da 

eNOS, o qual irá atuar como um fator hiperpolarizante por meio dos KCa (Lee et al., 2009; 

Sampaio et al., 2006). Nossos resultados funcionais mostraram que o antagonismo do 

receptor Mas reverteu o aumento da resposta anti-contrátil do PVAT induzido pela sepse, 

sugerindo a participação da Ang (1-7) nessa resposta. Em contrapartida, os níveis de Angio 

(1-7) tanto na aorta, quanto no PVAT não sofreram alterações após indução da sepse, porém 

os efeitos do peptídeo bioativo não são, necessarimente, devido ao aumento do mesmo, já 

que a expressão aumentada do receptor Mas tem sido demonstrado em modelos 

experimentais de inflamação (Capettini et al., 2012; Souza et al., 2014). 

O efeito anti-contrátil do PVAT envolve a participação de canais para K
+
. Trabalhos 

na literatura relatam a participação dos canais para K ATP na resposta de aorta (Lohn et al., 

2002), canais para KV em arterias mesentéricas (Verlohren et al., 2004) de ratos Sprague-

Dawley e canais para KCa na aorta torácica (Gao et al., 2005) de ratos Wistar (Gao et al., 

2007).  Nossos resultados mostram que a apamina, reverteu o aumento do efeito anti-

contrátil induzido pela sepse, fato que sugere a participação dos canais de KCa de baixa 

condutância nessa resposta. No entanto, os estudos funcionais na presença de caribidotoxina, 

glibenclamida e 4-aminnopiridina descartam a participação dos canais Kv, KATP e KCa de 

alta condutância .  

Os prostanóides também estão intimamente relacionados com a hiporresponsividade 

vascular provocada pela sepse, uma vez que são importantes moduladores do tônus vascular 

tanto em condições fisiológicas, como fisiopatológicas (Lopez et al., 2017). No presente 

estudo, observamos que ao utilizar indometacina e RO1138452, ocorreu a reversão do 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320511003626?via%3Dihub#bb0055
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aumento da ação anti-contrátil do PVAT observado durante a sepse. Esses resultados 

corroboram o aumento significativo de PGI2 encontrado tanto na aorta, quanto no PVAT dos 

animais do grupo CLP. O aumento dos níveis de PGI2 em ratos tratados com LPS ou em 

pacientes sépticos já tem sido bastante relatado na literatura (Bernard et al., 1991; 

Klosterhalfen et al., 1992; Wang et al., 2000). Consolidando essa ideia, Hocherl et al.(2008), 

demonstraram que há aumento de PGI2 na sepse e que a inibição da enzima ciclooxigenase-2 

(COX-2) promove melhora na disfunção cardíaca provocada pela endotoxemia em ratos 

tratados com LPS.  A PGI2 é formada no endotelio e no músculo vascular pela ação da 

enzima COX e prostaciclina sintase (PGIS), o que induz relaxamento da musculatura lisa 

vascular por meio da ativação do receptor IP com consequente aumento da produção de 

AMPc (Vane & Corin 2003).  De acordo com Ozen et al. (2013), o PVAT também libera 

grandes quantidades de PGI2, portanto, a PGI2 pode explicar parte do aumento do efeito anti-

contrátil advindo do PVAT durante a sepse. Já os níveis de PGE2 não sofreram alterações 

após indução da sepse. Por outro lado, já foi descrito na literatura que CLP promove 

aumento de PGE2 na aorta torácia (Peng et al., 2018), porém esse trabalho utilizou um 

tempo de 12 h após CLP para a realização do protocolo.  

Gao et al. (2006) mostraram que o PVAT pode produzir não só fatores de 

relaxamento, mas também produzir fatores de contração como o O2
-
. Os autores mostraram 

que o PVAT expressa subunidades da enzima NAD(P)H oxidase e que o  O2
-
 produzido por 

essa enzima em adipócitos do PVAT é o responsável pela contração. Estudos mais recentes 

mostram que o O2
-
 pode alterar o efeito anti-contrátil do PVAT em situações 

fisiopatológicas (Costa et al., 2016).  A SOD é a primeira linha de defesa contra os efeitos 

prejudiciais das ERO, uma vez que catalisa a dismutação do O2
-
 levando à formação de 

H2O2, uma molécula que tem ação de relaxamento vascular dependendo da sua 

concentração. O PVAT expressa as isoformas da SOD e por esse motivo é capaz de 

promover a regulação da geração de ERO (Szasz e Webb, 2012).  
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Kumar et al. (2018) afirmam que a disfunção dos órgãos em pacientes sépticos está 

intimamente relacionado com altos níveis de oxidantes no plasma e baixas concentrações da 

maquinaria antioxidante. Associado a isso observamos aumento de ERO tanto na aorta, 

quanto no PVAT, porém esses níveis elevados ainda não foram suficientes para alterar a 

resposta do PVAT na hiporresponsividade vascular produzida pela sepse em 6 h, uma vez 

que ao utilizar tiron não houve alterações no aumento da ação anti-contrátil do PVAT. Na 

aorta de ratos, um importante modulador fisiológico da ação anti-contrátil exercida pelo 

PVAT é o H2O2 (Gao et al., 2007; Gonzaga et al., 2018), o que está de acordo com nosso 

achados, pois  observamos em nosso estudo que ao utilizar a catalase ocorreu aumento da 

contração vascular à fenilefrina em aortas de animais do grupo Sham. Levando em 

consideração nossos resultados referentes a sepse, ao utilizar catalase não houve alterações 

no aumento da ação anti-contrátil do PVAT, da mesma forma que não foram observadas 

alterações na concentração de H2O2 no PVAT isolado em animais do grupo CLP. Como dito 

anteriormente o H2O2 é capaz de promover uma vasodilatação na aorta (Yang et al., 1999), 

porém Araújo et al. (2012) descartaram em seu estudo, a participação do H2O2  na 

hiporresponsividade vascular produzida pela sepse.  
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7 CONCLUSÃO 

O presente estudo demonstrou pela primeira vez que a sepse letal induzida por CLP 

aumenta a ação anti-contrátil do PVAT por um mecanismo que envolve a produção de NO 

pelas enzimas iNOS e nNOS, a participação de canais para KCa de baixa condutância e 

ativação da enzima guanilato ciclase solúvel .Além disso, sugere-se o envolvimento da PGI2 

e Ang (1-7) na hiporresponsividade vascular mediada pelo PVAT durante a sepse.  
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