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RESUMO 

 
FILGUEIRA, F. P. Influência da castração sobre o comportamento leucocitário e 
expressão de moléculas de adesão na microcirculação mesentérica de ratos. 
2008. 90 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
  

A inflamação pode representar papel importante no início e progresso de doenças 

cardiovasculares. A testosterona exerce importantes efeitos sobre a função vascular, 

que se encontra alterada na hipertensão arterial, podendo contribuir assim, para 

possíveis alterações na resposta inflamatória. Portanto, o objetivo deste projeto foi 

avaliar a influência da hipertensão e da castração sobre o comportamento 

leucocitário de rolagem, aderência e migração em vênulas pós-capilares do leito 

mesentérico de ratos espontaneamente hipertensos (SHR), investigando a 

participação das moléculas de adesão nesse processo. Para este estudo, foram 

utilizados ratos normotensos (Wistar intactos), SHRs intactos, e SHRs castrados, 

com 18 semanas de idade. A concentração sérica de testosterona foi determinada 

por enzima imuno-ensaio. Foi avaliada a pressão arterial pelo método indireto 

através de pletismografia de cauda, bem como o peso corpóreo. Foi também 

realizado o estudo in vivo e in situ do comportamento leucocitário, pela técnica de 

microscopia intravital, avaliando o rolamento, a aderência e a migração leucocitária. 

Parâmetros hemodinâmicos como a velocidade do fluxo sangüíneo e a taxa de atrito 

venular na microcirculação, bem como o número de leucócitos totais circulantes, 

foram avaliados. Além disso, determinamos a expressão gênica das moléculas de 

adesão: ICAM-1, VCAM-1 e PECAM-1, por PCR em tempo real e protéica, utilizando 

a técnica de imunohistoquímica, de P-selectina e ICAM-1. Os SHRs apresentaram 

aumento dos níveis séricos de testosterona quando comparados aos ratos 

normotensos e a castração foi eficaz em reduzir a concentração deste hormônio. O 

peso corpóreo foi semelhante entre os grupos. A castração reduziu de modo 

significativo a pressão arterial, elevada nos SHRs. A hipertensão promoveu aumento 

do rolamento e da adesão leucocitária, sem interferir na migração, e a castração 

reverteu estas alterações. Os parâmetros hemodinâmicos, bem como o número de 

leucócitos circulantes não diferiram entre os grupos estudados. Os SHRs 

apresentaram aumento da expressão protéica de P-selectina e ICAM-1 em vênulas 

mesentéricas. A expressão gênica das moléculas VCAM-1 e PECAM-1 também 



 

mostrou-se elevada em SHRs. A castração reduziu a expressão de VCAM-1, 

PECAM-1 e P-selectina, sem interferir na expressão de ICAM-1 nos ratos 

hipertensos. Com base nesses resultados, podemos sugerir que a hipertensão 

interfere no comportamento leucocitário e que os andrógenos podem ter participação 

neste processo. O número de leucócitos circulantes e os parâmetros hemodinâmicos 

não estão envolvidos nessas alterações. Nos ratos hipertensos, o aumento da 

expressão das moléculas de adesão P-selectina, ICAM-1, VCAM-1 e PECAM-1 

contribuem para o aumento do rolamento e da adesão leucocitária e a castração 

corrige as alterações do comportamento leucocitário interferindo na expressão 

dessas moléculas. 

 

Palavras–Chave: Hipertensão. Castração. Comportamento leucocitário. Moléculas 

de adesão. 



 

ABSTRACT 

 
FILGUEIRA, F. P. Influence of castration on the leukocyte behavior and 
adhesion molecule expression in mesenteric microcirculation of rats. 2008. 90f. 
Master thesis (Science) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2008. 
 

Inflammation can have an important role in the beginning and in the progress of the 

cardiovascular diseases. Testosterone exerts important effects on the vascular 

function, which is altered in arterial hypertension, contributing for the possible 

alterations in inflammatory response. Thus, the aim of this study was to evaluate the 

influence of hypertension and the castration on the leukocytes behavior as rolling, 

adhesion and migration in post-capillaries venules of the mesenteric bed of 

spontaneously hypertensive rats  (SHR), investigating the participation of the 

adhesion molecules in this process. In this study we used normotensive rats (intact 

Wistar), intact SHR and, castrated SHR 18 weeks old. We evaluated the body 

weight, the blood pressure by tail pletismography and serum testosterone levels by 

ELISA. In vivo and in situ studies of the leukocyte behavior were performed using 

intravital microscopy techniques, evaluating leukocyte rolling, adhesion and 

migration. We also measured hemodynamics parameters like blood flow velocity, 

venular shear rate in the microcirculation and circulating leukocyte counts. The gene 

expression of ICAM-1, VCAM-1 and PECAM-1 and protein expression of P-selectin 

and ICAM-1 were evaluated by Real Time PCR and immunohistochemistry, 

respectively. SHR showed higher testosterone serum levels compared to Wistar rats 

and the castration was effective in reducing testosterone levels. We did not observe 

significant differences in body weight among groups. The castration significantly 

reduced the high blood pressure present in SHR and reverted the leukocyte rolling 

and adhesion, which are higher in SHR and had no effect in migration. The 

hemodynamics parameters and leukocyte counts did not differ among groups. SHR 

had an increased protein expression for P-selectin and ICAM-1 in mesenteric 

venules and an increases gene expression for VCAM-1 and PECAM-1. Castration of 

SHR reduced the expression of VCAM-1, PECAM and P-selectin with no effect in 

ICAM-1 expression. Taken together, these results suggest that the hypertension 

interfere in leukocyte behavior and androgens can participate in this process. In 

addition, circulating leukocyte and hemodynamics parameters are not involved in 



 

those alterations. The higher expression of adhesion molecules such as P-selectin, 

ICAM-1, VCAM-1 and PECAM-1 present in hypertensive rats, compared to the 

normotensive ones, contibute for the higher leukocyte rolling and adhesion. 

Furthermore, castration correct those alterations of the leukocyte behavior by 

modulating the expression of the adhesion molecule. 

 

Key Words: Hypertension. Castration. Leukocyte behavior. Adhesion molecule 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 Andropausa 
 

O envelhecimento natural é acompanhado por diminuição na concentração 

de hormônios circulantes pertencentes a distintos sistemas hormonais, dentre estes, 

testosterona e estrógeno (LAMBERTS et al., 1997). Sabe-se que a função das 

gônadas declina com a idade tanto em homens quanto em mulheres, porém, 

enquanto nas mulheres ocorre uma perda total e relativamente abrupta da função 

ovariana, nos homens, este fenômeno acontece de maneira gradativa e incompleta 

(VERMEULEN, 2000). Neste sentido, a andropausa não pode ser definida como 

condição equivalente à menopausa, e tem sido proposto o uso do termo ADAM 

(androgen deficiency of aging males) para definir tal situação (LAMBERTS et al., 

1997; TARIQ et al., 2005). 

O declínio dos níveis de testosterona inicia-se por volta dos 30 anos de 

idade; esta queda pode ainda ser influenciada por fatores como variabilidade 

individual, estresse, má alimentação, obesidade e uso de medicamentos (ISIDORI et 

al., 2005). Os efeitos clássicos associados ao ADAM incluem diminuição da ereção, 

ejaculação e libido; perda de força e massa muscular; diminuição do crescimento de 

pêlos pubianos, axilares e faciais; perda de densidade óssea e outros (BASARIA e 

DOBS, 2003; TARIQ et al., 2005). 

A testosterona tem sido utilizada como agente terapêutico, tanto para 

reversão dos sintomas associados ao ADAM, como também para casos de 

hipogonadismo. A terapia de reposição hormonal (TRH) com testosterona é 

empregada, ainda, com a finalidade de facilitar o desenvolvimento de características 

masculinas, quando a fase da adolescência encontra-se retardada (AN et al., 2003). 

Além disso, homens e mulheres com idade avançada utilizam a TRH com o objetivo 

principal de aumentar a massa muscular, fortalecer os ossos e melhorar a libido 

(RECKELHOFF et al., 2005), e homens, no tratamento da disfunção sexual 

(MORALES et al., 2004). 

O tratamento de mulheres no período da menopausa com diversas 

preparações e combinações de conjugados estrogênicos associados a 

progestogênios é uma estratégia utilizada há décadas, sendo tal terapia considerada 

inicialmente como protetora contra doenças cardiovasculares (DCVs). Entretanto, 
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importantes estudos, tais como os HERS I e II (Estrogen/Progestin Replacement 

Study) e o WHI (Women’s Health Initiate), revelaram resultados controversos da 

TRH com hormônios femininos em mulheres na pós-menopausa no que se refere à 

proteção cardiovascular (KHALIL, 2005; RECKELHOFF, 2005). Do mesmo modo, 

estudos com relação à TRH com testosterona necessitam ser realizados no sentido 

de avaliar os possíveis riscos associados ao seu uso. 

Poucos estudos relacionados aos efeitos da TRH com testosterona estão 

disponíveis, principalmente em idosos, quando comparados com aqueles 

relacionados à TRH feminina. O Food and Drug Administration (FDA) reprovou há 

alguns anos uma formulação a base de testosterona para uso em mulheres na 

menopausa, devido à possibilidade de efeitos adversos sobre o sistema 

cardiovascular (SPARK, 2005). Entretanto, parâmetros como a dose, a duração de 

tratamento, a identificação correta dos indivíduos idosos que poderiam se beneficiar, 

bem como os possíveis efeitos cardiovasculares associados à TRH com 

testosterona permanecem sujeitos a estudos (LAMBERTS et al., 1997). 

O efeito da idade reduzindo de forma gradativa os níveis androgênicos em 

homens parece resultar não só da deficiência gonadal, mas também da falência no 

eixo hipotálamo-pituitário, independentemente da presença de outros fatores 

predisponentes, como a obesidade ou o uso de medicamentos (HARMAN et al., 

2001). Além da idade per se, diversos fatores influenciam os níveis androgênicos, 

como, por exemplo, fatores genéticos, bem como o consumo de álcool, drogas de 

abuso, tabaco e a dieta (VERMEULEN, 2000). 

Doenças crônicas, tais como hipertensão, diabetes e doença renal crônica 

estão associadas com redução dos níveis androgênicos, em homens de todas as 

faixas etárias (TURNER e WASS, 1997; CORRALES et al., 2004). O fato dos níveis 

androgênicos diminuírem com a idade levou os pesquisadores a presumirem que 

andrógenos não têm participação nas doenças crônicas cardiovasculares e renais 

em idosos. Entretanto, estudos têm sugerido que a testosterona, até mesmo em 

níveis observados em idosos, pode ter conseqüências adversas sobre a função 

cardiovascular (RECKELHOFF et al., 2005). Deste modo, torna-se relevante a 

realização de estudos visando compreender os efeitos promovidos pela falta desse 

hormônio sobre o sistema cardiovascular. 
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1.2 Hipertensão Arterial 
 

A hipertensão arterial é considerada a causa mais freqüente de morbidade e 

mortalidade por DCV, condição responsável por uma a cada três mortes em todo o 

mundo. Nos países em desenvolvimento, o crescimento da população idosa e o 

aumento da longevidade, associados às mudanças nos padrões alimentares e no 

estilo de vida, têm forte repercussão sobre o padrão de morbimortalidade, 

contribuindo de modo significativo para o aumento da incidência de doenças 

crônicas, como a hipertensão (WORLD HEALTH ORGANIZATION, WHO, 2003). De 

acordo com estimativas do ano de 2000, a prevalência global de hipertensão foi de 

aproximadamente 26%, totalizando um bilhão de pessoas, e para 2025, estima-se 

que mais de 1,5 bilhões de adultos serão hipertensos (KEARNEY et al., 2005). 

Sexo, idade, raça, fatores socioeconômicos e condições como diabetes ou 

obesidade, estão relacionados com o desenvolvimento da hipertensão (OSTCHEGA 

et al., 2007). Com relação ao sexo, diversos estudos, epidemiológicos e clínicos, têm 

demonstrado de maneira evidente a maior prevalência de hipertensão em homens 

quando comparados à mulheres que se encontram no período fértil. Nos estudos 

experimentais, esta diferença também já foi confirmada em diversos modelos, como 

por exemplo: ratos espontaneamente hipertensos - SHR (spontaneously 

hypertensive rat) (CHEN e MENG, 1991; SILVA-ANTONIALLI et al., 2000; DANTAS 

et al., 2004), ratos hipertensos tratados com deoxicorticosterona - DOCA-sal (OUCHI 

et al., 1987; CROFTON e SHARE, 1997; TOSTES et al., 2000), ratos Dahl sal-

sensível (ROWLAND e FREGLY, 1992), ratos geneticamente hipertensos - New 

Zealand (ASHTON e BALMENT, 1991) e camundongos com hipertensão induzida 

por angiotensina-II (XUE et al., 2005). Nesses modelos sugere-se que os hormônios 

sexuais femininos podem proteger contra o desenvolvimento de hipertensão. De 

fato, em nosso laboratório foi observado que fêmeas SHR e DOCA-sal apresentam 

hipertensão menos severa do que os machos de mesma idade e que a ovariectomia 

agrava a hipertensão arterial em ambos os modelos, enquanto que o tratamento 

hormonal com estradiol atenua o desenvolvimento dessa condição (TOSTES et al., 

2000; DANTAS et al., 2004). 

Estudos indicam que em mulheres no período pós-menopausa, o ovário é 

considerado uma fonte importante de andrógenos (LAUGHLIN et al., 2000). Além 

disso, na síndrome do ovário policístico, as mulheres apresentam aumento dos 
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níveis androgênicos seguido de elevação da pressão arterial (TALBOTT et al., 

1995). Portanto, é possível que com a perda de estrógeno na menopausa, o efeito 

dos andrógenos, possa contribuir para a elevação da pressão arterial na pós-

menopausa. 

Em modelos animais, a influência da testosterona sobre a pressão arterial 

também tem sido observada, com a castração química ou cirúrgica reduzindo os 

níveis pressóricos em ratos hipertensos (RECKELHOFF, 2001). Entretanto, pouco 

se sabe sobre os mecanismos pelos quais a testosterona exerce tais efeitos, ou 

como ela poderia influenciar a função vascular nesta condição. 

 
 

1.3 Resposta Inflamatória 
 

Os leucócitos, envoltos pela camada de eritrócitos, ocupam a área central da 

corrente sanguínea (zona axial) e o plasma a área mais adjacente ao endotélio 

(zona plasmática). Durante o desenvolvimento da resposta inflamatória, a 

distribuição dos leucócitos e eritrócitos circulantes altera-se. Nos estágios iniciais do 

processo inflamatório, por ação dos mediadores químicos como, por exemplo, a 

histamina (NATHAN, 2002), ocorre vasodilatação, com conseqüente diminuição da 

velocidade do fluxo sanguíneo e aumento da permeabilidade vascular. A redução da 

velocidade do fluxo possibilita maior interação entre eritrócitos que vão 

gradativamente formando agregados que deslocam os leucócitos para a zona 

plasmática, promovendo desta forma, maior contato das células brancas com o 

endotélio vascular (FLOREY, 1970; WILHELM, 1977). 

Nestas condições, leucócitos passam rolando sobre o endotélio com 

velocidade menor que os eritrócitos, localizados agora no centro da corrente 

sanguínea, e passam então a aderir, momentaneamente, à parede do vaso (KELLY 

et al., 2007). A duração do contato celular aumenta gradualmente e, finalmente, 

dependendo do estímulo, os leucócitos permanecem aderidos ao endotélio. Após a 

adesão das células inflamatórias circulantes, como neutrófilos, à parede vascular, 

ocorre subseqüente migração em direção ao interstício, um processo complexo e 

que envolve interações específicas ligante-receptor de células sanguíneas e 

endoteliais (COOPER et al., 2002). 

Estas interações que participam da reação inflamatória, tornan o organismo 

capaz de se defender contra microorganismos infecciosos, podendo também causar 
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efeitos deletérios se os mecanismos reguladores da resposta inflamatória estão 

alterados ou respostas imunes a produtos microbianos residuais ou a componentes 

teciduais provocam uma resposta inflamatória persistente. Em tais circunstâncias, a 

defesa dos leucócitos pode se transformar em ataque contra o próprio organismo 

podendo levar á destruição tecidual (WEISS, 1989). Torna-se assim, de grande 

importância a caracterização destas interações bem como das moléculas de adesão 

celular (cell adhesion molecule – CAM) envolvidas nesse processo, em condições 

onde existe disfunção vascular. 

 
 

1.4 Moléculas de Adesão Celular 
 

As CAMs são expressas (constitutivamente ou não) na superfície celular. 

Cada um dos três estágios de recrutamento leucocitário, que incluem rolamento, 

adesão e migração transendotelial, envolve a participação de diferentes famílias de 

moléculas de adesão (KUBES, 2002) (Tabela 1). 

O evento de rolamento leucocitário (Figura 1) é predominantemente mediado 

pelas CAMs da família das selectinas, que são responsáveis pela interação inicial 

que ocorre entre leucócito e endotélio (HENRICKS; NIJKAMP, 1998), resultando na 

redução da velocidade das células circulantes (“rollers”). As selectinas são 

estruturalmente muito similares e possuem a presença do terminal amino 

dependente de cálcio e seus ligantes são estruturas constituídas de carboidratos 

associados ao ácido siálico (PATEL, 2002). Os membros dessa família incluem: a P-

selectina (CD62P), proteína constitutiva, originalmente purificada de plaquetas, mas 

também expressa nas células endoteliais, em grânulos secretores – grânulos α em 

plaquetas e corpúsculos de Weibel-Palade (HSU-LIN et al., 1984; McEVER et al., 

1989)a E-selectina (CD62E), expressa nas células endoteliais (BEVILACQUA et al., 

1987) e a L-selectina (CD62L), expressa constitutivamente na membrana de 

leucócitos (SPERTINI et al., 1991). 

Nas etapas seguintes do processo inflamatório (adesão e migração celular – 

Figura 1) ocorre ativação das integrinas e imunoglobulinas. A família das integrinas é 

composta por glicoproteínas transmembranas compostas por duas ligações não 

covalentes associadas a heterodímeros designados sub-unidades α (αL, αM, αX e αd) 

e β (β1, β2 e β3). O heterodímero CD11a/CD18 (αLβ2) é expresso constitutivamente 

na superfície de leucócitos e interage com as moléculas de adesão da superfamília 
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das imunoglobulinas expressas nas células endoteliais: ICAM-1, 2 e 3 (intercellular 

adhesion molecules-1, 2 e 3). O heterodímero CD11b/CD18 (αMβ2) é expresso em 

leucócitos, sendo estocado em grânulos, cuja mobilização para a superfície celular 

requer a ativação leucocitária. Os ligantes para CD11b/CD18 incluem as ICAMs-1 e 

2 das células endoteliais, componentes da matriz extracelular, como fibronectina e 

laminina, e fragmentos do sistema complemento (HUBBARD e ROTHLEIN, 2000; 

BÉCHARD et al., 2001). 

Embora a visão prevalente seja que as selectinas medeiam o rolamento, 

enquanto que as integrinas sejam responsáveis pela aderência, há algumas 

exceções. O melhor exemplo caracterizado é a VLA-4 (very late antigen 4) ou α4β1, 

um membro da família das integrinas que pode mediar o rolamento leucocitário 

(JOHNSTON et al., 1996). 

A superfamília das imunoglobulinas compreende um grupo de moléculas 

caracterizadas pela presença de dois ou mais domínios semelhantes às 

imunoglobulinas. Dentre os membros desta superfamília, cinco moléculas têm sido 

implicadas como principais mediadoras da interação leucócito-endotélio: ICAM-1, 

ICAM-2, PECAM-1 (platelet/endothelial CAM-1), VCAM-1 (vascular CAM-1) e 

MAdCAM-1 (mucosal addressin CAM-1). A ICAM-1 (CD54) e a ICAM-2 (CD102) são 

expressas constitutivamente na superfície de células endoteliais, e estas são 

ativadas por citocinas (TNF-α, IL-1 e IL-4), a ICAM-1 pode ter sua expressão 

aumentada, diferentemente da ICAM-2, que não tem sua expressão afetada por 

mediadores inflamatórios (TAILOR e GRANGER, 2000; KRIEGLSTEIN e 

GRANGER, 2001). 

A PECAM-1 (CD31), cuja expressão é constitutiva, concentra-se nas junções 

das células endoteliais, nos leucócitos e nas plaquetas, regulando principalmente o 

processo de transmigração de plaquetas e leucócitos (DANGERFIELD et al., 2002). 

Além disso, parece regular também a adesão de neutrófilos ao endotélio, por sua 

habilidade de ativar as β1 e β2 integrinas (TANAKA et al., 1992; PIALI et al., 1993). 

A VCAM-1 (CD106) exibe um nível baixo de expressão constitutiva sobre células 

endoteliais, entretanto sua expressão pode ser aumentada por um mecanismo 

dependente de transcrição – NF-kappaB (nuclear factor - kappaB) (NORMAN et al., 

2003). VCAM-1 participa do recrutamento de células sanguíneas pelo endotélio 

ativado para favorecer sua adesão firme. A MAdCAM-1 é uma molécula de adesão 
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que parece ser restrita a sítios intestinais e primariamente medeia o recrutamento de 

linfócitos neste órgão (BRISKIN et al., 1997). 

 
Outras Moléculas de Adesão 

 
Além das CAMs já citadas, cuja participação nos processos envolvidos no 

comportamento leucocitário já está bem descrita, as proteínas juncionais das células 

endoteliais têm atraído grande atenção nos últimos anos no que tange à participação 

na transmigração leucocitária. 

As células endoteliais aderem-se umas às outras através de estruturas 

juncionais formadas por proteínas transmembrana adesivas que são responsáveis 

pela adesão homofílica célula a célula (BAZZONI e DEJANA, 2004). Essas junções 

controlam diferentes características da homeostase vascular, como, por exemplo, a 

permeabilidade a solutos plasmáticos. O extravasamento de leucócitos e a infiltração 

para as áreas inflamadas requerem processos de abertura e fechamento finamente 

regulados que envolvem o contato célula a célula (MULLER, 2003). Desse modo, o 

endotélio regula ativamente o extravasamento de fluidos e macromoléculas. Danos 

na função de barreira do endotélio resultam em extravasamento vascular e edema. 

Isto pode ocorrer no endotélio das vênulas pós-capilares por exposição a agentes 

vasoativos como a histamina ou durante o processo inflamatório. Acredita-se que o 

aumento da permeabilidade vascular induzido por agentes vasoativos seja causado 

pela interação actina-miosina na periferia das células endoteliais. As forças 

contráteis assim geradas causam pequenas aberturas entre as junções das células, 

contribuindo assim para o extravasamento de fluídos (CURRY, 1992). 

Nas células endoteliais dois tipos de junções intercelulares são 

particularmente relevantes: a junção de oclusão (JO) ou tight junction e a junção 

aderente (JA) ou zonula adherens. A JO constitui uma região de extrema 

proximidade das membranas plasmáticas das células adjacentes, formando um anel 

contínuo ou zônula ao redor das células epiteliais, constituindo uma barreira que 

limita a difusão de íons e solutos pela via paracelular (COLLARES-BUZATO et al., 

2001). A JA constitui um dispositivo eficaz de adesão intercelular e está envolvida na 

regulação da permeabilidade da JO (BROWN e DAVIS, 2002). 

 Quanto à composição das junções, varias proteínas têm sido identificadas. 

A JO é constituída por três classes de proteínas transmembrana: as claudinas, a 

ocludina e a molécula de adesão juncional (junction adhesion molecule – JAM). As 
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claudinas formam dímeros que se ligam às claudinas da célula adjacente de forma 

homotípica ou heterotípica, formando o primeiro elo de contato intercelular (FURUSE 

et al., 1999). As claudinas associam-se também à ocludina (FURUSE et al., 1993), 

importante proteína regulatória da função de barreira paracelular. A outra proteína 

integral do complexo juncional é a JAM, membro de uma superfamília de 

imunoglobulinas, cuja função está relacionada à regulação da migração de 

leucócitos pela via paracelular (MARTÌN-PADURA et al., 1998). 

A JA contém, como um de seus principais componentes a caderina, uma 

molécula de adesão dependente de cálcio expressa em diversos tipos de tecidos 

com alguma especificidade. As células endoteliais expressam duas principais 

caderinas, N- e VE-caderinas (vascular endothelial cadherin). A caderina ancorada 

ao citoesqueleto de actina estabiliza a estrutura juncional e contribui para a 

manutenção da morfologia e controle da motilidade celular (GEIGER e AYALON, 

1992). 

 
 

1.5 Processo Inflamatório na Hipertensão Arterial 
 

Trabalhos têm demonstrado que a inflamação pode representar papel 

importante no início e progresso de DCVs. A designação de DCV como um processo 

inflamatório crônico é apoiada pelo fato de que fatores de risco para essas doenças, 

como hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia, estão associadas com elevados 

níveis plasmáticos de marcadores inflamatórios (IL-6, TNF-α, MCP-1) promovendo 

um fenótipo inflamatório e pró-trombótico no sistema vascular (PAULETTO e 

RATTAZZI, 2006). Esta alteração encontra-se mais pronunciada nas células 

endoteliais, podendo-se observar estresse oxidativo, aumento da expressão de 

CAMs, ativação de vias de sinalização celular e conseqüente adesão e ativação de 

leucócitos e plaquetas (GRANGER et al., 2004). Os neutrófilos ativados podem 

contribuir para a hipertensão arterial tanto por influenciar a resistência microvascular, 

como por liberar espécies reativas derivadas do oxigênio (EROs), enzimas 

proteolíticas ou ambas, levando à lesão da parede vascular (OFOSU-APPIAH et al., 

1997). 

As células endoteliais representam importante papel na manutenção da 

homeostase hemodinâmica e diversos estudos associam a disfunção destas células 

com o desenvolvimento da hipertensão arterial. Além de proporcionar uma barreira 
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física entre o lúmen e a parede do vaso, o endotélio regula ativamente o tônus 

vascular em condições fisiológicas, respondendo a forças mecânicas e a 

mediadores neurohumorais, além de liberar uma variedade de fatores contráteis e 

relaxantes (FURCHGOTT e VANHOUTTE, 1989). 

O óxido nítrico (NO) liberado pelo endotélio é capaz de promover 

relaxamento das células do músculo liso vascular e inibir a expressão de CAMs 

importantes na modulação da interação leucócito-endotélio. Em condições 

fisiológicas, o NO é constantemente liberado pelo endotélio, porém em condições 

onde existe disfunção desta célula, pode ocorrer redução da geração e/ou liberação 

de NO e conseqüentemente da vasodilatação desencadeada por esta substância. A 

célula endotelial libera ainda outras substâncias vasodilatadoras, como a 

prostaciclina (PGI2), um derivado do ácido araquidônico via ciclooxigenase, 

importante na inibição da agregação plaquetária, e o fator hiperpolarizante derivado 

do endotélio (EDHF) (FÉLÉTOU e VANHOUTTE, 1999). 

Fatores constritores também podem ser liberados pelo endotélio, como as 

endotelinas, a angiotensina II, o ânion superóxido (O2
-) e outros fatores constritores 

derivados da ciclooxigenase, como o tromboxano A2 (TXA2) e a prostaglandina H2 

(PGH2) (FURCHGOTT e VANHOUTTE, 1989; CARVALHO et al., 1996; PASSAGLIA 

et al., 1998). O equilíbrio entre a formação e/ou liberação desses mediadores 

proporciona o controle do tônus vascular e da pressão sanguínea. 

Sabe-se que na hipertensão arterial ocorre aumento da resistência vascular 

periférica associado com disfunção endotelial, e a perda da função modulatória 

exercida pelos fatores derivados do endotélio parece ter participação crítica no 

desenvolvimento desta condição. As alterações da função endotelial na hipertensão 

têm sido atribuídas ao desequilíbrio na geração e/ou liberação de mediadores 

envolvidos na contração e no relaxamento vascular (CARVALHO et al., 1996; 

FERRO et al., 1996; PASSAGLIA et al., 1998), e estes últimos podem exercer 

importante papel antiinflamatório (SHEN et al., 1995), com sua perda propiciando o 

desenvolvimento do processo inflamatório, incluindo aumento da interação leucócito-

endotélio. 

Além de controlar o tônus vascular, as células endoteliais são responsáveis 

por regular o tráfico de leucócitos do sangue para os tecidos e manter o equilíbrio 

antitrombótico e anticoagulante do fluxo sanguíneo. Conforme mencionado 

anteriormente, o recrutamento leucocitário é controlado pela expressão de 



_______________________________________________________________Filgueira, F.P. 

 30 

moléculas de adesão capazes de atrair e firmemente aderir leucócitos após estímulo 

com citocinas e outros fatores inflamatórios. A perda ou desregulação desses 

mecanismos devido à ativação da célula endotelial está associada com o 

desenvolvimento da disfunção endotelial (BIJL, 2003). 

A célula endotelial pode ser ativada pela estimulação com diferentes 

agentes, tais como, as citocinas, cujos níveis encontram-se elevados na 

hipertensão. A ativação endotelial é caracterizada por alterações como perda da 

integridade vascular, aumento da expressão de CAMs, alteração do fenótipo 

antitrombótico para trombótico e produção de diversas citocinas, permitindo que a 

célula endotelial participe da resposta inflamatória. Os mecanismos que levam à 

ativação endotelial permanecem desconhecidos. Estudos sugerem que fatores de 

risco como hipertensão, diabetes e obesidade possam estar relacionados com o 

desenvolvimento dessa alteração, e conseqüentemente para a disfunção endotelial 

presente nestas condições (BIJL, 2003). 

Estudos epidemiológicos, clínicos e experimentais proporcionaram 

evidências consideráveis a respeito da associação entre hipertensão arterial e 

resposta inflamatória vascular. Pacientes com hipertensão arterial leve a moderada, 

sem doença arterial coronariana, possuem níveis plasmáticos elevados de 

mediadores inflamatórios, incluindo ICAM e VCAM solúveis (PARISSIS et al., 2000; 

PARISSIS et al., 2002). 

Sabe-se que a elevação do número de leucócitos circulantes, especialmente 

neutrófilos e monócitos, representa fator de risco para complicações 

cardiovasculares (PRENTICE et al., 1982; ERNST et al., 1987), por dificultar a 

hemodinâmica microvascular (BRAIDE et al., 1984) e produzir substâncias como as 

EROs, que promovem a lesão dos tecidos adjacentes (WEISS et al., 1982). Neste 

sentido, demonstrou-se que SHRs e ratos hipertensos Dahl sal-sensíveis possuem 

elevado número de leucócitos circulantes, os quais também estão mais ativados, 

quando comparados ao Wistar Kyoto (WKY) e a Dahl sal-resistentes, 

respectivamente (SCHMID-SCHÖNBEIN et al., 1991; SHEN et al., 1995). Além 

disso, demonstrou-se que leucócitos polimorfonucleares (PMN) periféricos estão 

ativados em pacientes com hipertensão essencial. Os leucócitos PMN ativados são 

destruídos por auto-necrose e, simultaneamente, recrutam ativamente mais 

leucócitos PMN na circulação, exacerbando a inflamação e o estresse oxidativo 

nestes pacientes (KRISTAL et al., 1998). 
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A interação leucócito-endotélio pode também influenciar o tônus vascular ao 

interferir na liberação dos fatores relaxantes e contráteis pelo endotélio (MEHTA et 

al., 1991). A hipótese de que os neutrófilos podem participar da elevação da 

resistência vascular periférica em animais hipertensos foi levantada em nosso 

laboratório (NIGRO et al., 1994), ao se observar que a contração dependente de 

endotélio foi induzida por neutrófilos em vasos de SHRs. Além disso, enzimas 

produzidas por neutrófilos podem ativar a pró-renina, aumentando a produção de 

renina e Ang II, favorecendo a elevação da pressão arterial (DZAU et al., 1987). 

Em resumo, embora esteja bem estabelecido que na hipertensão existe 

disfunção endotelial, e que esta condição pode estar associada com a ativação 

endotelial, que contribui para o desenvolvimento do processo inflamatório, os dados 

referentes ao comportamento leucocitário na hipertensão são escassos e 

contraditórios. 

 
 

1.6 Andrógenos e o Processo Inflamatório na Hipertensão Arterial 
 

Embora os mecanismos responsáveis pela diferença sexual no controle da 

pressão sanguínea permaneçam incertos, há significantes evidências de que os 

andrógenos, como por exemplo, a testosterona, represente papel importante na 

diferença de gênero associada à regulação da pressão sanguínea (RECKELHOFF, 

2001). 

O efeito de andrógenos sobre o tônus vascular é demonstrado em estudos 

que indicam a participação da testosterona em mecanismos envolvidos tanto na 

contração quanto no relaxamento vascular (HUTCHISON et al., 1997). Essas ações 

vasculares da testosterona podem ser mediada por mecanismos genômicos, via 

receptores de andrógeno (ARs), ou não genômicos. Para que ocorram os efeitos 

genômicos, a testosterona deve ser transportada ao interior da célula e ligar-se ao 

AR citoplasmático, formando complexo que irá se dirigir ao núcleo. Uma vez no 

núcleo, a testosterona liga-se ao elemento de resposta a hormônio, localizado na 

região promotora do gene alvo, alterando a transcrição e, conseqüentemente, a 

tradução protéica. As ações não genômicas diferenciam-se das genômicas por 

apresentarem resposta rápida, insensibilidade à inibição da síntese de RNA e de 

proteínas, e pelo fato que esteróides incapazes de atingir o núcleo poderem produzir 

tais efeitos, que em sua maioria não são bloqueados por antagonistas clássicos de 
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ARs. Os efeitos não genômicos dos andrógenos geralmente envolvem rápida 

ativação de vias de sinalização e indução de segundos mensageiros, aumento do 

cálcio citosólico, ativação das proteínas quinases A e C (PKA e PKC, 

respectivamente) e ativação de quinases ativadas por mitógenos (MAPKs) levando a 

diferentes efeitos celulares (HEINLEIN e CHANG, 2002). 

Os receptores para andrógenos (ARs) estão presentes em vários tipos 

celulares, tais como células de musculatura esquelética, fibroblastos, mastócitos, 

células endoteliais e de músculo liso vascular (SINHA-HIKIM  et al., 2004;  

LITTLETON-KEARNEY e HURN, 2004). No sistema vascular, demonstrou-se que a 

testosterona aumenta a vasoconstrição coronariana induzida por TXA2 em cobaias 

(SCHROR et al., 1994). Além disso, o pré-tratamento da artéria coronária suína com 

concentrações fisiológicas de testosterona prejudica o relaxamento vascular 

dependente do endotélio induzido por bradicinina (QUAN et al., 1999). Entretanto, 

outros estudos têm demonstrado que a testosterona induz relaxamento dependente 

do endotélio (via produção de NO, por exemplo) e/ou independente do endotélio 

(pela modulação de canais iônicos, por exemplo) da aorta de ratos e coelhos, e da 

coronária de coelhos, cães e porcos (YUE et al., 1995; CHOU et al., 1996; 

COSTARELLA et al., 1996; CREWS e KHALIL, 1999a; CREWS e KHALIL, 1999b; 

HONDA et al., 1999; MURPHY e KHALIL, 1999). 

Considerando que na hipertensão existe desequilíbrio na produção de 

fatores contráteis e relaxantes derivados do endotélio, e que estes últimos podem 

exercer importante papel antiinflamatório (SHEN et al., 1995), os efeitos da 

testosterona sobre o tônus vascular podem interferir no processo inflamatório, 

contribuindo para as alterações vasculares presentes nesta condição. De fato, 

estudos sugerem que a liberação de NO pelo endotélio é maior em artérias de 

fêmeas quando comparadas com os machos (KNOT et al., 1999; ORSHAL e 

KHALIL, 2004). Kähönen e colaboradores (1998) demonstraram que o inibidor da 

NOS, Nω-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME), atenua o relaxamento à acetilcolina 

de modo mais efetivo em fêmeas SHR e WKY quando comparadas a machos. Além 

disso, estes autores demonstraram que o relaxamento ao nitroprussiato de sódio, 

um doador exógeno de NO, em anéis de artéria mesentérica é maior em fêmeas 

quando comparado a machos SHR. 

Neste sentido, Dantas e colaboradores (2004) demonstraram ainda que 

arteríolas mesentéricas de SHRs machos apresentam maior concentração de O2
- 
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sob condições basais quando comparados às fêmeas. Em condições fisiológicas, as 

EROs são produzidas de maneira controlada em baixas concentrações e funcionam 

como moléculas de sinalização regulando a função endotelial e o tônus vascular. 

Entretanto, sob condições patológicas, o aumento na geração das EROs leva à 

disfunção endotelial, aumento da contratilidade, crescimento das células do músculo 

liso vascular, peroxidação lipídica, aumento da deposição de proteínas da matriz 

extracelular, migração de monócitos e maior expressão de CAMs, fatores envolvidos 

na lesão vascular da hipertensão (TOUYZ et al., 2004). De fato, estudos mostram 

que os andrógenos podem estimular a expressão de CAMs na superfície de células 

endoteliais (McCROHON et al., 1999; DEATH et al., 2004). 

Em resumo, embora esses dados indiquem a participação dos androgênios 

em alterações da resposta inflamatória observadas na hipertensão arterial, podendo 

assim, contribuir para a aumentada incidência de DCVs no sexo masculino, pouco 

se sabe sobre o papel desses hormônios especificamente nos processos envolvidos 

no comportamento leucocitário na hipertensão. 

Considerando que trabalhos referentes às alterações da resposta 

inflamatória em modelos experimentais de hipertensão são controversos e que 

estudos demonstram que a testosterona exerce importantes efeitos sobre a função 

vascular, que se encontra alterada na hipertensão arterial, o objetivo deste projeto 

foi avaliar a influência da hipertensão e da castração sobre o comportamento 

leucocitário de rolagem, aderência e migração em vênulas pós-capilares do leito 

mesentérico de ratos espontaneamente hipertensos. Avaliaremos ainda a 

participação das moléculas de adesão nessas alterações.  
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Tabela 1 – Moléculas de Adesão Celular 
 

CAM Sinônimos Principais ligantes Função Localização 

Selectinas     

P-selectina CD62P L-selectina, PSGL-1 Rolamento Endotélio, 

plaquetas 

E-selectina CD62E L-selectina, 

ESL-1, PSGL-1 

Rolamento Endotélio 

L-selectina CD62L P-, E-selectina, 

MAdCAM-1 

Rolamento Leucócitos 

Integrinas     

α4β1 integrina VLA-4, 

CD49d/CD29 

VCAM-1 Adesão  Linfócitos, 

monócitos 

αLβ2 integrina LFA-1, 

CD11a/CD18 

ICAM-1, -2, -3 Adesão  Leucócitos 

αMβ2 integrina Mac-1, 

CD11b/CD18 

ICAM-1, -2, iC3b Adesão  Neutrófilos, 

monócitos 

αXβ2 integrina Gp 150/95, 

CD11c/CD18 

ICAM-1, iC3b Adesão  Neutrófilos, 

monócitos 

αDβ2 integrina CD11d/CD18 ICAM-3, VCAM-1 Adesão  Linfócitos 

Imunoglobulinas     

ICAM-1 CD54 αLβ2, αMβ2 Adesão, 

Migração 

Endotélio, 

leucócitos 

ICAM-2 CD102 αLβ2, αMβ2 Adesão, 

Migração 

Endotélio, 

leucócitos, 

plaquetas 

VCAM-1 CD106 α4β1 Adesão Endotélio  

PECAM-1 CD31 PECAM-1 Adesão, 

Migração 

Endotélio, 

leucócitos, 

plaquetas 

MAdCAM-1 - L-selectina, α4β7 Adesão, 

Migração 

Endotélio 
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Figura 1 – Modelo representativo do comportamento leucocitário após estímulo inflamatório 

tecidual local. São três etapas seqüenciais constituintes do recrutamento 
leucocitário, que geralmente ocorrem de maneira coordenada: rolamento, 
aderência e migração leucocitária. Moléculas de adesão das famílias das 
selectinas, integrinas e da superfamília das imunoglobulinas participam 
ativamente desse processo. ICAM-1: molécula de adesão intercelular-1; VCAM-
1: molécula de adesão de endotélio vascular-1; PECAM-1: molécula de adesão 
celular endotelial-plaquetária-1 (KRIEGLSTEIN e GRANGER, 2001). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
Todos os procedimentos usados neste estudo foram aprovados pela 

Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA) do Instituto de Ciências 

Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP), estando de acordo com os 

princípios éticos na experimentação animal adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA). 

 
 

2.1 Animais 
 

Para realização dos experimentos, foram utilizados ratos normotensos 

(Wistar) e ratos espontaneamente hipertensos (SHR), com 18 semanas de idade, 

provenientes do Biotério Central do ICB-1/USP. A partir da 8ª semana de vida, os 

animais foram mantidos no Biotério do Laboratório de Hipertensão e Diabetes do 

Departamento de Farmacologia do ICB-1/USP. Os ratos tiveram livre acesso à água 

e ração e foram mantidos em sala com temperatura e umidade constantes (24 °C e 

60%, respectivamente), com ciclos claro/escuro de 12/12 horas. 

 
 

2.2 Grupos Experimentais 
 

A escolha dos ratos para cada grupo foi aleatória e em seguida, os mesmos 

foram comparados entre si, levando-se em consideração massa corpórea e níveis 

pressóricos, para demonstrar a homogeneidade entre os grupos. Para a realização 

dos experimentos, foram considerados os seguintes grupos: 

- Primeiro Grupo: ratos Wistar intactos (W int); 

- Segundo Grupo: ratos SHR intactos (SHR int) e 

- Terceiro Grupo: ratos SHR castrados (SHR orx). 

 
 
2.3 Procedimento Cirúrgico (Castração) 
 

A castração foi realizada no momento em que os ratos completaram 12 

semanas de idade, período em que os níveis séricos de testosterona atingem 

concentrações máximas (RECKELHOFF et al., 1998) e que a hipertensão arterial 

torna-se estável. Os ratos foram anestesiados por injeção intramuscular de 

Cetamina (167 mg/kg – Cetamin, Syntec) combinada com Xilazina (33 mg/kg – 
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Xilazin, Syntec). Atingido o nível cirúrgico, os ratos tiveram os testículos expostos 

através de uma incisão bilateral da bolsa escrotal para ligadura dos ductos 

deferentes. Em seguida, os testículos foram removidos e a bolsa escrotal suturada. 

Após 45 dias de castração os ratos foram submetidos aos diferentes ensaios 

biológicos. 

 
 

2.4 Medida Indireta da Pressão Arterial 
 

A pressão arterial caudal de ratos não anestesiados foi determinada por 

método indireto, através de pletismografia de cauda. Antes da primeira medida de 

pressão arterial, os ratos foram submetidos a um período de adaptação que envolvia 

tanto o aquecimento dos animais em estufa especial por 10 minutos a 40 °C, quanto 

a contenção dos mesmos em cilindro de acrílico, com abertura para o focinho e 

cauda, por um período de dez minutos. Este procedimento foi realizado uma vez ao 

dia durante dois dias. 

Após o período de adaptação, foram determinados os níveis pressóricos 

dos ratos dos diferentes grupos experimentais. Para isso, os mesmos foram 

aquecidos por 10 minutos a 40 °C e colocados no cilindro de contenção. Um oclusor 

e um sensor foram ajustados na porção proximal da cauda, acoplado ao 

esfigmomanômetro, e conectados a um sistema de transdução (PowerLab/4S, 

ADInstruments Pty Ltd, Austrália), respectivamente. O valor final da pressão arterial 

caudal de cada animal representa a média de três medidas seqüenciais (Figura 2). 

 
 

2.5 Determinação do Peso Corpóreo 
 

Para avaliar se a castração poderia alterar o peso corpóreo dos ratos, os 

mesmos foram pesados antes (12 semanas de idade) e 45 dias após a cirurgia 

(antes dos ensaios experimentais). 

 
 

2.6 Dosagem de Testosterona 
 

Amostras de sangue foram coletadas da aorta abdominal dos animais 

pertencentes aos diferentes grupos experimentais, sendo tal procedimento realizado 

sempre no mesmo horário (entre 09:00h e 11:00h). O soro, separado por 

centrifugação a 3.000 rpm, por 10 minutos, foi estocado a -80 °C em alíquotas para 
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dosagem de testosterona. A concentração sérica de testosterona foi determinada 

por enzima imuno-ensaio (Testosterone EIA Kit, Cayman Chemical CO, USA). 

 
 
2.7 Estudo do Comportamento Leucocitário na Microcirculação do Mesentério 

in vivo in situ 

 
 
2.7.1 Procedimento Cirúrgico e Preparação do Tecido 
 

Os ratos foram anestesiados com hidrato de cloral (500 mg/Kg) por via 

subcutânea e após atingirem o nível adequado de anestesia, foi realizada uma 

incisão longitudinal (3 cm) na pele e músculo sobre a porção ventro-lateral direita. 

Posteriormente, o mesentério foi cuidadosamente exposto e colocado sobre uma 

placa aquecida a 37°C por meio de um banho termostatizado (TE–2000, Tecnal, São 

Paulo, Brasil). Esta placa possuía um centro de acrílico, permitindo assim, a 

transiluminação (lâmpada de 12 V / 100 W) do tecido, e encontrava-se sobre uma 

plataforma (Burleigh® Gibraltar) para evitar a possibilidade de vibração. 

A preparação foi continuamente superfundida (2 mL/min) com solução de 

Ringer Locke (pH 7,2 – 7,4) através de bomba peristáltica (Minipuls 3, Gilson®, 

França) com o propósito de evitar o ressecamento do tecido (PANÉS et al., 1999). A 

composição dessa solução foi (em mM: 154-NaCl; 5,6-KCl; 2-CaCl2.2H2O2; 6-

NaHCO3 e 5-glicose – Merck S/A, Indústria Química, Rio de Janeiro, Brasil) saturada 

com 95% de N2 e 5% de CO2 e a preparação foi mantida úmida e aquecida a 37 °C 

durante todo o protocolo experimental (Figura 3). 

 
 
2.7.2 Microscopia Intravital 
 

Após a laparotomia, os microvasos do leito mesentérico foram preparados 

para a visualização através de microscópio óptico (modelo DM LFS, Leica, 

Alemanha) acoplado a monitor/televisão LCD de 26’’, cujo aumento final foi de 1500 

vezes (modelo LG 26LX2R, Brasil). As imagens visualizadas foram capturadas por 

uma câmera digital (modelo DFC300 FX, Leica, Alemanha) acoplada ao microscópio 

(objetiva de imersão em água, 40 vezes) e digitalizadas para um computador 

(Pentium D, Intel®), sendo subsequentemente analisadas com auxílio de software 

apropriado (IM50, Leica, Alemanha) (Figura 3). 
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2.7.3 Protocolo Experimental 
 

Em uma série experimental, foram realizadas medidas de diâmetro interno 

(µm) das vênulas no leito mesentérico, através de software, considerando-se 

diâmetro final a média de pelo menos três medidas consecutivas (Figura 4). Após o 

período de estabilização da preparação (30 minutos), a interação dos leucócitos com 

a superfície luminal do endotélio venular foi estudada em segmento de vênulas pós-

capilares com diâmetro interno de 14 a 18 µm. Os leucócitos que se moveram na 

periferia do fluxo axial, em contato com o endotélio, foram considerados “rollers” e 

seu número determinado durante 10 minutos, em segmento de vênula de 100 µm 

(FORTES et al., 1991). Os “rollers” foram avaliados em um determinado ponto de 

observação (PANÉS et al., 1996) (Figura 5A). 

O número de células que aderem ao endotélio foi determinado em uma 

extensão de 100 µm de vênula (Figura 5B). Foram consideradas aderidas, apenas 

as células que permaneceram fixas ao endotélio venular por mais de 30 segundos 

(GRANGER et al., 1993), após um intervalo de 10 minutos de  estímulo através de 

superfusão (50 µL/min) com leucotrieno B4 (LTB4 - 20 nM – Cayman Chemical CO, 

USA). A contagem foi realizada também em preparações superfundidas apenas com 

a solução Ringer Locke para verificar o número de células aderidas sem aplicação 

do estímulo inflamatório (basal). 

Em outra série experimental, o número de leucócitos acumulados em uma 

área de 2500 µm2 de tecido conjuntivo, próximo à vênula, foi determinado 4h após 

injeção intraperitoneal de LTB4 (0,1 µM) diluído em 5 mL de Ringer Locke. 

Imediatamente após a exposição do tecido, as áreas foram escolhidas e gravadas 

através do software (IM50, Leica, Alemanha) para análise do número de células 

migradas, que corresponderam à média das células obtidas a partir de imagens 

captadas de pelo menos três campos distintos (Figura 5C). O mesmo procedimento 

foi realizado nos grupos experimentais apenas com a solução nutriente para verificar 

o número de células migradas na ausência do estímulo inflamatório (basal). 

Ao final dos experimentos, as preparações foram coradas com azul de 

toluidina (0,1% – ECIBRA Equipamentos Científicos do Brasil S/A) por 5 minutos, 

para verificação da desgranulação dos mastócitos, que indica o grau de injúria 
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provocado pela manipulação da preparação. Após o término de cada experimento, 

os ratos foram sacrificados por excesso de anestésico (Figura 6). 

 
 

2.8 Velocidade do Fluxo Sanguíneo e Taxa de Atrito Venular 
 

Em uma terceira série experimental, a velocidade do fluxo sanguíneo foi 

analizada utilizando-se velocímetro óptico (Optical Doppler Velocimeter - 

Microcirculation Research Institute, Texas A & M University, College Station, Texas, 

USA, 77843), acoplado ao microscópio óptico (modelo DM LFS, Leica, Alemanha), 

com objetiva de 20 vezes. O velocímetro foi calibrado por rotação do disco de vidro 

contra o fluxo das hemácias. A velocidade média das hemácias (Vmean) foi 

considerada igual a VRBC – red blood cell velocity (mm/seg) para vasos com diâmetro 

até 25 µm (BORDERS e GRANGER, 1984). Assim, calculou-se a taxa de atrito 

venular (γ) determinada pela definição Newtoniana γ = 8. (Vmean/Dv), sendo Dv = 

diâmetro venular (HOUSE e LIPOWSKY, 1987). Foram utilizadas vênulas pós-

capilares do mesentério cujo diâmetro interno variou de 14 a 18 µm (Figura 7). 

 
 

2.9 Leucogramas Total e Diferencial 
 

Ratos não-anestesiados foram mantidos em contensores com abertura para 

focinho e cauda. Após o aquecimento da cauda durante 30 segundos, à temperatura 

de 40 °C, precedeu-se o corte da extremidade da mesma (0,5 cm de distância da 

ponta da cauda) e o sangue foi coletado, desprezando-se as três primeiras gotas. 

Tal procedimento foi realizado sempre no mesmo horário (entre 09:00h e 11:00h). 

As amostras de sangue foram colocadas em tubos contendo K2 EDTA (BD 

Vacutainer, Minas Gerais, Brasil) e suavemente homogeneizadas. Em seguida, 

foram diluídas na proporção de 1:20 (vol:vol) com liquído de Turk e novamente 

homogeneizadas. A contagem do número total de leucócitos foi realizada em 

câmara de Neubauer. Para a contagem diferencial de leucócitos, foram realizados 

esfregaços sanguíneos, os quais foram fixados em lâminas e corados com kit 

Instant-Prov (Newprov, Paraná, Brasil). A contagem de linfócitos, neutrófilos, 

monócitos e eosinófilos foi realizada em microscópio óptico, com objetiva de imersão 

(aumento de 100 vezes). 
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2.10 Determinação da Expressão Protéica de P-selectina e ICAM-1 em Vênulas 

Mesentéricas por Imunohistoquímica 

 
 
2.10.1 Obtenção do Material 
 

Os animais foram anestesiados com tiopental sódico (50 mg/kg de peso 

corporal, i.p.) e após laparotomia, o mesentério foi cuidadosamente exposto. A 

artéria mesentérica superior foi cateterizada com tubo de polietileno (PE-10 Hemo 

Técnico® - São Paulo, Brasil) introduzido cerca de 1,5 a 2,0 cm distante da aorta 

abdominal e o leito mesentérico foi perfundido com solução fisiológica 0,9%, com 

fluxo constante de 2 mL/min durante 3 minutos, e em seguida, com solução fixadora 

paraformaldeído 4% (PFA) por 15 minutos. Após este procedimento, o mesentério 

foi removido do rato e em seguida realizou-se a retirada das vênulas mesentéricas, 

juntamente com o tecido conectivo e adiposo, as quais foram imediatamente 

colocadas em solução de PFA por 6h. Após a fixação, as vênulas foram 

crioprotegidas em solução de sacarose 30% e em seguida emblocadas em meio 

para congelamento (Leica Instruments), e mantidas a -80 °C até a realização dos 

cortes. Para garantir que os cortes utilizados abrangessem uma porção significativa 

da vênula, foram feitos dez cortes não seriados de 14 µm de espessura em criostato 

Leica CM 1850 (Leica Instruments, North Ryde, NSW, Austrália) a -25 °C e estes 

foram colocados em lâminas silanizadas. Após esse procedimento os cortes foram 

armazenados em freezer (-20 °C) para posterior análise. 

 
 
2.10.2 Imunohistoquímica 
 

Para o estudo de imunohistoquímica foram utilizados os seguintes 

anticorpos: anticorpo monoclonal ICAM-1, conjugado com biotina (BD-Pharmingen, 

Califórnia, EUA) e o anticorpo policlonal P-selectina (BD-Pharmingen). 

As lâminas referidas no item 2.10.1 foram lavadas em tampão de fosfato 

salina (PBS) 0,1 M durante 5 minutos e em seguida os cortes foram incubados com 

os anticorpos, diluídos em PBS 0,1 M com Tween 20 a 0,3% na proporção 1:10 para 

anti-ICAM-1 e 1:100 para anti-P-selectina, por um período de 18h a 4 °C em câmara 

úmida. As reações controle foram realizadas substituindo-se o anticorpo primário por 
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PBS 0,1 M com Tween 20 a 0,3% [controle negativo (CN)]. Após o período de 

incubação, as lâminas foram lavadas três vezes a cada 5 minutos em PBS 0,1 M. 

No caso da reação para determinação da P-selectina, os cortes foram 

incubados com anticorpo secundário conjugado com biotina (anti-rabbit 1:1000 em 

PBS 0,1 M com Tween 20 a 0,3% - Kit ABC Vectastain, Vector Laboratories, 

Califórnia, EUA) durante 2h em temperatura ambiente dentro de câmara úmida. 

Seguiu-se lavagem, três vezes por 5 minutos cada, em PBS 0,1 M. 

Em seguida, os cortes foram incubados em solução de avidina/biotina 

(diluída em PBS 0,1 M com Tween 20 a 0,3% na proporção de 1:100 para A e 1:100 

para B – Kit ABC Vectastain) por 1h em temperatura ambiente e câmara úmida. 

Após esse período, os cortes foram novamente lavados três vezes durante 5 

minutos cada em PBS 0,1 M. 

Posteriormente, foi realizada a reação com diaminobenzidina (0,5 mg/mL –

DAB; Sigma-Aldrich, Missouri, EUA)  na presença de peróxido de hidrogênio (3 

µL/mL) diluídos em PBS 0,1 M, durante os seguintes tempos: 50 segundos para 

ICAM-1 e 1 minuto para P-selectina. Seguiu-se lavagem das lâminas duas vezes em 

PBS 0,1 M e uma vez em água destilada, durante 3 minutos cada. Após a secagem 

das lâminas, as mesmas foram montadas utilizando-se lamínulas e Entellan (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) para posterior observação ao microscópio. 

Foi realizada, então, análise comparativa e quantificação de P-selectina e 

ICAM-1 por densidade de imagens em “software” (KS300, para microscópio E-800 

da Nikon), sendo os resultados expressos em unidades arbitrárias. 

 
 
2.11 Determinação da Expressão de RNAm de ICAM-1, VCAM-1 e PECAM-1 no 

Leito Mesentérico 

 
2.11.1 Obtenção do RNAm, Reação de RT (Transcriptase Reversa) e PCR (Reação 

de Polimerase em Cadeia) em Tempo Real 

 
Os ratos foram anestesiados com tiopental sódico (50 mg/kg de peso 

corporal, i.p.) e ao atingirem o nível cirúrgico, foram submetidos a laparotomia e 

tiveram o mesentério cuidadosamente retirado. Vênulas, juntamente com arteríolas 

mesentéricas, foram rapidamente dissecadas, congeladas em nitrogênio líquido e 

armazenadas a -80 °C. O RNA celular total foi isolado utilizando o reagente Trizol 
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(Invitrogen Co., USA), seguindo as orientações do fabricante. Foi utilizado DNase I 

para digerir o DNA que ocasionalmente pudesse estar presente na amostra de RNA 

após o processo de extração. Foi realizada a síntese da fita simples de cDNA - 

reação de transcrição reversa (RT) - a partir de 2 µg do RNA total, utilizando a 

enzima SuperScript II, e a RNaseOUT foi adicionada para proteger o RNA durante 

esse processo. A amplificação do cDNA foi realizada usando os seguintes “primers”: 

5´-CCT CTT GCG AAG ACG AGA AC-3´(sense) e 5´-ACT CGC TCT GGG AAC 

GAA TA -3´(anti-sense) (198 pb) para ICAM-1; 5´-AAG GGG CTA CAT CCA CAC 

TG -3´ (sense) e 5´-ACC GTG CAG TTG ACA GTG AC-3´(anti-sense) (195) para 

VCAM-1 de rato; 5´- GAA GGT TTC TGA GCC CAG TG-3´(sense) e 5´-TCA AGG 

GAG GAC ACT TCC AC-3´(anti-sense) (93 pb) para PECAM-1; 5´-AAG ATT TGG 

CAC CAC ACT TTC TAC A-3´(sense) e 5´-CGG TGA GCA GCA CAG GGT-3´(anti-

sense) (69 pb) para β-actina de rato. 

A quantidade de cDNA específica para cada gene foi analisada por PCR em 

tempo real utilizando o reagente Platinum SYBR green qPCR SuperMix UDG 

(Invitrogen). As reações de PCR foram realizadas e analisadas usando o sistema 

Corbett Research (Corbett Life Sciences, Austrália). 

As condições do PCR foram: 2 minutos a 50 °C, 2 minutos a 95 °C 

seguindo-se 40 ciclos na seguinte seqüência: 95 °C por 15 segundos, 60 °C por 1 

minuto e 72 °C por 20 segundos. A especificidade da reação com SYBR green foi 

confirmada pela análise da curva de dissociação tomando como base a temperatura 

de dissociação - “melting point”. A expressão gênica foi quantificada utilizando o 

cálculo do Ct “cycle threshold” (PFAFFL, 2001). Os resultados da expressão da β-

actina foram utilizados para normalização. Os resultados foram expressos em 

unidades arbitrárias relativas à variação da expressão de RNAm. 

 
 

2.12 Análise Estatística 
 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (epm). 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se análise de variância de uma 

via (ANOVA) seguido do teste de Bartlett para a homogeneidade das variâncias e 

teste de múltiplas comparações Tukey-Kramer, quando pertinente. O nível de 

significância mínima aceitável foi p < 0,05. 
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Figura 2 – Sistema de medida de pressão arterial indireta (Método de Pletismografia de 

Cauda). 
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Figura 3 – Representação do sistema de microscopia intravital, constituído da placa 

aquecedora mantida a 37 °C através do banho termostatizado. Esta placa 
possui uma região central de acrílico para a transiluminação do tecido. Outros 
componentes do sistema incluem a câmera acoplada ao microscópio óptico, 
que permite a visualização da imagem na tela da televisão através do 
computador. 
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Figura 4 – Vênula pós-capilar do leito mesentérico de rato, superfundido com solução 

nutriente (Ringer Locke) e observado em microscopia intravital. Medida do 
diâmetro interno venular (no canto superior à direita, detalhe da parede interna). 
O valor do diâmetro venular é calculado a partir da média de três valores 
obtidos em pontos distintos do microvaso (por exemplo: DV = 17,3 µm). 
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Figura 5 – Vênula pós-capilar do leito mesentérico de rato superfundido com solução de 

Ringer Locke e observado em microscopia intravital. (A) Local de contagem de 
rolamento dos leucócitos; (B) Leucócitos aderidos ao longo de 100 µm de 
comprimento da vênula; (C) Área correspondente a contagem das células que 
migraram sob estímulo com LTB4. 
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Figura 6 – Protocolo experimental do comportamento leucocitário. 
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Figura 7 – Protocolo experimental da velocidade do fluxo sanguíneo. 
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3 RESULTADOS 
 
 
3.1 Pressão Arterial Indireta 
 

Animais pertencentes ao grupo SHR int apresentaram pressão arterial 

aumentada quando comparados aos controles normotensos W int (195,2 ± 2,8 

mmHg vs 121,5 ± 1,1 mmHg; p<0,001, respectivamente). O grupo SHR orx 

apresentou redução significativa na pressão arterial caudal quando comparado aos 

SHR int, entretanto esses valores permaneceram maiores do que aqueles do grupo 

W int (171,3 ± 2,0 mmHg vs 121,5 ± 1,1 mmHg; p<0,001, respectivamente) (Figura 

8). 
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Figura 8 – Pressão arterial caudal de ratos pertencentes aos grupos SHR intacto (SHR int) 
e castrado (SHR orx) e do respectivo grupo normotenso (W int). Cada barra 
representa a média ± EPM. O número de ratos utilizados em cada grupo 
encontra-se no interior das barras. 
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3.2 Massa Corpórea 
 

A massa corpórea dos ratos pertencentes aos grupos SHR int e W int do 

presente estudo foi estatisticamente semelhante (303,0 ± 6,1 g vs 325,0 ± 8,9 g; 

respectivamente). A castração não interferiu neste parâmetro (317,7 ± 7,4 g) (Figura 

9). 
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Figura 9 – Massa corpórea de ratos pertencentes aos grupos SHR intacto (SHR int) e 
castrado (SHR orx) e do respectivo grupo normotenso (W int). Cada barra 
representa a média ± EPM. O número de ratos utilizados em cada grupo 
encontra-se no interior das barras. 
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3.3 Dosagem de Testosterona 
 

Os animais do grupo SHR int apresentaram concentrações séricas de 

testosterona significativamente maior quando comparados ao grupo W int (511,6 ± 

26,5 pg/mL vs 270,5 ± 27,0 pg/mL; p<0,001, respectivamente). A castração foi eficaz 

em promover redução nos níveis deste hormônio no grupo SHR orx (17,2 ± 2,4 

pg/mL) (Figura 10). 

Observação: Vale ressaltar que o valor da concentração de testosterona do 

grupo SHR int foi subestimada, uma vez que 67% das amostras tiveram valores 

acima da curva padrão. 
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Figura 10 – Concentração sérica de testosterona de ratos pertencentes aos grupos SHR 
intacto (SHR int) e castrado (SHR orx) e do respectivo grupo normotenso (W 
int). Cada barra representa a média ± EPM. O número de ratos utilizados em 
cada grupo encontra-se no interior das barras. 
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3.4 Rolamento Leucocitário 
 

O grupo SHR int apresentou aumento significativo do número de leucócitos 

rolando na superfície endotelial de vênulas pós-capilares do mesentério, contados 

durante o intervalo de dez minutos, quando comparado ao grupo W int (136 ± 6 

células vs 94 ± 6 células; p<0,001, respectivamente). A castração dos ratos 

hipertensos reduziu significativamente o número de leucócitos rolando para valores 

semelhantes (111 ± 3 células) àqueles encontrados no grupo W int (Figura 11). 

 

W int SHR int SHR orx
0

50

100

150

10 13 12

***

*** p<0,001 vs W int

# # p<0,01 vs SHR int

# #

N
ú

m
er

o
 d

e 
le

u
có

ci
to

s 
ro

la
n

d
o

 /
10

 m
in

u
to

s

 

 

Figura 11 – Medida do número de leucócitos rolando durante o intervalo de dez minutos, 
determinado em vênulas pós-capilares do leito mesentérico de ratos dos 
grupos: SHR intacto (SHR int), SHR castrado (SHR orx) e do respectivo grupo 
normotenso (W int). Essa medida foi realizada após o período de 30 minutos de 
estabilização da preparação. Cada barra representa a média ± EPM. O número 
de ratos utilizados em cada grupo encontra-se no interior das barras. 
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3.5 Aderência Leucocitária 
 

Não houve diferença no número de células aderidas entre os grupos 

estudados sob condição basal. O LTB4 foi efetivo em promover aderência 

leucocitária, sendo que o grupo SHR int apresentou aumento significativo no número 

de leucócitos aderidos ao endotélio de vênulas pós-capilares mesentéricas após 

superfusão do estímulo quimiotáxico pelo período de 10 minutos, quando 

comparado ao grupo W int (12 ± 1 células vs 8 ± 1 células; p<0,5, respectivamente). 

A castração reverteu o aumento do número de leucócitos aderidos no grupo SHR 

orx para nível semelhante ao encontrado no grupo W int (9 ± 1 células vs 8 ± 1 

células; respectivamente) (Figura 12). 
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Figura 12 – Aderência leucocitária determinada em 100 µm de extensão de vênulas pós-
capilares do leito mesentérico de ratos dos grupos: SHR intacto (SHR int), 
castrado (SHR orx) e do respectivo grupo normotenso (W int), antes (basal) e 
após 10 minutos de superfusão com LTB4 [20 nM, 50 µL/min (estimulado)]. 
Cada barra representa a média ± EPM. O número de ratos utilizados em cada 
grupo encontra-se no interior das barras. 
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3.6 Migração Leucocitária 
 

Com o intuito de avaliarmos a interferência da solução nutriente na ausência 

do LTB4, realizamos o mesmo procedimento apenas com a aplicação da solução 

nutriente, e verificamos que esta não interferiu na migração leucocitária (basal). O 

estímulo inflamatório induzido por injeção intraperitoneal da solução de LTB4 (0,1 

µM/5mL) foi eficaz em promover migração transendotelial das células leucocitárias 

(Figura 13, estimulado) quando comparada com os níveis basais. O número de 

leucócitos migrados observados na preparação mesentérica dos ratos pertencentes 

aos grupos SHR int e W int do presente estudo foi estatisticamente semelhante (9 ± 

1 células vs 10 ± 1 células; respectivamente). A castração não interferiu neste 

parâmetro (10 ± 1 células) (Figura 13). 
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Figura 13 – Migração leucocitária determinada em 2500 µm2 de área próxima a vênulas 
pós-capilares presentes no leito mesentérico de ratos pertencentes aos grupos 
SHR intacto (SHR int) e castrado (SHR orx) e do respectivo grupo normotenso 
(W int) quatro horas após injeção intraperitoneal com LTB4 (0,1 µM/5mL) – 
estimulado, e após injeção da solução nutriente (Ringer Locke) - basal. Cada 
barra representa a média ± EPM. O número de ratos utilizados em cada grupo 
encontra-se no interior das barras. 
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3.7 Diâmetro Venular 
 

O diâmetro das vênulas presentes no mesentério dos animais do grupo SHR 

int foi semelhante ao do grupo W int, tanto em condições basais (17,2 ± 0,3 µm vs 

16,9 ± 0,5 µm; respectivamente) quanto após estímulo com LTB4 (18,1 ± 0,3 µm vs 

17,0 ± 0,2 µm). A castração não alterou o diâmetro venular dos animais do grupo 

SHR orx nestas duas condições (Figura 14). 
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Figura 14 – Diâmetro de vênulas pós-capilares do leito mesentérico, avaliado sub condição 
basal e estimulada (LTB4), de ratos pertencentes aos grupos SHR intacto (SHR 
int) e castrado (SHR orx) e do respectivo grupo normotenso (W int). Cada barra 
representa a média ± EPM. O número de ratos utilizados em cada grupo 
encontra-se no interior das barras. 



_______________________________________________________________Filgueira, F.P. 

 57 

3.8 Velocidade do Fluxo Sanguíneo 
 

Não houve diferença estatística na velocidade do fluxo sanguíneo em 

vênulas pós-capilares do leito mesentérico de ratos do grupo SHR int e W int (1,8 ± 

0,04 mm/s vs 1,7 ± 0,10 mm/s; respectivamente). A castração dos animais do grupo 

SHR orx não alterou este parâmetro (1,7 ± 0,06 mm/s) (Figura 15). 
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Figura 15 – Velocidade do fluxo sanguíneo determinado em vênulas pós-capilares do leito 
mesentérico de ratos pertencentes aos grupos SHR intacto (SHR int) e 
castrado (SHR orx) e do respectivo grupo normotenso (W int). Cada barra 
representa a média ± EPM. O número de ratos utilizados em cada grupo 
encontra-se no interior das barras. 
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3.9 Taxa de Atrito Venular 
 

Não houve diferença estatística no cálculo da taxa de atrito avaliada em 

vênulas pós-capilares do leito mesentérico de ratos do grupo SHR int e Wistar int 

(792,5 ± 28,3 s-1 vs 721,4 ± 22,5 s-1, respectivamente). Os ratos pertencentes ao 

grupo SHR orx tiveram os valores deste parâmetro inalterados quando comparados 

com os demais grupos (764,7 ± 24,7 s-1) (Figura 16). 
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Figura 16 – Cálculo da taxa de atrito em vênulas pós-capilares do leito mesentérico de ratos 
pertencentes aos grupos SHR intacto (SHR int) e castrado (SHR orx) e do 
respectivo grupo normotenso (W int). Cada barra representa a média ± EPM. O 
número de ratos utilizados em cada grupo encontra-se no interior das barras. 
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3.10 Leucogramas Total e Diferencial 
 

A contagem total de leucócitos circulantes não foi diferente entre o grupo 

SHR int e o grupo W int. A castração não modificou o número de leucócitos totais 

quando comparado aos demais grupos. Resultado semelhante foi observado na 

análise do leucograma diferencial (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Número de leucócitos total e diferencial (linfócitos, neutrófilos, eosinófilos e 
monócitos) coletados da cauda de ratos não-anestesiados pertencentes aos 
grupos SHR intacto (SHR int) e castrado (SHR orx) e do respectivo grupo 
normotenso (W int).  

 
Grupos 

Leucócitos 

Wistar Intacto 
 

SHR Intacto SHR Orquidectomizado 

Total a 11110 ± 616,4 
(08) 

9850 ± 817,0 
(06) 

11930 ± 1239 
(07) 

Linfócitos a 8053 ± 470,5  
(08) 

7679 ± 727,5 
(06) 

9295 ± 921,0 
(07) 

Neutrófilos a 2249 ± 298,5 
(08) 

1548 ± 129,6 
(06) 

1736 ± 342,9 
(07) 

Monócitos a 652,8 ± 189,6 
(08) 

513,8 ± 79,9 
(06) 

717,2 ± 151,8 
(07) 

Eosinófilos a 154,5 ± 42,4 
(08) 

109,6 ± 44,6 
(06) 

180,7 ± 47,9 
(07) 

a = Resultados apresentados como média ± EPM. 
O número de ratos utilizados em cada grupo encontra-se entre parênteses. 
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3.11   Imunohistoquímica   para    Determinação   da   Expressão   Protéica   de 

P-selectina e ICAM-1 
 

Foram encontradas diferenças entre o controle negativo e a expressão 

constitutiva (basal) tanto da molécula de adesão P-selectina quanto de ICAM-1, 

comprovando a marcação pelos anticorpos utilizados. Animais do grupo SHR int 

apresentaram aumento da expressão de P-selectina (Figura 17) e ICAM-1 (Figura 

18) em vênulas mesentéricas. A castração reduziu a expressão de P-selectina 

(Figura 17), contudo não interferiu na expressão de ICAM-1 (Figura 18) quando 

comparado ao grupo W int. 

CN W int SHR int SHR orx
0

25

50

75

100

** **

***
** p<0,01; *** p<0,001 vs CN

# # p<0,01 vs W int e SHR orx

##

07 05 06

P
-s

el
ec

ti
n

a
(u

n
id

ad
es

 a
rb

it
rá

ri
as

)

 

 

             CN                             W int                        SHR int                     SHR orx 
 

 

Figura 17 – Expressão protéica de P-selectina em unidades arbitrárias em vênulas 
mesentéricas não estimuladas de animais pertencentes aos grupos SHR 
intacto (SHR int) e castrado (SHR orx) e do respectivo grupo normotenso (W 
int). O controle negativo (CN, n=5) foi submetido a todos os passos inerentes 
à técnica de imunohistoquímica, exceto a incubação com o anticorpo 
primário. Cada barra representa a média ± EPM. O número de ratos 
utilizados em cada grupo encontra-se no interior das barras. As imagens 
correspondem a microfotografias representativas da intensidade de 
marcação de P-selectina em cada grupo. Barra igual a 40 µm. 
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Figura 18 – Expressão protéica de ICAM-1 em unidades arbitrárias em vênulas 
mesentéricas não estimuladas de animais pertencentes aos grupos SHR 
intacto (SHR int) e castrado (SHR orx) e do respectivo grupo normotenso (W 
int). O controle negativo (CN, n=4) foi submetido a todos os passos 
inerentes à técnica de imunohistoquímica, exceto a incubação com o 
anticorpo primário. Cada barra representa a média ± EPM. O número de 
ratos utilizados em cada grupo encontra-se no interior das barras. As 
imagens correspondem a microfotografias representativas da intensidade de 
marcação de P-selectina em cada grupo. Barra igual a 40 µm. 
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3.12 RT-PCR para Determinação da Expressão Gênica de ICAM-1, VCAM-1 e 

PECAM-1 

 
A expressão gênica de ICAM-1 (Figura 19) foi semelhante entre os grupos 

estudados. Por outro lado, animais do grupo SHR int apresentaram aumento da 

expressão gênica de VCAM-1 (Figura 20) e PECAM-1 (Figura 21), que foi revertido 

pela castração a níveis observados no grupo W int. 
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Figura 19 – Expressão gênica de ICAM-1 em unidades arbitrárias em microvasos 
mesentéricos não estimulados de animais pertencentes aos grupos SHR 
intacto (SHR int) e castrado (SHR orx) e do respectivo grupo normotenso (W 
int). O cDNA sintetizado a partir do mRNA da β-actina foi utilizado para a 
normalização. Cada barra representa a média ± EPM. O número de ratos 
utilizados em cada grupo encontra-se no interior das barras. 
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Figura 20 – Expressão gênica de VCAM-1 em unidades arbitrárias em microvasos 
mesentéricos não estimulados de animais pertencentes aos grupos SHR 
intacto (SHR int) e castrado (SHR orx) e do respectivo grupo normotenso (W 
int). O cDNA sintetizado a partir do mRNA da β-actina foi utilizado para a 
normalização. Cada barra representa a média ± EPM. O número de ratos 
utilizados em cada grupo encontra-se no interior das barras. 
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Figura 21 – Expressão gênica de PECAM-1 em unidades arbitrárias em microvasos 
mesentéricos não estimulados de animais pertencentes aos grupos SHR 
intacto (SHR int) e castrado (SHR orx) e do respectivo grupo normotenso (W 
int). O cDNA sintetizado a partir do mRNA da β-actina foi utilizado para a 
normalização. Cada barra representa a média ± EPM. O número de ratos 
utilizados em cada grupo encontra-se no interior das barras. 
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4 DISCUSSÃO 

 
 
No presente trabalho, demonstramos que a hipertensão arterial interfere no 

comportamento leucocitário e que os andrógenos podem ter participação importante 

neste processo. O número de leucócitos circulantes e os parâmetros hemodinâmicos 

como velocidade do fluxo sanguíneo e taxa de atrito venular parecem não estar 

envolvidos nas alterações da interação leucócito-endotélio em SHRs e no efeito 

promovido pela castração. Nos ratos hipertensos, o aumento da expressão protéica 

das moléculas de adesão P-selectina e ICAM-1, bem como da expressão gênica 

VCAM-1 e PECAM-1 contribuem para o aumento do rolamento e da adesão 

leucocitária e a castração corrige as alterações do comportamento leucocitário 

interferindo na expressão dessas moléculas. 

A castração de animais SHR em nosso estudo promoveu diminuição da 

pressão arterial quando comparados com SHRs intactos, o que nos indica que os 

andrógenos modulam os níveis pressóricos desses animais. Nossos resultados 

estão de acordo com aqueles encontrados por Masubuchi e colaboradores (1982) e 

Reckelhoff e colaboradores (1998). Além disso, esses últimos demonstraram que a 

exacerbação dos níveis pressóricos em SHRs ocorre com 12 semanas, período no 

qual os níveis séricos de testosterona atingem concentrações máximas. Já está bem 

estabelecido em nosso laboratório que a hipertensão em animais SHR torna-se 

estável a partir da 12ª semana, o que justifica a escolha do período de castração dos 

ratos hipertensos utilizados em nosso estudo. O fato por nós verificado de que os 

níveis séricos de testosterona encontram-se elevados em SHRs quando 

comparados aos ratos Wistar fornecem suporte à hipótese aventada anteriormente 

quanto ao papel desse hormônio contribuindo para a elevação dos níveis 

pressóricos. 

Embora Reckelhoff e colaboradores (1999) tenham demonstrado que a 

hipertensão em SHRs pode ser mediada por receptor de andrógeno, os mecanismos 

pelos quais os andrógenos modulam a pressão arterial ainda não estão totalmente 

esclarecidos. Sugere-se que estes hormônios possam modular o sistema renina-

angiotensina e reduzir a pressão de natriurese renal (RECKELHOFF et al., 1998; 
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RECKELHOFF et al., 2000). A testosterona pode também estimular várias vias 

vasoconstritoras de modo direto e indireto. Neste sentido, foi demonstrado que este 

hormônio pode promover aumento da ação de mediadores vasoconstritores como a 

norepinefrina, a endotelina-1 e o TXA2, além de reduzir a ação de vasodilatadores 

como a adenosina (KIENITZ e QUINKLER, 2008). Outra hipótese que pode ser 

proposta baseada em estudos realizados recentemente em nosso laboratório, é que 

a testosterona, por gerar EROs em células de músculo liso vascular de SHRs (dados 

não publicados), possa contribuir na modulação da pressão arterial. De fato, Nabha 

e colaboradores (2005) demonstraram que o tratamento de SHRs com tempol, 

seqüestrador de EROs, reduziu os níveis pressóricos desses animais. Entretanto, o 

papel da testosterona mediando este efeito ainda precisa ser elucidado. 

Diversos estudos demonstram que os leucócitos, além de apresentar uma 

função imunológica benéfica, estão envolvidos também na etiologia de DCVs, 

promovendo lesão tecidual. Sabe-se que os leucócitos circulantes, apesar de seu 

pequeno número quando comparados aos eritrócitos, têm substancial influência 

sobre parâmetros hemodinâmicos na microcirculação (SCHMID-SCHÖNBEIN et al., 

1991), sendo capazes de induzir a produção de EROs e mediadores da degradação 

tecidual proteolítica (WEISS, 1989). A hipertensão arterial está associada à 

disfunção endotelial e dano vascular, promovendo ativação de células endoteliais e 

recrutamento de células inflamatórias. Isso nos sugere que a lesão em órgãos alvo 

durante a hipertensão possa estar, ao menos em parte, associada com a atividade 

de leucócitos na circulação. 

Embora esteja bem estabelecido que as interações leucócito-endotélio 

possam estar envolvidas na disfunção vascular e lesão tecidual em doenças 

vasculares, os dados referentes ao comportamento leucocitário na hipertensão 

arterial são escassos e contraditórios. Adicionalmente, as diferenças relacionadas ao 

sexo na incidência de DCVs têm despertado considerável interesse com relação ao 

papel potencial dos hormônios sexuais no desenvolvimento das alterações 

vasculares associadas a essas condições. Assim, considerando que alterações nas 

células envolvidas na resposta inflamatória podem contribuir para a hipertensão 

arterial (OFOSU-APPIAH et al., 1997), e que os andrógenos podem ter participação 
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importante nesse processo, torna-se relevante o estudo do comportamento de 

leucócitos na hipertensão e a interferência da castração sobre este parâmetro. 

Para investigar esta hipótese, utilizamos em nosso estudo a técnica de 

microscopia intravital, pois é considerada uma das melhores ferramentas para o 

entendimento do processo de interação leucócito-endotélio in vivo in situ, de maneira 

qualitativa e quantitativa (GAVINS e CHATTERJEE, 2004). Esta técnica foi descrita 

por Zweifach em 1948 e adaptada com algumas modificações em nosso laboratório 

(FORTES et al., 1991). 

Para garantir maior integridade das preparações de leito mesentérico 

vascular frente à exposição do mesmo após laparotomia, introduzimos modificações 

incluindo um sistema de superfusão na técnica acima referida. Essencialmente, 

alguns tecidos acessíveis à microscopia intravital podem ser usados no estudo do 

processo inflamatório, geralmente aqueles que apresentam membranas finas e 

transparentes como, por exemplo, o mesentério (LEY e GAEHTGENS, 1991). 

Uma das limitações da técnica de microscopia intravital é que a manipulação 

cirúrgica pode levar ao aumento do número de leucócitos rolando sobre a superfície 

endotelial. Assim, é razoável assumir que a exteriorização do tecido da cavidade 

abdominal está associada com o processo da inflamação e, consequentemente, com 

uma mudança significante do rolamento leucocitário. Fiebig e colaboradores (1991) 

demonstraram que imediatamente após a exteriorização do mesentério, o fluxo de 

leucócitos rolando está aumentado, mas com o tempo, este declina para um nível 

constante. Esses dados explicam o fato de utilizarmos o período de 30 minutos de 

estabilização antes da avaliação dos parâmetros de nosso estudo. 

Vênulas pós-capilares mesentéricas foram escolhidas em nosso estudo para 

observações sobre a interação leucócito-endotélio, por serem consideradas o melhor 

local para adesão do leucócito à parede vascular em resposta a um estímulo 

inflamatório (FORTES et al., 1991). 

Os mastócitos, células localizadas estrategicamente próximo aos 

microvasos, podem liberar moléculas pró-inflamatórias durante a manipulação do 

tecido e, assim, induzir o recrutamento celular (KUBES e KANWAR, 1994). Para 

avaliarmos alterações que viriam a prejudicar a análise dos resultados devido à 

desgranulação dos mastócitos, as preparações foram coradas com azul de toluidina 
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ao final dos experimentos (SUZUKI et al., 1991). Dessa maneira, foi possível 

certificarmos a qualidade da preparação após a exteriorização e realização dos 

experimentos, descartando aquelas onde ocorria desgranulação excessiva de 

mastócitos. 

O agente inflamatório utilizado em nosso estudo para induzir aderência e 

migração leucocitária em vênulas pós-capilares mesentéricas foi o leucotrieno B4 

(LTB4), um produto do metabolismo do ácido araquidônico pela via da lipoxigenase, 

que é gerado primariamente por polimorfonucleares (FORD-HUTCHINSON, 1980) e 

fagócitos mononucleares (RANKIN et al., 1990). Estudos demonstraram que o LTB4 

é eficaz em promover adesão e migração leucocitária (ARNDT et al., 1993). Além do 

LTB4, diversos mediadores inflamatórios, incluindo PAF, histamina, citocinas e 

quimiocinas promovem rolamento, aderência e migração leucocitária quando 

aplicados diretamente sobre vênulas pós-capilares (PANÉS e GRANGER, 1998). No 

presente estudo, comprovamos a eficácia do agente inflamatório (LTB4), 

demonstrada pela capacidade do mesmo em promover adesão e migração 

leucocitária em vênulas pós-capilares mesentéricas dos ratos pertencentes a todos 

os grupos estudados, quando comparados à condição basal. 

Este foi o primeiro trabalho a avaliar o papel da castração sobre o 

comportamento leucocitário em vênulas pós-capilares na hipertensão. Durante o 

desenvolvimento da resposta inflamatória, ocorre o recrutamento leucocitário, que 

compreende três estágios: rolamento, adesão e migração transendotelial, com a 

participação de diferentes famílias de moléculas de adesão (KUBES, 2002). 

Em nosso estudo, o rolamento leucocitário foi determinado após o período 

de estabilização, sem a necessidade de estímulo com agente inflamatório para a 

avaliação deste parâmetro. Observamos que o número de leucócitos rolando sobre 

a superfície endotelial mesentérica do grupo SHR intacto está aumentado em 

relação ao grupo Wistar intacto, e que após a castração dos SHRs este parâmetro 

foi revertido para nível similar àquele do grupo normotenso. 

Tem sido amplamente estabelecido que o rolamento de leucócitos ao longo 

do endotélio constitui um pré-requisito para subseqüente adesão e migração 

leucocitária (KUBES e KERFOOT, 2001), o que justifica então, nossos resultados 

demonstrando que a aderência leucocitária induzida por LTB4 em SHR intacto está 
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também aumentada em relação ao Wistar intacto. A castração dos SHRs reverteu 

esse parâmetro ao nível do grupo controle, de modo similar ao observado no 

rolamento leucocitário. Esses resultados observados na microcirculação in vivo, 

estão de acordo com outros estudos realizados in vitro, onde se demonstrou 

aumento de adesão de monócitos e da expressão de CAMs em células endoteliais 

de SHRs quando comparados ao grupo normotenso (WKY), após estímulo 

inflamatório (McCARRON et al., 1994a; McCARRON et al., 1994b). Resultado 

semelhante foi observado em nosso laboratório utilizando outro modelo animal de 

hipertensão (DOCA-sal) (CALLERA et al., 2004). Trabalhos mostram ainda um 

aumento na adesão de monócitos isolados em células endoteliais aórticas de SHRs 

(TSAO et al., 1998). 

Estudos clínicos demonstraram, in vitro, que leucócitos de pacientes 

hipertensos apresentam aderência aumentada (BLANK et al., 1990), e aumento da 

geração de EROs (KRISTAL et al., 1998), facilitando a interação de leucócitos com o 

endotélio venular, o que poderia explicar os resultados por nós verificados. De fato, 

em estudos experimentais, os leucócitos de animais hipertensos se encontram em 

um estado ativado como reflexo do aumento na produção de superóxido (SCHMID-

SCHÖNBEIN et al., 1991). 

De modo diferente ao encontrado em nosso estudo, Arndt e colaboradores 

(1993), demonstraram diminuição no número de leucócitos aderidos em vênulas 

mesentéricas de SHRs em relação ao WKY. Fatores como: a idade dos animais e 

diferentes linhagens utilizadas como controle normotenso, o anestésico utilizado, o 

período de superfusão do agente inflamatório e o diâmetro das vênulas avaliadas, 

poderiam explicar as diferenças entre os estudos. Além disso, é importante 

acrescentar que estes autores demonstraram aumento da taxa de atrito venular, 

fator que pode contribuir para a redução da adesão leucocitária. 

Condições como a hipertensão, o diabetes e a hipercolesterolemia são 

fatores de risco para o desenvolvimento de doença vascular isquêmica. Evidências 

indicam que estes fatores, isolados ou em combinação, podem aumentar a 

vulnerabilidade aos efeitos deletérios da isquemia e reperfusão (I/R), dentre os quais 

se insere a disfunção microvascular. A reperfusão do tecido isquêmico leva a uma 

resposta caracterizada por lesão que afeta profundamente o segmento venoso da 



_______________________________________________________________Filgueira, F.P. 

 70 

microcirculação (KUROSE et al., 1994). As vênulas pós-capilares respondem à I/R 

com aumento nos processos de rolamento, aderência e migração leucocitária, 

associados à formação de agregados leucócito-plaqueta e diminuição funcional da 

barreira endotelial com conseqüente aumento do extravasamento de albumina. 

Esses eventos são geralmente acompanhados por desgranulação de mastócitos e 

geração de EROs, considerados como principal estímulo para a resposta 

inflamatória (SCHMID-SCHÖNBEIN et al., 1991). 

Hipercolesterolemia e diabetes exacerbam os efeitos promovidos pela I/R, 

por mecanismos que envolvem o aumento da adesão leucocitária em vênulas pós-

isquêmicas (PANÉS et al., 1996; KUROSE et al., 1998). Com relação à hipertensão 

arterial, embora esta condição não altere significativamente o recrutamento 

leucocitário e plaquetário normalmente observado na I/R, ela promove aumento 

acentuado do extravasamento de albumina em vênulas pelas ações deletérias da I/R 

(KUROSE et al., 1999). Considerando que a magnitude do extravasamento de 

albumina em vênulas mesentéricas provocada por I/R é diretamente proporcional ao 

número de leucócitos aderidos e migrados (KUROSE et al., 1997), é interessante 

considerar que, o aumento, observado em nosso estudo, no número de leucócitos 

rolando e aderidos em vênulas de SHRs intactos pode estar associado a alterações 

na barreira endotelial em vênulas desses animais, que parecem torná-la mais 

vulnerável aos danos mediados por leucócitos. Esta vulnerabilidade pode refletir em 

uma capacidade aumentada dos leucócitos em mediar lesão tecidual em SHRs, 

visto que neutrófilos de SHRs desgranulam mais rapidamente e produzem maior 

quantidade de EROs quando estimulados (SCHMID-SCHÖNBEIN et al., 1991; 

SHEN et al., 1995). 

Demonstramos também no presente estudo que a castração dos SHRs, 

além de reduzir o comportamento de rolamento leucocitário, foi eficaz em reduzir o 

número de leucócitos aderidos em vênulas pós-capilares mesentéricas, revertendo 

estes parâmetros aos níveis do grupo controle. Estes dados, em conjunto com os 

resultados observados em nosso estudo, de que os níveis de testosterona 

encontram-se elevados em SHRs intactos, leva-nos a sugerir que os andrógenos 

têm participação importante no desenvolvimento de alterações vasculares, 

especificamente relacionadas à interação leucócito-endotélio, na hipertensão. 
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A migração através da parede venular é a etapa final do processo de 

passagem de leucócitos em direção ao local da lesão tecidual. Em nosso estudo, a 

injeção intraperitoneal de solução contendo o estímulo inflamatório (LTB4) foi eficaz 

em promover migração transendotelial das células leucocitárias nos grupos 

estudados. Com o intuito de avaliarmos a interferência da solução nutriente na 

ausência do agente inflamatório, realizamos o mesmo procedimento apenas com a 

aplicação da solução nutriente, e verificamos que esta não foi eficiente em promover 

migração leucocitária. 

De modo diferente ao observado no rolamento e na aderência leucocitária, o 

número de leucócitos migrados na preparação mesentérica dos ratos pertencentes 

ao grupo SHR foi semelhante ao grupo normotenso, após estímulo com LTB4.  Estes 

dados estão de acordo com outros estudos demonstrando que a migração 

leucocitária estimulada com LTB4 em SHRs (ARNDT et al., 1993) e em modelo de 

hipertensão portal crônica em ratos Sprague-Dawley (PANÉS et al., 1999) não foi 

diferente quando comparados aos respectivos grupos controles. A castração do 

grupo SHR não alterou este parâmetro, sugerindo que a falta dos andrógenos não 

interfere nesta etapa do comportamento leucocitário. 

A lesão tecidual durante a hipertensão crônica pode, ao menos em parte, 

estar associada com a atividade dos leucócitos na circulação. Os leucócitos podem 

ser encontrados de modo essencialmente inativo ou em um estado no qual diversas 

formas de ativação são manifestadas, incluindo formação de EROs, expressão de 

CAMs, liberação de citocinas e desgranulação. Embora cada um destes sinais de 

ativação faça parte da função fisiológica, ativação anormal das células circulatórias 

pode ocorrer em algumas DCVs (SCHMID-SCHÖNBEIN et al., 1997).  

Considerando que o número de leucócitos circulantes constitui um fator 

importante que influencia o rolamento e a adesão, visto que o recrutamento 

leucocitário depende da disponibilidade de leucócitos na circulação (LEY et al., 

1991), investigamos a influência deste parâmetro em nosso estudo, realizando a 

contagem de leucócitos total na circulação periférica (sangue caudal). O fato por nós 

observado, de que o número de células totais e diferenciais não diferiu entre os 

grupos estudados, levou-nos a sugerir que este parâmetro não está envolvido nas 

alterações do rolamento e da aderência leucocitária. De modo diferente ao 
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observado em nosso estudo, Schmid-Schönbein e colaboradores (1991) 

demonstraram que SHRs apresentam quantidade elevada de leucócitos em relação 

ao grupo normotenso (WKY) e que estas células encontram-se mais ativadas no 

grupo hipertenso, constituindo um risco aumentado à lesão tecidual em SHRs. A 

diferença observada entre os estudos pode ser justificada pelo fato de que a 

contagem de células brancas pode ser influenciada dependendo do território 

vascular onde foi realizado a coleta (VAN HERCK et al., 2001), e estes autores 

utilizaram amostras de sangue central, enquanto que em nosso estudo, utilizamos 

sangue periférico. 

Sabe-se que durante o processo inflamatório, os leucócitos são rapidamente 

transportados através do sistema circulatório ao local de lesão tecidual, onde 

aderem ao endotélio e migram para o espaço intersticial (GRANT et al., 1973). Estes 

eventos dependem da interação de parâmetros hemodinâmicos (fluxo e resistência) 

que afetam o transporte de leucócitos e o balanço das forças que os removem do 

local da lesão (SCHMID-SCHÖNBEIN et al., 1975). Assim, diferenças de natureza 

morfológica ou funcional existem entre as células endoteliais dos vasos da 

microcirculação que, associados às diferenças hemodinâmicas, determinam o grau 

de interação leucócito-endotélio na microcirculação (LEY e GAEHTGENS, 1991). 

Portanto, para investigarmos a possível interferência dos parâmetros 

hemodinâmicos sobre as alterações observadas no comportamento leucocitário, 

avaliamos a velocidade do fluxo sanguíneo e o diâmetro venular. Calculamos 

também a taxa de atrito sobre a parede vascular, visto que, conforme mencionado, 

este parâmetro pode também influenciar a aderência leucocitária. De acordo com os 

resultados obtidos em nosso estudo, nenhuma diferença foi observada na 

velocidade do fluxo sanguíneo, bem como no diâmetro das vênulas pós-capilares 

mesentéricas de ratos pertencentes aos grupos estudados. O cálculo da taxa de 

atrito também não apresentou diferença estatística entre os grupos experimentais 

por nós estudados. 

Com base nestes resultados podemos sugerir que as alterações no 

comportamento leucocitário promovidas pela hipertensão, bem como pela castração, 

não podem ser atribuídas a alterações nesses parâmetros hemodinâmicos e que a 

hipertensão e a castração interferem de fato na interação leucócito-endotélio. 
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A expressão de moléculas de adesão sobre a superfície dos leucócitos e 

células endoteliais é reconhecida como fator determinante do nível de interação 

leucócito-endotélio mantida pela microvasculatura (KOMATSU et al., 1997). Neste 

trabalho investigamos a expressão gênica das CAMs P-selectina, ICAM-1, VCAM-1 

e PECAM-1 utilizando a técnica de PCR em tempo real, e a expressão protéica de 

P-selectina e ICAM-1 por imunohistoquímica indireta. Essas moléculas foram 

escolhidas pelo fato de se expressarem no endotélio e pela sua importância no 

comportamento leucocitário, podendo assim estar envolvidas nos efeitos promovidos 

pela hipertensão e pela ausência de andrógenos. 

Em nosso estudo, verificamos que SHRs apresentam aumento da expressão 

protéica de P-selectina e ICAM-1 nas vênulas mesentéricas, sem alteração na 

expressão gênica dessa última.  Considerando que as selectinas e os membros da 

superfamília das imunoglobulinas, como a ICAM-1, representam importante papel no 

processo de rolamento e adesão leucocitária sobre a superfície endotelial, 

respectivamente, o aumento da expressão protéica dessas moléculas durante o 

processo inflamatório poderia explicar, ao menos parcialmente, as alterações do 

comportamento leucocitário observadas nos SHRs. Desse modo, nossos dados 

indicam que mecanismos de controle pós-transcricionais da expressão dessas 

moléculas possam estar positivamente sendo regulados nos SHRs. 

Similarmente ao observado em nosso estudo, Komatsu e colaboradores 

(1997) demonstraram que em condições basais, a expressão de ICAM-1 sobre a 

superfície das células endoteliais mesentéricas e estomacais está aumentada em 

animais SHR quando comparados ao grupo controle. Por outro lado, estudo 

realizado em cultura de células endoteliais de microvasos cerebrais de SHR 

demonstrou que a expressão constitutiva (basal) de ICAM-1 foi similar àquela 

encontrada no WKY, entretanto, após o estímulo com diferentes citocinas (como, por 

exemplo, TNF-alfa) e LPS (lipopolissacarídeo), a expressão desta molécula 

aumentou de maneira significativa (McCARRON et al., 1994a). Esse dado pode 

justificar o resultado obtido em nosso estudo com relação à expressão gênica da 

ICAM-1. A expressão dessa molécula de adesão foi determinada em condições 

basais, enquanto que a aderência leucocitária foi investigada frente ao estímulo com 

LTB4. Portanto torna-se necessário a realização de estudos adicionais 
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avaliando a expressão gênica, e até mesmo protéica, da ICAM-1 após estímulo 

inflamatório. 

Verificamos também em nosso estudo que a redução do rolamento 

leucocitário promovida pela castração está relacionada com diminuição da 

expressão protéica de P-selectina. Por outro lado, a reversão da aderência 

leucocitária nos SHRs castrados não foi acompanhada por redução da expressão da 

molécula de aderência ICAM-1, sugerindo que a ausência do hormônio não interfere 

na expressão dessa molécula, o que está de acordo com o trabalho de McCrohon e 

colaboradores (1999), onde a exposição in vitro a andrógeno não alterou a 

expressão de ICAM-1. 

Devemos considerar ainda, que a adesão leucocitária envolve a participação 

de outras moléculas de adesão de grande importância, como por exemplo, a VCAM-

1. Estudos têm demonstrado aumento da expressão dessa molécula em placas 

ateroscleróticas de modelos animais de hipercolesterolemia induzida por dieta (LI et 

al.,1993) e em lesões ateroscleróticas de humanos (O’BRIEN et al., 1996). Ao 

contrário de outras CAMs, a VCAM-1 isoladamente é capaz de mediar a adesão 

leucocitária via interação com integrina (BERLIN et al., 1995), enquanto que a ICAM-

1 medeia somente parte do complexo processo de adesão (SPRINGER, 1994). 

De fato, em nosso trabalho, demonstramos que a VCAM-1 também pode ter 

participação importante no aumento da adesão leucocitária observada em SHRs, 

uma vez que a expressão gênica desta molécula encontra-se aumentada nesses 

ratos. Resultado semelhante foi observado em nosso laboratório utilizando outro 

modelo animal de hipertensão (DOCA-sal), onde o aumento da aderência 

leucocitária foi acompanhado por aumento da expressão de VCAM-1 em relação aos 

respectivos controles (CALLERA et al., 2004). 

Estudos investigando a participação dos andrógenos na expressão de 

algumas CAMs reforçam os resultados encontrados em nosso trabalho, pois 

demonstraram que a testosterona aumenta a expressão de VCAM-1 em cultura de 

células endoteliais via receptor de andrógeno (ZHANG et al., 2002) e ativação de 

NF-kappaB (DEATH et al., 2004), e em nosso estudo demonstramos que a 

castração reduz a expressão dessa CAM ao nível do grupo controle. 



_______________________________________________________________Filgueira, F.P. 

 75 

PECAM-1 também é um membro da superfamília das imunoglobulinas 

expressa nas junções entre as células endoteliais, nos leucócitos e nas plaquetas, 

exercendo papel importante na migração de neutrófilos e monócitos pelas células 

endoteliais (SCALIA e LEFER, 1998; DANGERFIELD et al., 2002). Além disso, essa 

molécula parece regular a adesão de neutrófilos ao endotélio, por sua capacidade 

da ativar β1 e β2 integrinas (TANAKA et al., 1992). Embora em nosso estudo a 

expressão dessa molécula não tenha sido avaliada nos leucócitos, podemos inferir 

que ela pode ter participação na alteração observada na aderência leucocitária em 

ratos hipertensos e no efeito promovido pela castração, uma vez que SHRs 

apresentaram aumento na expressão gênica basal de PECAM-1 quando 

comparados com ratos normotensos, a qual foi revertida nos ratos castrados. 

O fato da PECAM-1 ter participação importante na migração leucocitária, 

juntamente com a expressão gênica alterada desta molécula observada em nosso 

estudo, leva-nos a sugerir que podem existir alterações na migração leucocitária, 

que não foram detectadas em virtude do estímulo utilizado. De fato, demonstrou-se 

que a transmigração induzida pelo LTB4 não depende da presença de PECAM-1, e 

que essa molécula é regulada por estímulos específicos, como IL-1β (O’BRIEN et 

al., 2003). Portanto, torna-se relevante a realização de estudos posteriores avaliando 

este parâmetro frente a outros estímulos quimiotáxicos. 

Em resumo, os resultados apresentados em nosso estudo fornecem 

contribuição importante para o entendimento do papel da hipertensão e dos 

hormônios sexuais masculinos na resposta inflamatória, influenciando etapas 

envolvidas no comportamento leucocitário ao alterar a expressão de algumas 

moléculas de adesão envolvidas no processo. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados obtidos em nosso estudo, podemos concluir que:  

 

� Existe aumento no rolamento e adesão de leucócitos na superfície da 

célula endotelial de vênulas pós-capilares, do leito mesentérico de ratos 

geneticamente hipertensos (SHR). Esses parâmetros foram corrigidos pela 

castração cirúrgica desses animais, tornando-os semelhantes àqueles dos 

ratos normotensos Wistar; 

 

� Essas alterações no comportamento leucocitário provavelmente se 

devem ao aumento da expressão protéica das moléculas de adesão P-

selectina e ICAM-1, bem como expressão gênica de VCAM-1 e PECAM- 1, 

sendo corrigidas pela castração sugerindo a participação de hormônios 

gonadais na modulação da função endotelial. 
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