
 

 

 

 

 

 

Fernando Silva Carneiro 

 

PAPEL DO FATOR DE NECROSE TUMORAL (TNF-α) 

 NA FISIOPATOLOGIA DA DISFUNÇÃO ERÉTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Farmacologia do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo, para a obtenção do Título de Doutor em 

Ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  

2011 



 

 

 

 

 

 

Fernando Silva Carneiro 

 

 

 

PAPEL DO FATOR DE NECROSE TUMORAL (TNF-α)  

NA FISIOPATOLOGIA DA DISFUNÇÃO ERÉTIL 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo, para a obtenção do Título 

de Doutor em Ciências. 

 

Área de concentração: Farmacologia 

 

Orientadora: Dra. Rita de Cássia Aleixo Tostes 

Passaglia 

 

Co-orientadora: Dra. Zuleica Bruno Fortes 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  

2011 



DADOS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP) 
Serviço de Biblioteca e Informação Biomédica do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

© reprodução total 

 
Carneiro, Fernando Silva. 

    Papel do fator de necrose tumoral alfa na fisiopatologia da 
disfunção erétil  /  Fernando Silva Carneiro. -- São Paulo, 2011. 

 
    Orientador: Rita de Cássia Aleixo Tostes Passaglia. 
 
    Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo. Instituto de Ciências 
Biomédicas. Departamento de Farmacologia. Área de concentração: 
Farmacologia. Linha de pesquisa: Papel de citocinas na função erétil. 
 
    Versão do título para o inglês: Role of tumor necrosis factor alpha in 
the pathophysiology of erectile dysfunction. 
 
    Descritores: 1. Fator de necrose tumoral alpha (TNF-)   2. 
Disfunção erétil   3. Corpo cavernoso   4. Sintase de óxido nítrico 
endotelial (eNOS)   5. Sintase de óxido nítrico neuronal (nNOS)   6. 
Pênis  
I. Passaglia, Rita de Cássia Aleixo Tostes   II. Universidade de São 
Paulo. Instituto de Ciências Biomédicas. Programa de Pós-Graduação 
em Farmacologia   III. Título. 
 
 
 

    ICB/SBIB012/2011 
 



 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Candidato(a): Fernando Silva Carneiro. 

Título da Tese: Papel do fator de necrose tumoral alfa na fisiopatologia da  
 disfunção erétil. 

Orientador(a): Rita de Cássia Aleixo Tostes Passaglia. 

 A Comissão Julgadora dos trabalhos de Defesa da Tese de Doutorado, em sessão 
 pública realizada a ................./................./................., considerou 

 (  ) Aprovado(a)                (  ) Reprovado(a) 

Examinador(a): Assinatura: ............................................................................................... 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 

Examinador(a): Assinatura: ................................................................................................ 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 

Examinador(a): Assinatura: ................................................................................................ 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 

Examinador(a): Assinatura: ................................................................................................ 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 

Presidente: Assinatura: ................................................................................................ 
 Nome: ....................................................................................................... 
 Instituição: ................................................................................................ 



 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais pelo amor, compreensão, 

incentivo e o apoio incondicional. 

 

À minha esposa maravilhosa por tornar esse 

sonho possível e por fazer com que tudo valha a 

pena. 

  



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço a Deus por ter me presenteado com o dom da vida. 

 Gostaria de agradecer a diversas pessoas pela inestimável ajuda, apoio, contribuição e 

engajamento, sem os quais tornaria a realização desse trabalho imensamente árduo. Estas são: 

 À minha esposa por apoiar, participar e estar 24 horas por dia ao meu lado e ter uma 

participação direta na concretização dos meus sonhos. Pela paciência durante as incontáveis 

horas que esteve juntamente comigo no laboratório durante a madrugada. Pelo amor que 

ameniza a dor e torna com que tudo seja possível. 

 À minha família pelo amor e por sempre estar tão presente no meu coração e 

pensamento mesmo quando a distância era um abismo. 

Agradeço a minha orientadora Rita Tostes por nunca escolher o caminho mais fácil ou 

conveniente, mas por sempre escolher o caminho certo. Por ter acreditado em mim quando eu 

próprio não podia. Pelo carinho e amizade dispensados a mim e à minha esposa. Por cumprir 

de maneira graciosa, exemplar e cabal o significado da palavra “Mentor” na sua definição 

mais completa. Pela sua brilhante capacidade científica. Por sua incansável dedicação no 

desenvolvimento da carreira de cada um de seus alunos. Pelo olhar extremamente amável, 

humano e generoso que ela dispensa a todos. Pelo exemplo e inspiração. Enfim, pela honra de 

tê-la como parte de nossas vidas. 

 Agradeço ao meu também mentor Clinton Webb por generosamente abrir as portas do 

seu laboratório e compartilhar seus recursos no desenvolvimento desse trabalho. Por ter 

abraçado a mim e à minha esposa como um dos seus estudantes e por não medir esforços em 

nos ajudar e apoiar. Por não olhar simplesmente naquilo em que se investiga, mas se 

preocupar de forma extremamente generosa com quem está investigando. Por ter me ensinado 

juntamente com a Rita a verdadeira dimensão do que é ser mentor. 

 Aos meus amigos Fernanda Giachini e Victor Lima por estarem sempre ao meu lado 

nos bons e maus momentos. Pela honra de tê-los como meus amigos, mas muito mais pela 

dádiva de poder chamá-los de irmãos. 

 Aos meus queridos amigos Fernando Filgueira e Núbia Lobato por estarem perto 

quando eu mais precisei. Pelo encorajamento, aconselhamentos, e por dividirem suas idéias e 

recursos. 

 À todos os alunos, pós-docs e técnicos do laboratório do professor Clinton, estes são: 

Brandi Wynne, Hicham Labazi, Hyehun Choi, Katie Spitler, Kyan Allahdadi, Chris Rigsby, 

Stella Goulopoulou, Theodora Szasz, Takayuiki Matsumoto, Johanna Hannan, Kênia Nunes, 



 

 

 

Fernanda Giachini, Victor Lima, Zidonia Carneiro, Maria Alícia Carrilo-Sepulveda, José 

Eduardo, Saiprasad Zemse, Crystal Prior, Rômulo Leite, Fernanda Priviero e Chin-Wei 

Chiao. 

 Aos amigos do departamento de fisiologia do Medical College of Georgia, este são: 

Ana Quênia, Domitila Huber, Marcelo Moreno, Priscila, Vinícia Biancardi e Wagner Reis. 

 Ao corpo administrativo do departamento de fisiologia do Medical College of 

Georgia, estes são: Cathy Davidson, Bobbie Willcox, Valerie Smith, Nicholas Shaurette e 

Brenda Williams. 

 Aos docentes Maria Helena Carvalho, Zuleica Bruno Fortes e José Cippola Neto por 

me ensinarem que além de cérebros brilhantes havia corações generosos. Por toda a ajuda em 

um dos momentos mais difíceis e críticos da minha vida. 

 Aos colegas de laboratório do grupo de Hipertensão Arterial da Universidade de São 

Paulo pelo apoio e incentivo, estes são: Fernando Filgueira, Núbia Lobato, Eveline Isquierdo, 

Graziela Hagihara, Eliana Akamine, Maria Aparecida, Antônio Garcia, Gisele Facholi, 

Cynthia Echem, Simone Sartoretto, Priscila Xavier, Luciana Giaquinto, Sônia Leite, Marta 

Rodrigues, Manoel Rocha, Ana Rita, Rosângela Eichler, Beatriz Ponzio, Vanessa Oliveira, 

Selma Rigonati, Julieta Santos, Maria Alice, Graziela Ceravolo, Rossana Marangoni e Tiago 

Costa. 

 À Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo apoio 

financeiro. 

 Enfim a todas as pessoas que contribuíram direta ou indiretamente na realização desse 

trabalho e que porventura tenham sido omitidas, meus sinceros agradecimentos. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
“No pensamento linear, quando algo funciona, 

conseguir mais disso sempre é melhor. (…) 

entretanto, os sistemas vivos bem-sucedidos são 

altamente não-lineares. Eles não maximizam as 

suas variáveis: eles as otimizam. Quando algo é 

bom uma quantidade maior desse algo não será 

necessariamente melhor, uma vez que as coisas 

andam em círculos, não em linhas retas. A 

questão não é ser eficiente, mas ser sustentável. O 

que conta é a qualidade, não a quantidade. (…) 

Entender as relações não é fácil, especialmente 

para quem foi educado de acordo com os 

princípios da ciência ocidental, que sempre 

sustentou que só as coisas mensuráveis e 

quantificáveis podem ser expressas em modelos 

científicos. (…) Nem todas as relações e 

contextos, entretanto, podem ser colocados numa 

escala ou medidos com uma régua.”  

Fritjof Capra 



 

 

 

RESUMO 
 

Carneiro FS. Papel do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) na fisiopatologia da disfunção 

erétil [Tese (Doutorado em Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo; 2011. 

 

O equilíbrio entre fatores contráteis e dilatadores no tecido erétil determina o tônus do 

músculo liso nos espaços sinusoidais do corpo cavernoso, assim como nas artérias helicoidais 

e arteríolas de resistência peniana, o que por sua vez, determina o influxo de sangue no pênis 

e o consequente aumento da pressão intra-peniana necessária para o processo de ereção. 

Recentemente, a disfunção erétil (DE) tem sido associada com a presença de doenças 

cardiovasculares (CVD), as quais se caracterizam por níveis elevados de citocinas pró-

inflamatórias, tais como o fator de necrose tumoral α (TNF-α). O endotélio vascular é o alvo 

principal das ações do TNF-α, o qual causa comprometimento do relaxamento vascular 

dependente do endotélio por diminuir a liberação de óxido nítrico (NO). Considerando o 

exposto acima, o presente estudo testa a hipótese de que o TNF-α provoca alterações na 

reatividade do corpo cavernoso que favorecem a disfunção erétil: aumento das respostas 

contráteis e diminuição do relaxamento. Para testar a presente hipótese duas estratégias 

experimentais foram utilizadas: 1) Infusão sistêmica de TNF-α em camundongos (visando 

elevar os níveis desta citocina) e 2) camundongos nocautes do gene TNF-α. Estudos avaliando 

a reatividade do tecido cavernoso a diferentes agonistas contráteis e relaxantes foram 

conduzidos. A contração do tecido cavernoso induzida pelas terminações nervosas simpáticas 

foi avaliada pelo estímulo elétrico por campo (EFS). O relaxamento não-adrenérgico e não-

colinérgico (NANC) do tecido cavernoso foi determinado. A expressão das enzimas 

responsáveis pelo processo erétil, as sintases de óxido nítrico endotelial (eNOS) e neuronal 

(nNOS), foi avaliada por meio da técnica de western blot assim como pela reação em cadeia 

da polimerase (PCR) em tempo real.  O primeiro conjunto de observações demonstra que o 

corpo cavernoso isolado de camundongos infundidos com TNF-α apresenta 

comprometimento no relaxamento mediado por nervos NANC assim como aumento das 

contrações mediadas por nervos simpáticos. Além disso, a expressão gênica de enzimas-chave 

envolvidas na resposta erétil, tais como a eNOS e a nNOS, está diminuída no tecido 

cavernoso de animais infundidos com TNF-α. O segundo conjunto de observações demonstra 

que o corpo cavernoso isolado de animais nocautes do gene TNF-α apresenta não somente 

aumento no relaxamento dependente do endotélio e no relaxamento mediado por nervos 

NANC, mas também aumento na expressão das enzimas que medeiam o processo erétil: a 



 

 

 

eNOS e nNOS. Somado a isto, as contrações mediadas por nervos simpáticos estão dimuídas 

no tecido cavernoso destes animais.  Considerando estes dados em conjunto, o presente 

trabalho fornece um grupo de evidências demonstrando que o TNF-α não somente exerce um 

papel em detrimento da função erétil, mas também fundamenta a ligação humoral entre 

doenças cardiovasculares e DE. Tratamentos que visam à redução desta citocina podem 

fornecer uma estratégia terapêutica alternativa ao tratamento da DE, especialmente em 

condições em que os níveis de TNF-α encontram-se elevados. 

 

 

Palavras-chave: Fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). Disfunção erétil. Corpo cavernoso. 

Sintase de óxido nítrico endotelial (eNOS). Sintase de óxido nítrico neuronal (nNOS). Pênis. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Carneiro FS. Role of tumor necrosis factor alpha (TNF-α) in the pathophysiology of erectile 

dysfunction [Ph. D. Thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo; 2011. 

 

The balance between contracting and relaxing factors controls smooth muscle tone of both the 

penile vasculature and corpora cavernosa and, thereby, determines the flaccid or erectile state 

of the penis. Erectile dysfunction (ED) has been linked to cardiovascular diseases (CVD), 

which are associated with endothelial dysfunction and increased levels of pro-inflammatory 

cytokines, such as tumor necrosis factor-alpha (TNF-α). The vascular endothelium is a major 

target for the actions of TNF-α in these diseases, in which TNF-α plasma levels are 

significantly elevated. Based on the above-mentioned observations and considering recent 

evidence that TNF-α levels are increased in serum of patients with moderate-to-severe ED,
 
we 

hypothesized that TNF-α impairs corpus cavernosum (CC) reactivity, thus favoring ED. To 

test our hypothesis two methodological approaches were used: 1) mice were systemically 

infused with TNF-α (aiming to increase the levels of this cytokine) and 2) TNF-α knockout 

(TNF KO) mice were also used. Cavernosal reativity was assessed to different contractile and 

relaxant agonists. Sympathetic-induced contractions were evaluated by electric field 

stimulation (EFS). Neurogenic-induced relaxation was investigated in the cavernosum tissue. 

The expression of eNOS and nNOS in the cavernosal tissue was determined by western blot 

and polymerase real chain reaction (PCR). The CC of TNF-α-infused animals displayed: 1) 

decreased non-adrenergic non-cholinergic (NANC)-mediated relaxation; 2) increased 

sympathetic nerve-mediated contraction; 3) decreased endothelial nitric oxide synthase 

(eNOS) and neuronal nitric oxide synthase (nNOS) gene expression. On the other hand, The 

CC of TNF KO animals displayed increased endothelium-dependent and NANC-mediated 

relaxation as well as increased eNOS and nNOS expression. Contractile responses mediated 

by sympathetic nerves were decreased in the CC of TNF-α knockout animals. In summary, 

the present study shows that TNF-α plays a detrimental role in erectile function. Strategies 

that aim to reduce the levels of this cytokine may represent an alternative approach for ED 

treatment. 

 

Key words: Tumor necrosis factor alpha (TNF-α). Erectile dysfunction. Corpus cavernosum. 

Endothelial nitric oxide synthase (eNOS). Neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Penis. 
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De um ponto de vista evolutivo, a sexualidade humana foi conduzida pelo imperativo de 

se reproduzir. Durante o século XX, contudo, os conceitos de reprodução e sexualidade 

começaram a se mover de forma independente, e hoje de diversas maneiras, eles podem ser 

considerados separados, se não independentes. Essa mudança entre diferentes épocas foi 

possível devido ao enorme progresso no entendimento do processo reprodutivo, seguida pela 

recém-descoberta de como modificá-lo. Para entender as mudanças nas relações entre 

reprodução e sexualidade é necessário ir além da biologia, uma vez que fatos antropológicos, 

reflexões filosóficas, normas éticas e dogmas religiosos devem ser levados em consideração.
1
  

Numa outra análise, a possibilidade prática de separar sexo da reprodução, por meio da 

contracepção, facilitou a condição que sempre existiu entre os seres humanos: sexo puramente 

por prazer, seja matrimonial ou adúltero. Por outro lado, inúmeros avanços tecnológicos 

permitiram que a reprodução fosse possível sem a necessidade de sexo.
1
  

Sexo importa – não somente aos indivíduos, mas para ser exato também a grupos 

sociais. Consequentemente, todas as sociedades definem e aplicam as “normas” de como 

“fazê-lo”, com quem, quando, onde, com que frequência e o porquê. Neste sentido, a 

sociedade estabelece as regras do “aceitável” versus o “inaceitável”, do “normal” versus o 

“anormal”, do “saudável” versus o “patológico”, e até mesmo, daquilo que constitui o sexo 

em si.
2
  

O interesse em comportamento sexual aumentou dramaticamente nos últimos 30 anos. 

Primeiro, a emergência do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e o surgimento da 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) impactaram a sociedade, sobretudo no que 

diz respeito ao comportamento sexual e às implicações que o sexo representa sobre saúde. 

Segundo, o conhecimento e a compreensão dos mediadores fisiológicos da função sexual 

fundamentaram o desenvolvimento de terapias efetivas no tratamento das disfunções sexuais.
3
 

Neste sentido, as disfunções sexuais que eram antes veladas e intocáveis agora são passíveis 

de tratamento. Especificamente, com relação à disfunção erétil (DE), pacientes que outrora 

foram chamados pejorativamente de “impotentes” (incapazes, fracos), recobraram a 

autoestima, melhoraram a qualidade de vida e as relações intra e interpessoais. Por último, a 

estreita associação de disfunções sexuais com doenças cardiovasculares vem recebendo 

considerável atenção, uma vez que estas podem ser indicadores e preditivos de eventos 

cardiovasculares. 
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1.1 Evolução do conceito da resposta sexual humana 

Como foi dito anteriormente, as definições de função e disfunção sexual são 

influenciadas inevitavelmente pelos costumes sociais vigentes, valores e pelo conhecimento 

científico. William Masters e Virginia Johnson contribuíram significativamente para o atual 

entendimento do funcionamento sexual. Durante as décadas de 1950 e 1960, eles conduziram 

uma série extensa de observações científicas da atividade sexual com voluntários humanos. 

Essas observações culminaram na publicação do livro Human Sexual Response em 1966.
4
 

Baseados em milhares de horas de trabalho científico laboratorial, Masters e Johnson 

sugeriram que a resposta sexual no indivíduo adulto e saudável se dava basicamente em 4 

estágios principais, os quais seriam: a excitação, o platô, o orgasmo e a resolução. 

1.1.1 Excitação 

A etapa da excitação seria caracterizada pelo começo dos sentimentos eróticos, e a 

obtenção da ereção em homens e a lubrificação vaginal nas mulheres. As manifestações da 

tensão sexual também incluiriam uma reação corporal generalizada de vasocongestão e 

miotonia. Em adição, tão logo o corpo se prepare para o estresse que o coito representa, a 

respiração torna-se profunda e ofegante com aumento concomitante na frequência cardíaca e 

na pressão arterial. Nos homens a etapa de excitação seria caracterizada pela ereção peniana. 

Além disso, o escroto torna-se mais espesso, a bolsa escrotal achata-se e torna-se espessa e os 

testículos começam a se elevar devido ao encurtamento das cordas espermáticas.
4
  

Assim como nos homens, a fase da excitação da resposta sexual feminina seria 

caracterizada tanto pela vasocongestão genital local quanto pela vasocongestão da pele e 

miotonia. A resposta da pele na mulher (pápulas) é frequentemente mais pronunciada e, em 

adição, os seios incham e as aréolas tornam-se eretas.
4
 Com relação às respostas genitais 

locais, uma característica distinta da resposta sexual feminina durante a fase da excitação é a 

lubrificação vaginal.  A excitação sexual na mulher causa o ingurgitamento vascular nos 

tecidos profundos da vagina, que por sua vez, provoca a formação do transudato que constitui 

a lubrificação da parede vaginal que ocorre cerca de 10 a 30 segundos após o início do 

estímulo sexual. Ocorre também, em menor escala, a vasocongestão do clitóris, que torna-se 

ereto em algumas mulheres. Durante a excitação o útero se alarga devido ao ingurgitamento 

vascular e eleva da sua posição basal do assoalho pélvico. Concomitantemente, a vagina 

alarga-se e assume a forma de balão para acomodar o pênis.
4
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1.1.2 Platô 

O estágio de platô, segundo Masters e Johnson,
4
  representa essencialmente um estado 

mais avançado da excitação que ocorre imediatamente antes do orgasmo. Segundo este 

conceito, a etapa do platô representa o pico da resposta dos órgãos sexuais e da resposta 

vasocongestiva local em ambos os gêneros. No homem o pênis encontra-se preenchido e 

distendido com sangue no limite de sua capacidade. A ereção é firme e o pênis encontra-se 

estendido em seu tamanho máximo. Os testículos tornam-se ingurgitados com sangue e 

aumentam em torno de 50% do seu tamanho em relação ao estado basal. Em adição, a 

contração reflexa dos músculos do cremaster e das cordas espermáticas elevam os testísculos 

que ficam em aposição em relação ao períneo.
4
  

As mudanças fisiológicas que acontecem durante a fase de platô no ciclo da resposta 

sexual feminina podem ser atribuídas em larga escala devido a vasocongestão. Estas respostas 

foram descritas por Masters e Johnson como aumento do volume e mudanças da coloração 

dos pequenos lábios, o que foi chamado de “pele do sexo”, variando de vermelho brilhante 

para a cor de vinho e na formação de um tecido congestionado. Este fenômeno foi nomeado 

por Masters e Johnson como “plataforma orgásmica”, que se situa ao redor e na porção mais 

baixa da entrada da vagina. Além disso, durante esta fase o útero completa sua ascendência do 

assoalho pélvico. Finalmente, anterior ao orgasmo, o clitóris assume um ângulo de 180° e 

retrai numa posição achatada atrás da sínfise púbica. 

1.1.3 Orgasmo 

 Durante o orgasmo, o qual é considerado a sensação sexual mais intensamente 

prazerosa, o sêmen é expelido do pênis ereto de 3 a 7 emissões ejaculatórias no intervalo de 

0.8 segundos. Masters e Johnson descreveram os componentes do orgasmo masculino: o 

primeiro consiste de contrações dos órgãos internos que sinalizam a sensação de 

“inevitabilidade ejaculatória”. As contrações rítmicas da uretra peniana e dos músculos da 

base do pênis e do períneo constituem o segundo componente e são sentidos como o orgasmo 

propriamente dito. Após o orgasmo o homem se torna refratário à estimulação sexual. Mais 

especificamente, um certo período de tempo, o “período refratário”, deve acontecer antes que 

ele possa ejacular novamente.
4
  

Independente da maneira de estimulação, o orgasmo feminino sempre consiste de 

contrações rítmicas reflexas dos músculos cincunvaginais, do períneo e dos tecido 

ingurgitados que constituem a “plataforma orgásmica”. As características do orgasmo são 
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idênticas em todas as mulheres e evidências clínicas sugerem que o orgasmo feminino pode 

ser sempre produzido por meio da estimulação do clitóris;
4
  

1.1.4 Resolução  

 Durante a resolução, a etapa final do modelo do ciclo da resposta sexual de Masters e 

Johnson, respostas fisiológicas locais específicas de cada sexo tomariam lugar para retornar o 

organismo inteiro ao seu estado basal. As respostas somáticas gerais ao estímulo sexual 

diminuem rapidamente. A frequência cardíaca, pressão arterial, respiração e a circulação 

sanguínea da pele, as quais tinham sido elevadas em razão da demanda pelo esforço durante o 

coito, retornam ao estado basal em minutos após o orgasmo.
4
  

Desta forma, Masters e Johnson introduziram um modelo elegante e instrutivo que 

demonstrava as mudanças fisiológicas genitais e extragenitais que tipicamente ocorrem 

durante cada uma dessas fases. O modelo de Masters e Johnson foi pioneiro na criação desses 

conceitos da resposta sexual humana. Contudo, anos mais tarde Kaplan
5
 observou que 

diversos pacientes embora fossem fisiologicamente aptos para o ato sexual não sentiam 

vontade de praticá-lo. Dessa forma, Kaplan redefiniu e ampliou o antigo modelo adicionando 

o componente do desejo como um fator que deveria preceder os anteriores (Figura 1) e retirou 

a fase de platô, uma vez que, em sua concepção, a excitação levaria ao orgasmo, que consiste 

no pico máximo da excitação.
5
 Subsequentes pesquisas teóricas e empíricas têm ampliado o 

atual entendimento da função e das disfunções sexuais. Entretanto, muitos estudiosos dessa 

área concordam que a resposta sexual em um indivíduo saudável compreende pelo menos 3 

etapas primárias: desejo, excitação e orgasmo. Baseado nessa definição, as disfunções 

sexuais, portanto, surgiriam como resultado de distúrbios em alguma dessas etapas. Contudo, 

antes de entender a natureza da DE é necessário a introdução aos mecanismos básicos 

responsáveis pela ereção. 

 

Figura 1. Modelo do ciclo da resposta sexual de Kaplan. Segundo Kaplan o desejo iniciaria o processo sexual 

que levaria à excitação, e subsequentemente ao orgasmo e resolução. 
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1.2 Fisiologia da ereção 

1.2.1 Estrutura do pênis 

 Do ponto de vista da anatomia descritiva, o pênis pode ser dividido em 3 partes: a 

base, o corpo e a glande (Figura 2). A base encontra-se ligada ao osso da pelve e consiste de 

duas crus e um bulbo. As crura são estruturas cilíndricas pareadas que estão inseridas ao ramo 

púbico do ísquio, as quais se fundem para formar o corpo cavernoso. Elas são posteriormente 

cobertas pelo músculo isquiocavernoso. O bulbo, que contém a uretra, atravessa o diafragma 

urogenital entre as crura. Posteriormente, esta formação estreita e, então, passa a constituir o 

corpo esponjoso, que se projeta continuamente com o corpo cavernoso na parte inferior e 

ventral, sendo recoberto pelo músculo bulbocavernoso (Figura 2). Desta forma, o corpo do 

pênis é formado por 3 estruturas tubulares: os corpos cavernosos pareados e o corpo 

esponjoso situado na porção inferior dos corpos cavernosos (Figura 2). Distalmente, o corpo 

esponjoso se expande para formar a glande, dentro da qual os corpos cavernosos terminam 

(Figura 2).
6
  

Figura 2. Estrutura anatômica do pênis. As estruturas principais são representadas pela base, o corpo e a 

glande.  

Fonte: Eardley et al.6 

 

1.2.2 Estrutura do corpo cavernoso 

A túnica albugínea, camada externa do corpo cavernoso, embora seja dura e fibrosa, 

tem a capacidade de se expandir durante a tumescência e a ereção. A túnica albugínea é 

composta primariamente de colágeno e elastina, e tradicionalmente é dividida em duas: uma 

camada longitudinal externa ao redor de ambos os corpos cavernosos, e uma camada circular 

interna que recobre individualmente cada corpo cavernoso (Figura 3). Entre os dois corpos 
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cavernosos estas camadas se fundem para formar o septo mediano. Dentro da túnica albugínea 

encontra-se um tecido com característica esponjosa, que é essencialmente uma estrutura 

vascular também chamada de sinusóides ou trabéculas do corpo cavernoso. A interconexão 

dos espaços trabeculares é feita por células de músculo liso que, por sua vez, é sustentado 

pelo estroma composto de colágeno, elastina, vasos sanguíneos e nervos. Os espaços 

trabeculares são delineados internamente por células endoteliais e são irrigados pelas artérias 

helicoidais que são formadas por ramificações da artéria peniana profunda (Figura 3). 

 

Figura 3. Estrutura anatômica do corpo cavernoso.  

Fonte: Eardley et al.6 

 

1.2.3 Irrigação sanguínea do pênis 

 O suprimento de sangue arterial para o pênis é derivado do sistema ilíaco interno. 

Após ramificar-se para o períneo, a artéria pudendal interna continua como a artéria dorsal 

peniana. Em seguida, esta atravessa o diafragma urogenital antes de se dividir em seus ramos 

terminais: a artéria dorsal peniana, a artéria do cavernoso e  a artéria bulbar (Figura 4).
7
 A 

artéria bulbar irriga o bulbo do pênis e o corpo esponjoso antes de passar para a glande. A 

artéria cavernosa, também chamada de artéria profunda peniana, fornece a maioria do suporte 

sanguíneo para o corpo cavernoso (Figura 4). Os ramos terminais desta artéria são de dois 

tipos: as artérias helicoidais que diretamente irrigam os espaços sinusoidais, e o conjunto 

pequeno de arteríolas que se localizam dentro das trabéculas. As artérias helicoidais são os 

principais vasos de resistência do pênis e controlam o fluxo sanguíneo para dentro dos 

sinusóides. Deste modo, quando o pênis está flácido (não-ereto) o principal fluxo arterial é 

por meio das artérias trabeculares, enquanto as artérias helicoidais encontram-se ocluídas. 
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Durante a ereção o sangue é redirecionado para as artérias helicoidais, as quais se elongam e 

dilatam e, portanto, preenchem os espaços sinusóides (Figura 4). 

 A artéria dorsal peniana projeta-se distalmente para a glande do pênis onde ela se 

anastomosa com os ramos terminais da artéria bulbar. Em seu trajeto, esta se ramifica várias 

vezes e forma as artérias circunflexas ao redor do pênis. Frequentemente, existem 

comunicações entre a artéria dorsal e a artéria cavernosa, e ocasionalmente uma proporção 

significativa de sangue do tecido cavernoso pode ser derivado das artérias penianas 

superficiais. 

 

Figura 4. Irrigação sanguínea arterial do pênis.  

 Fonte: Eardley et al.6 

 

 

1.2.4 Retorno sanguíneo venoso do pênis 

 O sangue venoso retorna dos espaços sinusóides por um plexo subtúnico, o qual se 

localiza imediatamente abaixo da túnica albugínea e é mais proeminente nos dois terços 

distais do pênis. Este plexo retorna o sangue por meio das veias emissárias que atravessam a 

túnica albugínea. Distalmente, as veias emissárias coalescem para formar as veias esponjosas, 

e estas, por sua vez, dão origem às veias circunflexas que finalmente formam a veia dorsal 

profunda do pênis (Figura 5).  
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Figura 5. Retorno sanguíneo venoso do pênis.  

Fonte: Eardley et al.6 

 

1.2.5 A hemodinâmica da ereção 

 A ereção é essencialmente um fenômeno vascular que depende do equilíbrio entre 

influxo arterial e efluxo venoso. Quando o influxo arterial é baixo e o efluxo venoso o 

compensa, o pênis permanece no estado flácido. Por outro lado, quando o influxo arterial 

aumenta e o efluxo venoso cai, a tumescência ocorre. 

 No estado flácido, o sistema nervoso simpático mantém as arteríolas e o músculo liso 

do tecido cavernoso contraídos. Portanto, o fluxo sanguíneo no pênis é baixo. Contudo, 

durante a ereção, a ativação dos sistemas nervosos parassimpático e não-adrenérgico não-

colinérgico (NANC) provoca a dilatação das arteríolas e o relaxamento do músculo liso do 

tecido cavernoso. A sequência de eventos hemodinâmicos foi elegantemente elucidada por 

Lue e colaboradores
8
 (1983) em oito fases, como se segue: 

1.2.5.1 Fase flácida 

 Nesta fase o pênis se encontra predominantemente sob o controle do tônus do sistema 

nervoso simpático. O influxo arterial é baixo e o músculo liso dos espaços trabeculares 

encontra-se contraído. Os sinusóides encontram-se vazios; 
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1.2.5.2 Fase de enchimento 

 A dilatação arteriolar causada pela estimulação parassimpática leva a um aumento 

massivo no influxo arterial. O relaxamento das trabéculas permite o preenchimento dos 

sinusóides sem qualquer aumento significativo na pressão intracavernosa; 

1.2.5.3 Fase de tumescência 

 Nesta fase a pressão intracavernosa começa a se elevar provocando a queda relativa do 

influxo arterial. Tão logo a pressão intracavernosa se eleva acima da pressão arterial diastólica 

o fluxo no cavernoso somente continua durante a fase sistólica. A expansão dos sinusóides 

provoca a compressão do plexo venoso subtúnico contra a parede da túnica albugínea, 

causando o mecanismo de venoclusão que começa a limitar o efluxo de sangue do corpo 

cavernoso (Figura 6). O pênis se elonga e expande à sua capacidade máxima; 

 

 

Figura 6. Mecanismo de venoclusão ocasionado pela compressão das veias emissárias sob a túnica    

albugínea durante a ereção.  
Fonte: Eardley et al.6 

 

1.2.5.4 Fase da ereção completa 

 A pressão intracavernosa continua a se elevar para cerca de 90% da pressão arterial 

sistólica. O influxo arterial cai adicionalmente, mas ainda é maior do aquele observado 

durante a fase flácida. Os sinusóides em expansão comprimem o plexo venoso subtúnico, 

levando a redução do fluxo sanguíneo para as veias emissárias; 

1.2.5.5 Fase da ereção rígida 

 O músculo isquiocavernoso contrai sob a influência do nervo pudendo. Isso leva à 

compressão da crura e ao aumento da pressão intracavernosa acima da pressão arterial 

sistólica. O pênis torna-se totalmente rígido e ereto. O músculo isquiocavernoso pode contrair 

voluntariamente ou involuntariamente sob a influência do reflexo bulbocavernoso (o que 
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ajuda a manter a rigidez durante a penetração). O influxo arterial cessa e as veias emissárias 

estão completamente ocluídas, o que torna o pênis em um espaço fechado. Com a fadiga do 

músculo esquelético há uma queda na pressão intracavernosa para os níveis anteriormente 

vistos durante a fase de ereção completa, permitindo o retorno de circulação ao tecido 

cavernoso; 

1.2.5.6 Fase inicial da detumescência 

 Nesta fase há um aumento transitório na pressão intracavernosa, provavelmente 

devido ao estímulo simpático de contração em oposição ao efluxo venoso interrompido; 

1.2.5.7 Fase lenta da detumescência 

 O músculo liso trabecular e as arteríolas helicoidais contraem e a pressão 

intracavernosa cai. A queda da pressão intracavernosa reduz a compressão do plexo venoso 

subtúnico e aumenta o efluxo sanguíneo do cavernoso; 

1.2.5.8 Fase rápida da detumescência 

 A estimulação simpática leva a uma queda rápida no influxo arterial e na pressão 

intracavernosa. Isso causa aumento do efluxo sanguíneo ocorrendo a detumescência 

rapidamente. 

1.2.6 Mediadores envolvidos no controle periférico da ereção: mecanismos moleculares 

 Como foi descrito anteriormente, a ereção peniana é determinada por mudanças de 

pressão nos sinusóides do tecido cavernoso. Contudo, a vasculatura do tecido erétil difere de 

vários leitos vasculares por ser composta de arteríolas e espaços sinusoidais preenchidos por 

sangue, onde ambos são delineados por células de músculo liso vascular e endoteliais. 

Durante o estímulo sexual ou tumescência relacionada ao sono, a liberação de óxido nítrico 

(NO) [predominantemente pela ativação da sintase de óxido nítrico neuronal (nNOS) em 

nervos NANC e células endoteliais locais] estimula o relaxamento das células de músculo liso 

dos vasos e do corpo cavernoso (Figura 7).
9-11

 A dilatação das arteríolas e dos sinusóides do 

corpo cavernoso resulta em aumento do fluxo sanguíneo (impulsionado pela força da pressão 

arterial) e subsequente elevação da pressão intracavernosa. A resposta erétil segue como 

consequência da força da pressão elevada que provoca expansão da túnica albugínea externa, 

resultando em aumento do comprimento e diâmetro do pênis, característicos da ereção.  

Embora vários vasodilatadores tenham sido implicados na resposta erétil, acredita-se 

que o NO seja o principal estimulador da vasodilatação do corpo cavernoso e da ereção 
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peniana.
12-14

 O NO é formado a partir do aminoácido precursor, L-arginina, pela ação 

enzimática da sintase de óxido nítrico (NOS), que existe como três isoformas principais: 

nNOS, NOS induzível (iNOS) e NOS endotelial (eNOS). As três isoformas já foram 

detectadas no pênis, contudo, nNOS e eNOS são as principais isoformas expressas 

constitutivamente no tecido cavernoso.
13, 15-17

 Após liberação, o NO difunde-se localmente 

para as células do músculo liso adjacentes do corpo cavernoso e liga-se à guanilato ciclase 

solúvel (sGC), que catalisa a conversão do trifosfato de guanosina (GTP) a 3’,5’-monofosfato 

cíclico de guanosina (cGMP). Este nucleotídeo cíclico, por sua vez, ativa a proteína cinase G, 

também conhecida como proteína cinase I dependente de cGMP (cGKI), a qual diminui a 

concentração de cálcio (Ca
2+

) citosólico. O decaimento da concentração citosólica de Ca
2+

 

induz o relaxamento das células de músculo liso vascular e do corpo cavernoso, levando à 

dilatação dos vasos arteriais, aumento do fluxo sanguíneo nos sinusóides do corpo cavernoso, 

e consequente ereção peniana.
18, 19

  

 

 

Figura 7. Relaxamento das células de músculo liso do corpo cavernoso durante a ereção. Durante o 

estímulo sexual, a ativação do sistema nervoso parassimpático resulta na liberação de acetilcolina 

(ACh) pelas terminações colinérgicas, ou na produção direta de óxido nítrico (NO) pela sintase de 

óxido nítrico neuronal (nNOS) presente nas inervações não-adrenérgicas não-colinérgicas (NANC). 

A ACh se liga a receptores muscarínicos do subtipo 3 (M3) na superfície das células endoteliais e 

provoca a produção de NO por meio da ativação da sintase de óxido nítrico endotelial (eNOS). Uma 

vez produzido, o NO se difunde para as células de músculo liso e promove a conversão de trifosfato 

de guanosina (GTP) em monofosfato cíclico de guanosina (cGMP). Este por sua vez, ativa ou inibe 

uma série de mecanismos intracelulares que resulta no relaxamento da célula de músculo liso do 

tecido cavernoso. 
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Na ausência de estímulo sexual, a contração da vasculatura e do tecido cavernoso 

mantém o pênis no estado flácido. A contração do tecido cavernoso é principalmente 

determinada em resposta à noradrenalina (NA), liberada de terminais nervosos simpáticos, e à 

endotelina-1 (ET-1). Essa contração estreita o lúmen arteriolar e as cavidades sinusoidais e 

restringe o fluxo sanguíneo para manter uma baixa pressão intracavernosa e, 

consequentemente, o pênis no estado flácido.
9-11

 A elevação da concentração citosólica de 

Ca
2+

 desencadeia a contração do músculo liso e provoca flacidez peniana. O aumento 

intracelular de Ca
2+

 desencadeia a ligação de Ca
2+

 à proteína calmodulina (CaM), levando à 

ativação da miosina cinase de cadeia leve (MLCK) e à fosforilação da cadeia leve da miosina 

(MLC20) da miosina II (Figura 8). A extensão da fosforilação da MLC20 ou a força de 

contração induzida pela estimulação do agonista é normalmente maior do que o predito pela 

atual concentração de Ca
2+

 na célula. Este processo é conhecido como sensibilização ao Ca
2+

. 

A ativação da via de sensibilização ao Ca
2+

 é regulada pela família de genes homólogos da 

Ras (Rho), membro A (RhoA), uma pequena proteína G da família Rho que é ativada pela 

ligação ao GTP. A ativação da RhoA, que é facilitada por fatores de intercâmbio dos 

nucleotídeos de guanina específicos da Rho (RhoGEFs), estimula efetores tais como a Rho-

cinase ou ROCK. A Rho-cinase ativada induz a fosforilação da subunidade regulatória da 

fosfatase da cadeia leve da miosina (MLCP) e inibe a atividade desta, tendo como efeito final 

a inibição da defosforilação da MLC20 e favorecendo a contração do músculo liso e 

consequente flacidez do corpo cavernoso.
18, 19

 A importância da Rho-cinase na sensibilização 

das células de músculo liso do corpo cavernoso ao Ca
2+

 e manutenção da flacidez peniana é 

bem estabelecida.
19-21

 Além disso, todos os componentes da via de sinalização RhoA/Rho-

cinase [RhoA, inibidor da fosfatase CPI-17, as subunidades regulatória da miosina fosfatase 

(MYPT-1) e catalítica (PP1 delta), isoformas da ROCK] são expressos no corpo cavernoso de 

diversas espécies e a inibição da Rho-cinase aumenta a pressão intracavernosa em modelos 

experimentais in vivo.
18, 19

 O aumento da atividade da Rho-cinase também exerce um papel 

importante em vários tipos experimentais de DE.
22-27

 De outra forma, vias de sinalização 

dependentes da Rho são ativadas por diversos estímulos e medeiam outras funções celulares 

que não a contração das células de músculo liso vascular, incluindo a organização da actina 

no citoesqueleto, adesão celular, proliferação, migração e inflamação, as quais são associadas 

com remodelamento vascular.
28, 29

 Evidências recentes indicam que a RhoA/Rho-cinase  está 

envolvida na progressão da lesão de órgãos-alvo induzida por hormônios vasoativos, tais 

como angiotensina II (AngII) e aldosterona.
30, 31
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Figura 8. Mecanismo de contração da célula de músculo liso do corpo cavernoso que mantêm o pênis no 

estado flácido. A liberação de noradrenalina (NA) pelas terminações nervosas simpáticas ativa os 

receptores α-adrenérgicos. Subsequentemente, a ativação específica de proteínas G provoca o 

aumento da atividade da fosfolipase C (PLC). A PLC, por meio de uma cascata de sinalização 
intracelular, eleva os níveis citoplasmáticos de cálcio (Ca+2). O aumento intracelular de Ca2+ 

desencadeia a ligação de Ca2+ à proteína calmodulina (CaM), levando à ativação da miosina cinase de 

cadeia leve (MLCK) e fosforilação da cadeia leve da miosina (MLC). A ativação da RhoA, que é 

facilitada por fatores de intercâmbio dos nucleotídeos de guanina específicos da Rho (RhoGEFs), 

estimula efetores tais como a Rho-cinase ou ROCK. A Rho-cinase ativada induz a fosforilação da 

subunidade regulatória da fosfatase da cadeia leve da miosina (MLCP) e inibe a atividade desta, 

tendo como efeito final a inibição da defosforilação da MLC e favorecendo a contração do músculo 

liso e consequente flacidez do corpo cavernoso. 
 

 

Com base nas observações acima, pode se postular que qualquer substância que 

diminua os mecanismos de relaxamento ou aumente os mecanismos de contração nas células 

de músculo liso do corpo cavernoso pode agir como um agente causador no desenvolvimento 

da DE. Neste sentido, várias citocinas, particularmente o fator de necrose tumoral alfa (TNF-

α) aparece como um candidato proeminente na fisiopatologia da DE devido às suas ações na 

vasculatura. 

1.3 Classificação da disfunção erétil entre as disfunções sexuais 

 Historicamente, diversos sistemas de classificação de disfunção sexual foram 

propostos. Por várias décadas, dois sistemas de classificação são amplamente utilizados: a 

Classificação Internacional de Doenças (ICD)-10 formulado pela Organização Mundial de 

Saúde,  e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais (DSM)-IV desenvolvido 

pela Associação Americana de Psiquiatria.
32

 Ambos os sistemas de classificação utilizam 4 

categorias principais de disfunção sexual: desordens do desejo, excitação, orgasmo e dores 

durante o ato sexual. Além disso, estes sistemas levam em consideração fatores psicológicos e 
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físicos no desenvolvimento de disfunções sexuais e preconizam que é possível separá-los.
32

  

Considerando o modelo da resposta sexual proposto por Masters e Johnson
4
 é possível 

afirmar que a DE seria, dessa forma, uma desordem da excitação. 

 A DE é definida como a incapacidade consistente ou recorrente do homem em obter 

e/ou manter a ereção peniana suficientemente para a atividade sexual. A consistência é um 

fator importante no diagnóstico da DE. A duração de pelo menos 3 meses é aceita como 

diagnóstico da DE. Contudo, em casos como traumas ou DE induzida cirurgicamente 

(prostatectomia radical), o diagnóstico pode ser estabelecido antes de 3 meses.
33

  

1.4 Epidemiologia da disfunção erétil no Brasil e no mundo 

A DE é uma condição de origem multifatorial. Estima-se que mais de 150 milhões de 

homens ao redor do mundo são afetados pela DE. Além disso, este número é previsto dobrar 

até o ano de 2025.
34, 35

 A prevalência de DE aumenta consistentemente com a idade e é 

considerada um importante problema de saúde pública que afeta a vida dos pacientes e de 

seus respectivos parceiros.  

No Estudo da Vida Sexual do Brasileiro, realizado em 18 grandes cidades brasileiras e 

englobando as 5 regiões do país, Abdo e colaboradores (2006) entrevistaram 2862 homens 

com faixa etária entre 18 e 70 anos de idade. Neste grupo a prevalência de DE foi de 45%.
36

 

Vários outros estudos demonstram que a prevalência da DE no Brasil varia em torno de 32% 

a 46%.
36-41

 Esses números se assemelham com dados obtidos em outros países ao redor do 

mundo.
34, 42

 Além disso, um estudo prospectivo na cidade de Salvador mostrou que a 

incidência de DE é de 65,6 casos a cada mil pessoas por ano.
43

 Com base neste estudo, os 

autores estimam que a DE incide em pouco mais de 1 milhão de homens a cada ano no 

Brasil.
44

 Estes números não apenas são altos, mas principalmente alertam para o perigo 

intrínseco de que a DE é um forte fator preditivo de eventos coronarianos agudos.  

1.5 Associação da disfunção erétil com doenças cardiovasculares: papel dos 

mediadores inflamatórios 

Apesar de não ser letal, a DE compromete o bem-estar e a qualidade de vida dos 

pacientes e seus respectivos parceiros, bem como pode indicar a existência de doenças 

subjacentes, sobretudo aquelas relacionadas ao sistema cardiovascular. A presença de doenças 

crônicas (doenças cardiovasculares), tabagismo, alcoolismo, abuso de drogas e estilo de vida 

sedentário são considerados grande fatores de risco para o desenvolvimento da DE.
34, 45
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Tradicionalmente, acredita-se que a DE é um desfecho tardio de doenças sistêmicas 

vasculares e da aterosclerose. O Resultado do estudo prospectivo Massachusetts Male Aging 

Study
42

 demonstrou que doenças coronarianas e DE compartilham fatores de risco comuns em 

humanos. Além disso, a prevalência de DE varia de 42% a 75% em pacientes com doença 

coronariana estabelecida
46-49

 e a severidade da doença coronariana está diretamente 

relacionada com a severidade da DE.
49-51

 Corroborando estes resultados, Montorsi e 

colaboradores
52

 demonstraram que a carga aterosclerótica determina a prevalência de DE: é 

baixa em pacientes com sintomas coronarianos agudos e com apenas uma lesão no vaso, e alta 

em síndromes coronarianas crônicas com múltiplas lesões na coronária. Contudo, tem-se 

reconhecido que a DE vasculogênica resulta não somente da oclusão das artérias do tecido 

cavernoso como consequência da aterosclerose (DE vascular estrutural), mas também pode 

ser um resultado da perda da função endotelial e da inervação NANC em produzir 

relaxamento adequado do músculo liso (DE vascular funcional).
53-55

 Estudos clínicos recentes 

têm demonstrado que o leito vascular peniano pode ser de fato um indicador sensível dos 

estágios inicias da disfunção endotelial sistêmica. Em outras palavras, a DE é considerada 

uma manifestação clínica aguda de doenças vasculares generalizadas e carrega um risco 

independente para eventos cardiovasculares.
56-58

  

A natureza multifatorial da DE é clara, e estudos populacionais longitudinais 

demonstram que fatores de risco cardiovasculares, tais como hipertensão, dislipidemia, 

obesidade central e resistência à insulina são grandes fatores de risco para o desenvolvimento 

de DE vasculogênica.
59

 Além disso, a combinação destes fatores, como ocorre em pacientes 

com síndrome metabólica, acrescenta um risco adicional para o desenvolvimento de DE.
60, 61

  

Evidências recentes indicam que, mesmo em pequenas quantidades, a presença de 

marcadores do processo inflamatório pode ser um componente fisiopatológico de doenças 

cardiovasculares. De fato, marcadores inflamatórios estão aumentados em pacientes com 

hipertensão e síndrome metabólica, e predizem o desenvolvimento  de doenças 

cardiovasculares.
62

 Pacientes com doenças cardiovasculares apresentam aumento na 

concentração plasmática e na expressão de vários mediadores inflamatórios, os quais incluem 

proteína C reativa e moléculas de adesão, tais como selectinas (P-selectina, E-selectina e L-

selectina), molécula de adesão intercelular 1 (ICAM-1) e molécula de adesão à célula vascular 

1 (VCAM-1). Além disso, níveis plasmáticos de citocinas inflamatórias como o TNF-α, 

interleucina-6 (IL-6), assim como ICAM-1, VCAM-1, E-selectina, fator von Willebrand 

(vWF) e proteína C reativa, têm sido demonstrados em pacientes hipertensos.
62
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Os níveis aumentados de mediadores inflamatórios são considerados fatores de risco 

independentes para o desenvolvimento de hipertensão e podem estar associados com aumento 

no risco de diabetes, doença cardiovascular e DE. Desta forma, algumas evidências 

identificam a presença de mediadores inflamatórios como um mecanismo fisiopatológico 

ligando DE, síndrome metabólica e doença coronariana.
63-71

 Pacientes com DE 

frequentemente apresentam aumento da expressão e concentração plasmática de marcadores e 

mediadores inflamatórios, incluindo proteína C reativa,
63, 64, 66, 67, 69, 70

 moléculas de adesão (P-

selectina, ICAM-1, VCAM-1),
67, 70

 e citocinas (TNF-α, IL-6, IL-8, IL-18).
63, 64, 70

 De forma 

interessante, os níveis plasmáticos de marcadores inflamatórios estão aumentados em 

pacientes com DE quando comparados com indivíduos sem DE, mesmo após a correção de 

fatores como a idade e o grau de risco coronariano.
68

 Em adição, os níveis de marcadores 

inflamatórios também estão aumentados em homens com DE, mas sem fatores de risco 

cardiovasculares ou lesões vasculares.
67

 Finalmente, o desempenho sexual tem sido 

negativamente correlacionado com os níveis circulantes de fatores inflamatórios e 

protrombóticos endoteliais, tais como fibrinogênio, vWF, interleucina 1 beta (IL-1β) e IL-6.
64

 

Portanto, a identificação de alvos terapêuticos no controle de marcadores do processo 

inflamatório vascular, particularmente em pacientes com DE e doenças cardiovasculares, 

poderia fornecer benefícios clínicos significativos. 

1.6 TNF-α: receptores e via de sinalização  

O TNF-α foi assim nomeado pela sua habilidade em causar rápida regressão necrótica 

de tumores.
72

 É o primeiro membro da superfamília TNF, o qual possui ações pleiotrópicas 

incluindo proliferação celular, diferenciação e apoptose.
73

 O TNF-α é principalmente 

produzido por macrófagos, linfócitos, neutrófilos, queratinócitos, e fibroblastos durante 

reações inflamatórias agudas.
74

 Contudo, tem sido demonstrado que o TNF-α também é 

produzido em miócitos cardíacos, células de músculo liso e células endoteliais em resposta à 

endotoxina, independente da presença de células inflamatórias, ex vivo e  in vitro.
75, 76

 A 

síntese do TNF-α é iniciada pela ativação transcricional do gene TNF-α, o qual é largamente 

regulado pelos elementos responsivos do fator de transcrição nuclear kappa B (NFκB) na 

região promotora 5’.
77

  

Atualmente, duas isoformas de TNF têm sido identificadas e compartilham atividades 

inflamatórias similares.
78

 TNF-α é o menor e mais abundante dos dois peptídeos, e TNF-β 

(primeiramente descrito como linfotoxina-α)
79

 é menos abundante e acredita-se que seja 

produzido principalmente por células T. Os receptores do TNF-α (TNFRs) sinalizam como 
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homotrímeros, e podem existir ligados à membrana plasmática ou como formas solúveis 

truncadas.
80

 Pelo menos dois receptores distintos medeiam os efeitos do TNF-α: TNFR1 (p55) 

e TNFR2 (p75), ambos os subtipos de receptores são encontrados em células endoteliais,
81

 

célula de músculo liso
82

 e em miócitos cardíacos de ratos e humanos.
83, 84

 O amplo repertório 

de sinalização intracelular induzido pelo TNF-α resulta de sua habilidade em recrutar para o 

receptor uma variedade de proteínas adaptadoras. Tanto os receptores quanto as proteínas 

adaptadoras associadas contêm várias regiões definidas ou sítios que induzem eventos de 

sinalização específicos (Figura 9). Usualmente, a primeira proteína recrutada pela ativação do 

receptor TNFR-1 é a TRADD (TNFR1-associated death domain protein),  a qual funciona 

como uma plataforma para recrutar pelo menos três mediadores adicionais: a proteína de 

interação com o receptor 1 (RIP1),  a FADD (Fas-associated death domain protein) e o fator 

2 associado ao receptor de TNF (TRAF2).
85-88

 O TRAF2 exerce um papel central nos eventos 

agudos, sendo compartilhado pelos receptores TNFR-1 e TNFR-2, que levam à ativação da 

cinase IκB (IKK) e das proteínas cinase ativadas por mitógenos (MAPK). Análises 

bioquímicas e estruturais do complexo TRADD-TRAF2 revelaram que o TRAF2 possui uma 

maior afinidade pela proteína TRADD do que pelos receptores TNFR-1 ou TNFR-2.
87, 89

 Isto 

pode explicar porque o TNF-α é o melhor ativador do receptor TNFR-1, o qual utiliza 

TRADD como uma proteína adaptadora, quando comparado com o TNFR-2 que não interage 

com a TRADD.  

 A ativação do NFκB representa uma das respostas pró-inflamatórias centrais induzidas 

pelo TNF-α, particularmente em células endoteliais.
90

 O NFκB é regulado principalmente pela 

fosforilação da IκB que funciona como proteína inibitória e retém o NFκB no citoplasma de 

células na ausência de estimulo inflamatório.
91

 Em resposta ao TNF-α e a outros agonistas, a 

IκB é fosforilada pelo complexo IKK, que posteriormente sofre ubiquitinação e degradação. 

Desta forma, o então livre NFκB transloca-se para o núcleo celular.
91

 Uma vez no núcleo, a 

atividade transcricional do NFκB pode ser adicionalmente modulada pela fosforilação de 

várias proteínas cinases que são responsivas ao TNF-α, tais como a p38 do subgrupo de 

MAPK, fornecendo um ponto central para a interação com outras vias de sinalização. 
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Figura 9. A Ilustração demonstra os eventos sequenciais na ativação dos receptores TNFR1 e TNFR2 pelo 

TNF-α. A TRADD usualmente é a primeira proteína recrutada após ativação do receptor TNFR1, a 

qual funciona como uma plataforma ancoradora de pelo menos três mediadores adicionais: a proteína 

de interação com o receptor 1 (RIP1) e o TRAF2, os quais estimulam vias que resultam em efeitos 

anti-apoptóticos e inflamatórios, e a FADD que estimula caspases induzindo efeitos apoptóticos e 

anti-inflamatórios. A proteína TRAF2 também é recrutada pelo receptor TNFR2 juntamente com a 

TRAF1 produzindo efeitos inflamatórios e anti-apoptóticos. TRADD (TNFR1-associated death 

domain protein); RIP1 (proteína de interação com o receptor 1); TRAF2 (fator 2 associado ao 

receptor de TNF); FADD (Fas-associated death domain protein); TRAF1 (fator 1 associado ao 

receptor de TNF). 
 

 

 



 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

O presente estudo testa a hipótese geral de que o TNF-α fisiológico exerce uma 

modulação negativa nas respostas de relaxamento do tecido cavernoso e que o aumento dos 

seus níveis, como acontece em diversos estados patológicos cardiovasculares, provoca 

alterações na reatividade do corpo cavernoso que favorecem a disfunção erétil: aumento das 

respostas contráteis e diminuição do relaxamento. 

2.2 Objetivos específicos 

 

 avaliar se a infusão sistêmica de TNF-α provoca mudanças na reatividade do 

tecido cavernoso; 

 avaliar se a infusão sistêmica de TNF-α causa diminuição das enzimas 

responsáveis para o processo de ereção; 

 avaliar a reatividade do tecido cavernoso em camundongos nocaute do TNF-α 

(TNF KO); 

 avaliar a expressão das enzimas eNOS e nNOS, responsáveis pela produção de 

NO e consequente ereção, no tecido cavernoso de camundongos TNF KO; 

 avaliar se o camundongo nocaute do TNF-α desenvolve mudanças estruturais 

do corpo cavernoso.



 

 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Animais 

Camundongos controle (B6; 129SF2/J) machos e TNF KO (B6; 129S6-Tnf 
tm1Gkl

/J) de 

16 semanas de idade foram utilizados neste estudo (Jackson Laboratories, Bar Harbor, ME, 

EUA). Camundongos (C57BL/6) machos de 12 semanas de idade (Jackson Laboratories) 

foram utilizados para a infusão de TNF-α. Todos os procedimentos estão em acordo com os 

Princípios Éticos em Experimentação Animal adotados pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA) e foram aprovados pelo Comitê de Ética e 

Experimentação Animal (CEEA) do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São 

Paulo. Além disso, os procedimentos realizados neste estudo também seguiram as normas do 

guia de princípios adotados para o uso de animais, adotados pelo comitê de uso de animais 

para a pesquisa e educação do Medical College of Georgia, Augusta, Georgia, Estados 

Unidos. Os animais foram acondicionados num máximo de 4 animais por gaiola em ciclo 

claro/escuro de 12 horas, e foram alimentados com ração padrão e água ad libitum. 

3.2 Infusão de TNF-α recombinante humano 

Após anestesia com uma mistura de cetamina (100 mg/Kg) e xilazina (2.9 mg/Kg), 

bombas osmóticas foram implantadas na região posterior média do dorso dos animais para 

infusão subcutânea de TNF-α recombinante humano (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 

EUA) na razão de 220 ng.Kg
-1

.min
-1

 durante 14 dias. 

3.3 Medida da pressão arterial por radiotelemetria 

A cirurgia foi realizada em animais controle e TNF KO para implantar transmissores 

de radiotelemetria (Data Science PA-C20, International, Roseville, MN, EUA) para a medida 

da pressão arterial. Sucintamente, após anestesia com isoflurana 4% e oxigênio 10%, o 

transmissor foi implantado dentro da artéria carótida via incisão na região média ventral do 

pescoço, e o corpo do transmissor foi colocado na região média do dorso dos animais. Esta 

incisão foi infundida com bupivacaína e fechada com sutura oftálmica estéril. Todo o 

procedimento cirúrgico foi realizado sob condições de assepsia. Após a recuperação da 

anestesia, os camundongos foram acondicionados em gaiolas individuais e enviados à sala de 

medidas de radiotelemetria, onde tiveram ração padrão e água ad libitum. A aquisição dos 

valores da pressão arterial média foi iniciada 3 dias após a cirurgia, afim de que qualquer 

mudança nos valores da pressão dos animais após a cirurgia fosse normalizada. A pressão 

arterial média dos animais foi analisada por um período contínuo de 18 horas por dia (16:00 

até 10:00 do dia seguinte), durante 3 dias. 
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3.4 Medida da pressão arterial pelo método direto 

Após 14 dias de infusão de TNF-α humano, camundongos controle e infundidos foram 

anestesiados com uma mistura de cetamina (100 mg/Kg) e xilazina (2.9 mg/Kg). Após a 

anestesia um catéter foi introduzido na artéria carótida esquerda. O catéter foi redirecionado 

subcutaneamente para o dorso do animal e exteriorizado na região posterior média do 

pescoço. Em seguida, a incisão foi fechada com sutura oftálmica Ethicon 6-0 (Cornelia, GA, 

EUA). Todo o procedimento cirúrgico foi realizado sob condições assépticas. Após a 

recuperação da anestesia, o catéter foi conectado a um transdutor de pressão e a pressão 

arterial média foi analisada por um período de 3 a 4 horas. Subsequentemente, os animais 

foram sacrificados e o tecido cavernoso foi isolado para os estudos moleculares. 

3.5 Medida do TNF-α plasmático por ELISA 

O sangue de animais anestesiados com cetamina (100 mg/Kg) e xilazina (2.9 mg/Kg) 

foi coletado por punção cardíaca com seringas heparinizadas. Em seguida, o sangue foi 

centrifugado a 5000 rpm por 5 minutos e o plasma coletado e armazenado a -80 °C. O ensaio 

para determinação do TNF-α plasmático foi realizado pela técnica de ELISA seguindo-se as 

instruções do fabricante do kit utilizado (R&D Systems, Mineápolis, MN, EUA) .  

3.6 Estudos de reatividade do corpo cavernoso in vitro 

Protocolos experimentais específicos foram determinados para cada grupo de animais. 

Em seguida, os animais foram sacrificados em dióxido de carbono (CO2) e o pênis foi 

extirpado e transferido para uma solução refrigerada de Krebs com a seguinte composição: 

NaCl 130 mM, KCl 4,7 mM, KH2PO4 1,18 mM, MgSO4.7H2O 1,17 mM, NaHCO3 14,9 mM, 

EDTA 0,026 mM, CaCl2.2H2O 1,6 mM,  e D-glicose 5,55 mM. O tecido cavernoso foi 

dissecado e as artérias dorsais juntamente com o tecido esponjoso foram removidos. Duas 

preparações de tira do corpo cavernoso (1x1x10 mm) foram obtidas de cada pênis. Em 

seguida, as tiras do tecido cavernoso foram colocadas em câmaras de miógrafos de 4 mL 

(Danish Myo Technology, Aarhus, Dinamarca) contendo solução de Krebs aquecida a 37 ºC, 

pH 7,4 e continuamente aeradas com carbogênio (95% O2 e 5% CO2).  

Os tecidos foram submetidos à tensão basal de 2,5 mN. Esta tensão foi ajustada a cada 

20 minutos, durante o período de estabilização de 60 minutos. Mudanças na tensão isométrica 

foram registradas usando um sistema de aquisição de dados PowerLab/8SP (Chart software, 

versão 5.0; ADInstruments, Colorado Springs, CO, EUA). Para verificar a integridade das 

preparações do tecido cavernoso, depois de finalizado o período de estabilização, estas foram 
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estimuladas com KCl  (120 mM) durante 5 minutos.  Após este período, cada preparação foi 

lavada com Krebs em intervalos de 10 minutos, durante o período de 30 minutos.  

Para avaliar as respostas de relaxamento, as tiras de tecido cavernoso foram pré-

contraídas com fenilefrina (10
-5

 M) durante 10 minutos e, em seguida, curvas concentração-

resposta cumulativas foram realizadas para vários agonistas: acetilcolina (Ach) (10
-9 

M- 3x10
-

6 
M; relaxamento endotélio-dependente); nitroprussiato de sódio (10

-8
 M- 3x10

-4
 M; doador de 

NO); isoproteronol (10
-10

 M- 10
-5

 M; agonista beta-adrenérgico); tadalafil (10
-10

 M- 10
-4

 M; 

inibidor da fosfodiesterase-5) e Y-27632 (10
-9

 M- 10
-4

 M; inibidor da Rho-cinase). Para 

avaliar o relaxamento NANC, as tiras de corpo cavernoso foram pré-incubadas com tosilato 

de bretílio (3x10
-5

 M) e atropina (10
-6

 M) durante 45 minutos e, após a incubação, os tecidos 

foram pré-contraídos com fenilefrina (10
-5

 M) e submetidos ao estímulo por campo elétrico 

(electric field stimulation, EFS).  

O EFS foi aplicado às tiras de tecido cavernoso colocadas entre eletrodos de platina, 

os quais estavam acoplados a uma unidade distribuidora de estímulo elétrico (Stimu-Splitter 

II) que, por sua vez, encontrava-se conectada à um estimulador elétrico Grass S88 (Astro-

Med, West Warwick, RI, EUA). Pulsos elétricos foram aplicados a 20V, com duração de 

pulso de 1 ms e variadas frequências (1-64 Hz). A duração total de cada estímulo foi de 10s. 

Condições semelhantes de EFS foram utilizadas para avaliar as respostas contráteis mediadas 

pela ativação das terminações nervosas simpáticas. Tiras de tecido cavernoso foram 

estimuladas no tônus basal e após pré-incubação, durante 45 minutos, com L-NAME (10
-4

 M) 

e atropina (10
-6

 M). As respostas contráteis do tecido cavernoso foram avaliadas por meio de 

curvas concentração-resposta cumulativas aos seguintes agonistas: fenilefrina (10
-9

 M- 10
-4

 

M) na presença e ausência de Nω-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME) (10
-4

 M), ET-1 (10
-

10
 M- 10

-6
 M) e Ca

+2
 (10

-4 
M- 10

-2
 M). Solução de Krebs sem adição de Ca

+2 
foi utilizada para 

a curva de concentração-resposta ao Ca
+2

. Neste experimento a fenilefrina (10
-5

) foi 

adicionada previamente à adição de Ca
+2

. Para avaliar as propriedades de complacência e 

elasticidade do tecido cavernoso, os estudos de distensão mecânica foram realizados na 

presença de L-NAME (10
-4

) e em solução de Krebs sem a adição de Ca
+2

, afim de que se 

evitassem efeitos de relaxamento e/ou contração. A tensão do corpo cavernoso foi ajustada 

inicialmente de 3 para 5 mN e, em seguida, incrementos de tensão 1 mN foram adicionados 

em intervalos de 3 minutos até o máximo de 10 mN. O valor do registro logo após o ajuste da 

tensão, subtraído da tensão após o período de 3 minutos foi utilizado pra calcular o Δ 

relaxamento. 
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3.7 Medidas de ereções espontâneas 

Estudos para avaliar o número de ereções espontâneas foram conduzidos em animais 

controles e TNF KO. Os camundongos foram aclimatados à sala e à câmara de testes durante 

1 semana. Câmaras de vidro (25 x 20 x 20 cm) foram utilizadas com uma câmera filmadora 

embaixo para facilitar a visualização do pênis. Dois animais, em câmaras de testes separadas, 

sem contato físico ou visual, foram observados simultaneamente. As observações começaram 

logo após colocar os animais dentro das câmaras. As imagens foram registradas por um 

período de 30 minutos. De acordo com estudos anteriores,
92

 as ereções foram observadas, 

distinguidas e contadas quando o animal se apoiava nas patas traseiras e inclinava o corpo 

para frente, dobrava a cabeça para baixo na área genital, lambia o pênis segurando-o com as 

patas dianteiras e exercia movimentos com a pelve. O pênis ereto foi sempre observado, 

entretanto, a ereção dura por um breve período de tempo. Foram consideradas respostas 

similares a ereção quando o animal se apoiava nas patas traseiras e inclinava o corpo para 

frente, dobrava a cabeça para baixo na área genital, lambia o abdômen ao invés do pênis e 

exercia movimentos com a pelve. Portanto, dois critérios distinguiram ereções de respostas 

similares a ereção: no caso da ereção, o animal lambia e segurava o pênis. No presente estudo 

somente as respostas eréteis foram analisadas. 

3.8 Análise histológica e imunohistoquímica do corpo cavernoso 

Animais controle e TNF KO foram sacrificados e os tecidos cavernosos foram 

isolados e fixados em metacarn (60% metanol; 30% clorofórmio; 10% ácido acético) por 3 

horas a temperatura de 4 ºC. Após lavagem, os tecidos foram desidratados e emblocados em 

parafina (Oxford, St. Louis, MO, EUA) à 60 ºC. Cortes transversais (5 μm) foram obtidos e, 

em seguida, as amostras foram coradas por tricrômico de Masson (Sigma). Esta técnica 

identifica colágeno como azul e músculo liso como vermelho. Para identificar a expressão de 

elastina, amostras foram coradas pela técnica de Verhoff-van Gieson que identifica elastina na 

coloração preta.  

Os tecidos cavernosos de cada pênis foram analisados usando-se o microscópio Zeiss 

Axioskop nas objetivas de 2X e 40X. As imagens foram obtidas por meio de uma câmera 

digital Canon Power Shot G5 (Canon USA, Lake Success, NY, EUA) e o software KS 100 

3.0 (Carl Zeiss, Thornwood, NY, EUA). A área completa do corpo cavernoso, os espaços 

vasculares juntamente com o músculo liso e o colágeno foram medidos usando-se o software 

Image-Pro Plus (Media Cybernetics, Silver Spring, MD, EUA).  A expressão de colágeno foi 
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avaliada pela medida da razão da área marcada para colágeno (azul) pela área total dos 

espaços vasculares e músculo liso (branco e vermelho).  

Outros cortes foram utilizados para marcação por imunohistoquímica. Sucintamente, 

os cortes foram  incubados com anticorpo primário anti-α-actina (1:200) (Sigma, seguindo-se 

instruções do fabricante) por um período de 20 horas à temperatura de 4 ºC. Em seguida, os 

cortes foram lavados em tampão fosfato (PBS) e incubados com anticorpo secundário, 

anticorpo imunoglobulina G (IgG) conjugados à biotina, por 30 minutos. Anticorpos ligados 

ao antígeno foram detectados com o complexo peroxidase-estreptavidina usando-se 0.2 

mg/mL de 3, 3’- diaminobenzidina tetrahidrocloreto em PBS contendo 0.003% de peróxido 

de hidrogênio. Em seguida, os cortes foram contra-corados por hematoxilina. O número de 

células positivas foi determinado e expresso como o número de células positivas por campo 

em aumento de 20X. Pelo menos 3 campos por corte foram analisados e o valor médio foi 

considerado para análise. Cortes incubados somente com o anticorpo secundário, para 

verificar a especificidade do anticorpo, foram considerados como controle negativo. Em todos 

os casos, 3 cortes por amostra de tecido de 4 animais por grupo foram utilizados para calcular 

a média e o erro padrão da média. 

3.9 Western blot 

Tecidos cavernosos foram dissecados e homogeneizados em um coquetel de inibidores 

de proteases [4-(2-aminoetil) fluoreto de benzenosulfonil, pepstatina A, E-64, bestatina, 

leupeptina e aprotinina]; Sigma Aldrich) usando-se um homogeneizador mecânico de tecidos. 

O ensaio de Bradford foi utilizado para medir a concentração de proteína. Um total de 40 μg 

de proteínas foi aplicado em gel SDS-PAGE 10% e, em seguida, as proteínas foram 

transferidas para uma membrana de nitrocelulose. Após bloqueio dos sítios inespecíficos com 

leite 5%, as membranas foram incubadas com anticorpo primário policlonal anti-eNOS (Cell 

signaling Technology, Inc. Danvers, MA, EUA), na diluição de 1:500, ou com anticorpo 

primário monoclonal anti-nNOS (BD Transduction Laboratories, San Diego, CA, EUA), na 

diluição de 1:2000. Esta incubação foi realizada por um período de 20 horas à temperatura de 

4 ºC.  Em seguida, as membranas foram lavadas 3 vezes, por dez minutos, com TBS-T (100 

mL de TBS 10X; 1 mL de Tween 20 e água destilada q.s.p. 1 L) e incubadas com o anticorpo 

secundário IgG anti-coelho ou anti-camundongo, respectivamente,  marcado com peroxidase 

(GE Healthcare, Pittsburgh, PA, EUA) durante 1 hora, na diluição de 1:2000, sob agitação e à 

temperatura ambiente. Novamente, as membranas foram lavadas 3 vezes por dez minutos com 

TBS-T e a detecção foi realizada com kit de quimioluminescência (PIERCE, Rockford, IL, 
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EUA). Por fim, as membranas foram expostas a uma chapa de filme fotográfico para 

verificação da presença de bandas. A intensidade das bandas foi avaliada por análise 

densitométrica utilizando o software Scion Image (Bethesda, MD, EUA). 

3.10 Extração de RNA, síntese de cDNA, transcrição reversa e reação em cadeia da 

polimerase em tempo real 

RNA total foi extraído do corpo cavernoso usando-se RNeasy comercial kit (Qiagen 

Sciences, Germantown, MD, EUA). A quantidade, integridade e pureza das amostras de RNA 

foram determinadas pelo espectrofotômetro NanoDrop (NanoDrop Technologies, 

Wilmington, DE, EUA). 1 μg de RNA total foi utilizado para a transcrição reversa num 

volume final de 50μL, usando-se o kit de alta capacidade de cDNA (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EUA). Em seguida, o produto de cDNA foi armazenado em temperatura de -

20 ºC. Sondas para o RNAm da prepro-endotelina-1 (preproET-1) (Nº Mn00438656_m1), 

receptor ETA (Nº Rn00561137_m1), eNOS (Nº Mn01164908_m1), nNOS (Nº Mn00435175) 

e o receptor TNFR-1 (Nº Rn01492348_m1) foram obtidas da Applied Biosystems. A reação 

em cadeia da polimerase em tempo real foi realizada usando-se o sistema de PCR em tempo 

real rápido 7,500 (Applied Biosystems) num volume total de 20μL seguindo-se o protocolo 

indicado pelo fabricante e usando-se o reagente TaqMan
®
 para PCR universal rápido (2X) 

(Applied Biosystems) e 0,1 μM de cada primer. Para verificar a especificidade dos primers, 

amostras controle negativas contendo água ao invés de cDNA foram utilizadas para todas as 

sondas utilizadas. Cada amostra foi normalizada com base no RNA ribossômico 18S. A 

quantificação de RNA ribossômico 18S foi realizada com o reagente de RNA ribossômico 

TaqMan
®

 (Applied Biosystems), seguindo-se o protocolo indicado pelo fabricante. A 

expressão gênica relativa foi normalizada por um calibrador escolhido como sendo a condição 

basal (grupo controle) para cada ponto de tempo. Os resultados foram calculados pelo método 

∆∆CT e expressos como vezes de mudança (X-mudança) na expressão gênica relativa ao 

RNA ribossômico 18S e ao calibrador da seguinte forma:  X-mudança=2
-(∆CT da amostra- ∆CT do 

calibrador)
, onde o parâmetro CT (limiar) é definido como o número fracional de ciclos no qual o 

sinal detector da reação de PCR ultrapassa um limiar fixo. Os valores de ∆CT das amostras e 

do calibrador foram determinados por subtrair o valor médio de CT do transcrito sob 

investigação do valor médio de CT do gene 18S rRNA de cada amostra. 
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3.11 Análise estatística 

As respostas contráteis estão representadas como a força desenvolvida (mN) a partir 

do tônus basal. Por outro lado, as respostas de relaxamento estão expressas como a 

porcentagem de relaxamento em relação aos níveis de pré-contração induzidos pela 

fenilefrina. Curvas concentração-efeito  foram submetidas à análise de regressão não-linear 

usando-se o programa Prisma (Graph Pad Prism 5.0; GraphPad Software Inc., San Diego, 

CA, USA). A potência dos agonistas e a resposta máxima estão expressas como pD2 

(logaritmo negativo da concentração molar que produz 50% da resposta máxima) e Emax 

(efeito máximo produzido pelo agonista), respectivamente. O compartilhamento forçado de 

parâmetros da curva foi utilizado para traçar curvas sigmoidais e determinar o valor de pD2 

para as drogas tadalafil e Y-27632.  Análises estatísticas dos valores de Emax e pD2 foram 

realizadas usando-se a regressão não linear seguida pelo teste F ou teste “t” de Student. Os 

resultados do western blot e PCR foram normalizados pelo grupo controle e analisados pelo 

teste “t” de uma amostra e o valor de P foi calculado pela razão “t” e pelos graus de liberdade. 

Valores de  P<0.05 foram considerados estatisticamente significativos. 

 



 

 

 

 

4 RESULTADOS (Parte 1) 
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A massa corporal dos animais infundidos com TNF-α (27,6 ± 1,4 g; n=13) não foi 

estatisticamente diferente dos animais controles (27,5 ± 1,0 g; n=11). A infusão contínua de 

TNF-α na razão de 220 ng.Kg
-1

.min
-1 

causou a elevação plasmática de TNF-α após 14 dias 

(Figura 10). Contudo, nenhuma diferença significativa foi observada nos valores de pressão 

arterial média entre os grupos (Figura 11).  

 

 

Figura 10. Níveis plasmáticos de TNF-α.  As barras dos gráficos representam a medida plasmática de TNF-α 

em animais  controle (n=5) e infundidos com TNF-α (n=5) (220 ng.Kg-1.min-1, durante 14 dias). Os 

valores representam a média ± EPM e foram expressos como pg/mL. *p<0,05 em relação ao grupo 

controle. n representa o número de animais em cada grupo. 

 

Figura 11. Pressão arterial média direta.  As barras dos gráficos representam a medida da pressão arterial 

média direta durante o período de 1 hora em animais  controle (n=4) e infundidos com TNF-α (n=5) 

(220 ng.Kg-1.min-1, durante 14 dias). Os valores representam a média ± EPM e foram expressos em 

mmHg. n representa o número de animais em cada grupo. 
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4.1 Estudos de reatividade do corpo cavernoso 

Para avaliar a presença de mudanças na contratilidade do corpo cavernoso em resposta 

à atividade simpática, tiras do corpo cavernoso foram estimuladas por EFS. Nenhuma 

diferença significativa entre os grupos foi observada na resposta contrátil com o tecido 

cavernoso no estado basal (Figura 12A). Entretanto, a resposta contrátil produzida nesta 

situação é o resultado final da liberação não somente de noradrenalina de terminações 

nervosas simpáticas, mas também do neurotransmissor ACh de terminações parassimpáticas, 

o qual estimula receptores muscarínicos nas células endoteliais levando à produção de NO. 

Além disso, o EFS estimula terminações nitrérgicas que por si só liberam NO. Considerando 

isto, as tiras do corpo cavernoso foram incubadas com atropina (10
-6

M) e L-NAME (10
-4

M) 

para avaliar somente a atividade adrenérgica simpática. Nestas condições, tiras cavernosas de 

animais infundidos com TNF-α apresentaram aumento da resposta contrátil ao EFS (1-32Hz) 

(Figuras 12B e 12C). A resposta contrátil foi completamente abolida na presença do agente 

bloqueador de nervo simpático tosilato de bretílio (3x10
-5

M) ou do antagonista α-adrenérico 

terazosina (10
-6

M), confirmando que estas respostas são de origem neuronal e de natureza 

adrenérgica (dado não demonstrado). De maneira similar, segmentos do corpo cavernoso de 

animais infundidos com TNF-α demonstraram aumento na resposta contrátil à fenilefrina 

(Figura 13A) e à ET-1 (Figura 13B) em comparação com animais do grupo controle.  A 

adição do antagonista de receptores ETA (atrasentan) praticamente aboliu a resposta contrátil 

à ET-1 em todos os grupos (dado não demonstrado). 

Enquanto que a geração de NO produzido pela ativação da eNOS parece contribuir 

para o relaxamento causado pela ACh, o relaxamento NANC do corpo cavernoso é mediado 

pelo NO proveniente da nNOS. Neste sentido, o relaxamento induzido pela ACh é 

completamente bloqueado na presença de atropina e/ou L-NAME. Contudo, o relaxamento 

NANC é minimamente alterado na presença de atropina, mas é completamente bloqueado na 

presença de L-NAME. Para avaliar os efeitos da estimulação dos nervos NANC, tiras de 

corpo cavernoso foram incubadas com tosilato de bretílio (3x10
-5

M) e atropina (10
-6

M). Após 

45 minutos de incubação as tiras foram pré-contraídas com fenilefrina (10
-5

M) e curvas de 

frequência-resposta foram obtidas por meio de EFS (1-32Hz). Tiras cavernosas de animais 

infundidos com TNF-α tiveram diminuição do relaxamento ao EFS em comparação com 

animais controles (Figuras 14A e 14B). 

A adição cumulativa de ACh produziu relaxamento dependente da concentração em 

segmentos de corpo cavernoso pré-contraídos com fenilefrina (Figura 14C). Contudo, não 
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houve diferença significativa entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Reatividade do tecido cavernoso exposto à estimulação de terminações nervosas simpáticas. (A) 

Curvas frequência-resposta ao estímulo elétrico por campo (EFS) (1-32 Hz) no tecido cavernoso de 

camundongos controle (n=5) e infundidos com TNF-α (n=8) (220 ng.Kg-1.min-1, durante 14 dias). (B) 

Curvas-frequência resposta ao EFS (1-32 Hz)  no tecido cavernoso de camundongos controle (n=5) e 
infundidos com TNF-α (n=6) (220 ng.Kg-1.min-1, durante 14 dias) na presença de L-NAME (10-4M) e 

atropina (10-6M). (C) Registro representativo de curvas frequência-resposta ao EFS (1-64 Hz) no 

corpo cavernoso de animais do grupo controle e animais infundidos com  TNF-α, após incubação 

com L-NAME (10-4M) e atropina (10-6M). Os valores dos gráficos representam a média ± EPM e 

foram expressos como a força isométrica desenvolvida pelo tecido cavernoso em mN. *p<0,05 em 

relação ao grupo controle. n representa o número de animais em cada grupo. 
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Figura 13. Resposta contrátil do tecido cavernoso aos agonistas fenilefrina e endotelina 1. (A) Curvas 

concentração-efeito para fenilefrina no tecido cavernoso de camundongos controle (n=7) e 

infundidos com TNF-α (n=15) (220 ng.Kg-1.min-1, durante 14 dias). (B) Curvas concentração-

efeito para ET-1 no tecido cavernoso de camundongos controle (n=7) e infundidos com TNF-α (220 
ng.Kg-1.min-1, durante 14 dias) (n=8). Os valores representam a média ± EPM e foram expressos 

como a força isométrica desenvolvida pelo tecido cavernoso em mN. *p<0,05 em relação ao grupo 

controle. n representa o número de animais em cada grupo. 
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Figura 14. Resposta do tecido cavernoso ao relaxamento NANC e dependente do endotélio. (A) Registro 

representativo de curvas frequência-resposta ao EFS (1-64 Hz) no corpo cavernoso de animais do 

grupo controle e animais infundidos com  TNF-α, após incubação com tosilato de bretílio (3x10-5M) 

e atropina (10-6M).  (B) Curvas frequência-resposta ao EFS (1-32 Hz) no tecido cavernoso de 

camundongos controle (n=9) e infundidos com TNF-α (n=10) (220 ng.Kg-1.min-1, durante 14 dias), 

após incubação com tosilato de bretílio (3x10-5M) e atropina (10-6M). (C) Curvas concentração-

efeito para acetilcolina no tecido cavernoso de camundongos controle (n=6) e infundidos com TNF-

α (n=18) (220 ng.Kg-1.min-1, durante 14 dias). Os valores representam a média ± EPM e foram 

calculados  como a percentagem de relaxamento produzido em relação a pré-contração produzida 

pela fenilefrina (10-5M). *p<0,05 em relação ao grupo controle. n representa o número de animais 

em cada grupo. 
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4.2 Efeito da infusão de TNF-α sobre a expressão de receptores TNFR1, ET-1, 

receptores ETA, eNOS e nNOS no corpo cavernoso. 

Considerando que o receptor TNFR1 é o principal receptor de TNF-α, experimentos 

foram conduzidos para avaliar se a infusão de TNF-α provoca mudanças na expressão deste 

receptor no corpo cavernoso. Embora não tenha havido mudanças estatisticamente 

significativas na expressão deste receptor, houve uma clara tendência (p=0,0638) de redução 

na expressão do TNFR1 após a infusão de TNF-α (Figura 15A).  

A infusão de TNF-α não provocou mudanças na expressão de prépróET-1 (Figura 

15B). Em contraste, houve um aumento de 4 vezes na expressão gênica do receptor ETA após 

infusão de TNF-α (Figura 15C). Consistente com as mudanças observadas nos dados 

funcionais in vitro, a infusão de TNF-α diminuiu a expressão gênica da nNOS (Figura 16A). 

Embora a infusão de TNF-α não tenha provocado mudanças no relaxamento endotélio-

dependente, a expressão da eNOS diminuiu significativamente no corpo cavernoso após a 

infusão de TNF-α (Figura 16B). 
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Figura 15. Expressão do RNA mensageiro para (A) receptores TNFR1, (B) preproET-1, e (C) receptores 

ETA. A expressão foi determinada pela reação quantitativa em cadeia da polimerase em tempo real 

(qPCR) usando-se RNA total extraído do corpo cavernoso de animais controle (n=6) e infundidos 
com TNF-α (n=7). Os valores das barras representam a média ± EPM de mudança na expressão 

gênica em relação ao grupo controle. Os valores foram normalizados pelo correspondente RNA 

ribossômico de cada amostra. *p<0,05 em relação ao grupo controle. n representa o número de 

animais em cada grupo. 
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Figura 16. Expressão do RNA mensageiro para (A) nNOS e (B) eNOS. A expressão foi determinada pela 

reação quantitativa em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) usando-se RNA total extraído do 

corpo cavernoso de animais controle (n=6) e infundidos com TNF-α (n=7). Os valores das barras 

representam a média ± EPM de mudança na expressão gênica em relação ao grupo controle. Os 

valores foram normalizados pelo correspondente RNA ribossômico de cada amostra. *p<0,05 em 

relação ao grupo controle. n representa o número de animais em cada grupo. 
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5 RESULTADOS (Parte 2) 
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Os animais nocaute do gene TNF-α apresentaram massa corporal reduzida (28 ± 0,8 g, 

n=22) em comparação com animais controle (31,3 ± 0,6 g, n=22). Contudo não foram 

observadas diferenças na razão entre peso de órgãos (coração e rim) pelo peso corporal entre 

os grupos (Tabela 1). Nenhuma diferença foi observada nos valores da pressão arterial média 

entre animais controle e nocaute (Figura 17). 

 

 

Tabela 1 - Relação entre massa de órgãos e massa corporal. 

Massa do orgão/massa corporal 

(mg/g) 
Controle TNF-α KO 

1 rim 7,21 ± 0,05 7,43 ± 0,9 

2 rins 14,89 ± 0,3 14,90 ± 0,7 

Coração 5,63 ± 0,7 6,27 ± 0,6 

   

Os valores representam a média ± EPM expressos como a massa do órgão (mg)/massa corporal (g). TNF-α KO= 

camundongos nocaute do gene TNF-α. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Medida da pressão arterial média pela técnica de radiotelemetria. As curvas do gráfico 

representam os valores de pressão arterial média de animais controle (n=4) e nocaute do gene TNF-

α (n=4). A aquisição dos dados da pressão arterial média dos animais foi realizada por um período 

contínuo de 18 horas por dia (16:00 até 10:00 do dia seguinte). Os valores representam a média ± 

EPM da pressão arterial média. n representa o número de animais em cada grupo. 
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5.1 Estudos de reatividade do corpo cavernoso 

Para avaliar a resposta contrátil do tecido cavernoso à estimulação simpática, EFS foi 

aplicado em tiras cavernosas de animais controle e TNF-α KO. Segmentos do corpo 

cavernoso de animais TNF-α KO demonstraram resposta contrátil reduzida ao EFS sob 

condições basais (Figura 18A) e após incubação com atropina (10
-6

M) e L-NAME (10
-4

M) 

(Figura 18B). De maneira similar, tiras de músculo liso do corpo cavernoso de animais TNF-α 

KO demonstraram contração reduzida ao agonista α1-adrenérgico (fenilefrina) em condições 

basais (Figura 19A) e após a incubação com L-NAME (10
-4

M) (Figura 19B). Embora  as tiras 

de corpo cavernoso dos animais TNF-α KO tenham menor resposta máxima a fenilefrina, é 

interessante observar que, após a incubação com L-NAME as tiras cavernosas dos 

camundongos TNF-α KO demonstraram aumento da sensibilidade a esta droga (Observar 

valor de pD2 na Tabela 2). De forma similar ao EFS e a contração induzida pela fenilefrina, o 

tecido cavernoso de animais TNF-α KO apresentou diminuição da contração induzida pela 

adição cumulativa de cálcio (Figura 20). 

A adição cumulativa de ACh causou relaxamento dependente da concentração no 

corpo cavernoso pré-contraído com fenilefrina (Figura 21A). Embora não tenha havido 

diferença no valor da pD2 entre os grupos (Tabela 2), aumento significativo na resposta 

máxima produzida pela ACh no corpo cavernoso de animais TNF-α KO (97,4 ± 5,3; % de 

relaxamento) foi observado em comparação com animais controle (76,3 ± 6,3 % de 

relaxamento) (Figura 21B e Tabela 2). O relaxamento induzido pela ACh foi completamente 

bloqueado na presença de atropina (10
-6

M) (ACh: 76 ± 6 vs atropina: 8 ± 2; % de 

relaxamento) ou L-NAME (10
-4

M) (L-NAME: 4 ± 1; % de relaxamento). Diferentemente, o 

relaxamento induzido por EFS foi minimamente  alterado na presença de atropina (veículo: 66 

± 5 vs atropina: 70 ± 4; % de relaxamento em 32Hz), mas completamente bloqueado na 

presença de L-NAME (L-NAME: 1 ± 0,5; % de relaxamento em 32Hz).  

Para avaliar os efeitos da estimulação dos nervos NANC, tiras de corpo cavernoso 

foram incubadas com tosilato de bretílio (3x10
-5

M) e atropina (10
-6

M). Após 45 minutos de 

incubação as tiras foram pré-contraídas com fenilefrina (10
-5

M) e curvas de frequência-

resposta foram avaliadas por meio do EFS (1-32Hz). Tiras cavernosas dos animais TNF-α KO 

tiveram maior relaxamento NANC (Figura 21C) em comparação com tiras de animais 

controle. 

Não foram observadas diferenças no relaxamento induzido pelo nitroprussiato de 

sódio (Figura 22A), isoproterenol (Figura 22B), tadalafil (Figura 23A) ou pelo composto Y-
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27632 (Figura 23B) entre os grupos. Os valores de pD2 e resposta máxima aos agonistas estão 

descritos na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Valores de pD2 e resposta máxima dos agonistas em corpo cavernoso de animais controle e 

TNF-α KO. 

Agonist Controle TNF-α KO Controle TNF-α KO 

   

 pD2 Emax 

Acetilcolina 6,99  0,13 7,11  0,07 76,3  6,3   97,4  5,3 * 

Nitroprussiato de sódio 6,13  0,16 5,84  0,07 75,6  4,2 76,6  2,4 

Isoproterenol 7,47  0,17 7,12  0,13  65,9  4,4 63,5  3,9 

Tadalafil 6,61  0,16 6,26  0,24 99,2  4,1 96,4  3,9 

Y-27632 5,03  0,07 5,36  0,10  94,4  6,3 95,7   11,7 

Fenilefrina 5,66  0,12 5,94  0,23  2,5  0,1 1,6   0,1 * 

Fenilefrina+L-NAME 5,73  0,12 6,34  0,19 * 2,2  0,2 1,5   0,1 * 

     

Os valores representam a média ± EPM e foram expressos como a força isométrica desenvolvida pelo tecido 

cavernoso em (mN) para os agonistas constritores e calculados como a percentagem de relaxamento produzido 

em relação a pré-contração produzida pela fenilefrina (10-5M) para os agonistas dilatadores. *p<0,05 em relação 

ao grupo controle. pD2= logaritmo negativo da concentração molar que produz 50% da resposta máxima; Emax= 

efeito máximo produzido pelo agonista; L-NAME= Nω-nitro-L-arginina metil éster; Y-27632= inibidor da 
enzima Rho-cinase; TNF-α KO= camundongos nocaute do gene TNF-α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Reatividade do tecido cavernoso submetido a estimulação de terminações nervosas simpáticas. 
(A) Curvas frequência-resposta ao EFS (1-32 Hz) no tecido cavernoso de camundongos controle 

(n=5) e nocaute do gene TNF-α (n=6). (B) Curvas frequência-resposta ao EFS (1-32 Hz)  no tecido 

cavernoso de camundongos controle (n=5) e nocaute do gene TNF-α (n=6) na presença de L-NAME 

(10-4M) e atropina (10-6M). Os valores dos gráficos representam a média ± EPM e foram expressos 

como a força isométrica desenvolvida pelo tecido cavernoso em mN. *p<0,05 em relação ao grupo 

controle. n representa o número de animais em cada grupo. 
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Figura 19. Reatividade do tecido cavernoso à estimulação de receptores α1-adrenérgicos. (A) Curvas 

concentração-efeito para fenilefrina no tecido cavernoso de camundongos controle (n=6) e nocaute 

do gene TNF-α (n=7). (B) Curvas concentração-efeito para fenilefrina no tecido cavernoso de 

camundongos controle (n=5) e nocaute do gene TNF-α (n=5) na presença de L-NAME (10-4M) e 

atropina (10-6M). Os valores dos gráficos representam a média ± EPM e foram expressos como a 
força isométrica desenvolvida pelo tecido cavernoso em mN. *p<0,05 em relação ao grupo controle. 

n representa o número de animais em cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Reatividade do tecido cavernoso ao cálcio. Experimento realizado com adição prévia de fenilefrina 

10-5M em tampão de Krebs sem a presença de cálcio. Curvas concentração-efeito para cálcio no 

tecido cavernoso de camundongos controle (n=4) e nocaute do gene TNF-α (n=4). Os valores dos 
gráficos representam a média ± EPM e foram expressos como a força isométrica desenvolvida pelo 

tecido cavernoso em mN. *p<0,05 em relação ao grupo controle. n representa o número de animais 

em cada grupo. 
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Figura 21. Resposta do tecido cavernoso ao relaxamento depedente do endotélio e NANC. (A) Registro 

representativo de curvas concentração-efeito para acetilcolina no corpo cavernoso de animais do 

grupo controle e nocaute do gene TNF-α. (B) Curvas concentração-efeito para acetilcolina no tecido 

cavernoso de camundongos controle (n=6) e nocaute do gene TNF-α (n=8). (C) Curvas frequência-

resposta ao EFS (1-32 Hz) no tecido cavernoso de camundongos controle (n=5) e nocaute do gene 

TNF-α (n=5), após incubação com tosilato de bretílio (3x10-5M) e atropina (10-6M). Os valores dos 

gráficos representam a média ± EPM e foram calculados como a percentagem de relaxamento 

produzido em relação a pré-contração produzida pela fenilefrina (10-5M). *p<0,05 em relação ao 
grupo controle. n representa o número de animais em cada grupo. 
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Figura 22. Curvas concentração-efeito para (A) nitroprussiato de sódio e (B) isoproterenol no tecido 

cavernoso de camundongos controle e nocaute do gene TNF-α. Os valores dos gráficos 

representam a média ± EPM e foram calculados  como a percentagem de relaxamento produzido em 
relação a pré-contração produzida pela fenilefrina (10-5M), n=5-7 por grupo. n representa o número 

de animais em cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23. Curvas concentração-efeito para (A) tadalafil e (B) Y-27632 no tecido cavernoso de 

camundongos controle e nocaute do gene TNF-α. Os valores dos gráficos representam a média ± 
EPM e foram calculados  como a percentagem de relaxamento produzido em relação a pré-

contração produzida pela fenilefrina (10-5M), n=5-7 por grupo. n representa o número de animais 

em cada grupo. 
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5.2 Expressão da eNOS, nNOS, colágeno e elastina no corpo cavernoso 

Para avaliar se o aumento das respostas de relaxamento induzido pela ACh e pela 

estimulação dos nervos NANC estava associado com aumento na expressão de isoformas da 

NOS, a expressão de eNOS e nNOS foi avaliada por western blot no corpo cavernoso de 

animais controle e TNF-α KO. Como pode ser observado nas figuras 24A e 24B, aumento na 

expressão de eNOS e nNOS foi detectado no corpo cavernoso dos animais  TNF-α KO. 

Adicionalmente, a estrutura do corpo cavernoso foi avaliada. Análises histológicas 

demonstraram que o corpo cavernoso de animais TNF-α KO possui aumento na razão entre o 

conteúdo de colágeno e células de músculo liso (Figuras 25A e 25B) e de elastina (Figuras 

26A e 26B). Contudo, o número de células de músculo liso no corpo cavernoso não foi 

diferente entre os grupos (Figura 27A; número de células positivas observadas por campo em 

objetivas de 20X de aumento). De modo similar, não foram observadas diferenças na área 

ocupada por células de músculo liso em relação à área total do corpo cavernoso (Figura 27B). 

A capacidade do tecido cavernoso de relaxar espontaneamente em resposta ao estiramento 

mecânico foi avaliada. Como pode ser observado na figura 27C, o tecido cavernoso de 

animais TNF-α KO apresentou maior capacidade de relaxamento ao estiramento mecânico. 

Contudo, diferença estatística significativa só foi observada nas tensões de 5 e 6 mN (Figura 

27C). 
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Figura 24. Bandas representativas de imunoblot para (A) eNOS e (B) nNOS. As proteínas foram extraídas 

do corpo cavernoso de animais controle (n=5) e nocaute do gene TNF-α (n=8). As barras mostram 

valores de densidade óptica nos diferentes grupos. Os valores representam a média ± EPM. *p<0,05 

em relação ao grupo controle. n representa o número de animais em cada grupo. 
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Figura 25. (A) Corte transversal do corpo cavernoso de animais controle e nocaute do gene TNF-α, 

mostrando as principais estruturas: (CS) corpo esponjoso; (U) uretra; (DA) artéria dorsal e (CA) 

artéria cavernosa. (B) As barras dos gráficos representam a razão entre o conteúdo de colágeno e 

músculo liso no corpo cavernoso de animais controle (n=4) e nocaute do gene TNF-α (n=4). As 

setas pontilhadas indicam o conteúdo de colágeno no corpo cavernoso. As figuras foram 
fotografadas em objetivas de 4x de aumento. Os valores representam a média ± EPM. *p<0,05 em 

relação ao grupo controle. n representa o número de animais em cada grupo. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 



R e s u l t a d o s  ( P a r t e  2 )  | 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. (A) Corte transversal do corpo cavernoso de animais controle e nocaute do gene TNF-α 

mostrando o conteúdo de elastina. (B) As barras dos gráficos representam a razão entre o 

conteúdo de elastina e músculo liso no corpo cavernoso de animais controle (n=4) e nocaute do 

gene TNF-α (n=4). As setas pontilhadas indicam o conteúdo de elastina no corpo cavernoso. As 

figuras foram fotografadas em objetivas de 4x de aumento. Os valores representam a média ± EPM. 

*p<0,05 em relação ao grupo controle. n representa o número de animais em cada grupo. 
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Figura 27. Quantidade de células de músculo liso e propriedades mecânicas do tecido cavernoso de 
animais controle e nocaute de TNF-α. (A) As barras dos gráficos representam o número de células 

de músculo liso marcadas positivamente por alfa-actina e observado na objetiva de aumento de 20X. 

n=3 em ambos os grupos. (B) Porcentagem da área de músculo liso e dos espaços vasculares 

ocupados em relação à área total do tecido cavernoso. n=3 em ambos os grupos. (C) Curvas 

representam o delta do relaxamento espontâneo do tecido cavernoso após incrementos na tensão 

basal. n=5 em ambos os grupos. Os valores representam a média ± EPM. *p<0,05 em relação ao 

grupo controle. n representa o número de animais em cada grupo. 
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5.3 Ereções espontâneas 

Estudos avaliando o número de ereções espontâneas foram conduzidos para verificar 

se o aumento das respostas de relaxamento e diminuição das respostas contráteis observadas 

no corpo cavernoso de animais TNF-α KO seriam traduzidas em maior facilidade de obter 

respostas eréteis penianas. De fato, os animais TNF-α KO demonstraram um maior número de 

ereções espontâneas (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Ereções espontâneas. As barras representam o número de ereções espontâneas em animais controle 

(n=4) e nocaute do gene TNF-α (n=5). Os animais foram monitorados por um período de 30 minutos. 

Os valores representam a média ± EPM. *p<0,05 em relação ao grupo controle. n representa o 

número de animais em cada grupo. 
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6 Discussão 
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O primeiro conjunto de observações do presente estudo demonstra que o corpo 

cavernoso isolado de camundongos infundidos com TNF-α apresenta comprometimento no 

relaxamento mediado por nervos NANC assim como aumento das contrações mediadas por 

nervos simpáticos. Além disso, a expressão gênica de enzimas-chave envolvidas na resposta 

erétil, tais como a eNOS e a nNOS, está diminuída no tecido cavernoso de animais infundidos 

com TNF-α.  

Adicionalmente, o segundo conjunto de observações demonstra que o corpo cavernoso 

isolado de animais nocaute do gene TNF-α apresenta não somente aumento no relaxamento 

dependente do endotélio e no relaxamento mediado por nervos NANC, mas também aumento 

na expressão das enzimas que medeiam o processo erétil:  eNOS e nNOS. Somado a isto, as 

contrações mediadas por nervos simpáticos estão diminuídas no tecido cavernoso destes 

animais. Considerando estes dados em conjunto, o presente trabalho fornece um grupo de 

evidências demonstrando que o TNF-α exerce um papel em detrimento da função erétil. 

Considerando a míriade de efeitos que o TNF-α exerce na vasculatura, é extremamente 

difícil determinar com o conhecimento atual se os efeitos deletérios do TNF-α na função erétil 

representam uma ação direta no corpo cavernoso ou apenas a consequência da disfunção 

endotelial sistêmica. Em adição, pode-se argumentar se os efeitos observados com a infusão 

no presente estudo, ou o aumento nos níveis de TNF-α observado em diversas condições 

clínicas são efeitos periféricos ou centrais. 

Com relação às ações diretas do TNF-α, a expressão do receptor TNFR1 e do próprio 

TNF-α no corpo cavernoso sugere ações diretas deste agonista neste tecido. Além disso, o 

TNF-α é um fator importante associado a várias doenças cardiovasculares, tais como 

isquemia-reperfusão do miocárdio, insuficiência cardíaca crônica, aterosclerose e desordens 

cardiovasculares associadas à sepsis.
93-95

 Estas condições onde os níveis de TNF-α 

encontram-se elevados, com certeza favorecem a maior exposição do tecido cavernoso a esta 

citocina, e portanto contribuem para os efeitos do TNF-α diretamente no corpo cavernoso. O 

endotélio vascular é o alvo principal das ações do TNF-α nestas doenças, nas quais os níveis 

plasmáticos de TNF-α estão significativamente elevados. A administração in vivo de TNF-α 

induz o comprometimento do relaxamento vascular dependente do endotélio numa variedade 

de territórios vasculares e diminui a liberação de NO.
96

 De acordo, os animais infundidos com 

TNF-α no presente estudo demonstraram diminuição na expressão da eNOS no tecido 

cavernoso. Estudos independentes demonstraram que o mecanismo pelo qual o TNF-α 

suprime a expressão da eNOS é por inibir a atividade promotora gênica,
97, 98

 e 

predominantemente por desestabilizar o RNAm nas células endoteliais.
99

 É intrigante 
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observar que apesar da diminuição na expressão da eNOS causada pelo TNF-α no corpo 

cavernoso, nenhuma diferença significativa no relaxamento dependente do endotélio foi 

encontrada em relação ao grupo controle. Embora mecanismos compensatórios possam estar 

envolvidos nesta resposta, mudanças relacionadas com o tempo de exposição aos níveis 

elevados de TNF-α parecem ser mais plausíveis para explicar essa aparente discrepância. 

Zemse e colaboradores,
100

 no entanto, demonstraram que a incubação de anéis aórticos com 

TNF-α in vitro bem como a infusão de TNF-α in vivo na mesma dose utilizada no presente 

estudo, provoca dimuição do relaxamento dependente do endotélio. Em adição, este efeito foi 

associado com a diminuição da expressão da eNOS.
100

 De maior importância, a ação direta 

que o TNF-α exerce em células de músculo liso do tecido cavernoso é o aumento na 

expressão da fosfodiesterase 5, o que por sua vez, diminui os níveis de cGMP e favorece o 

fenótipo de DE.
101

 Embora isto não tenha sido diretamente demonstrado no presente estudo, 

esta possiblidade não deve ser excluída como um dos fatores que contribuem para a 

diminuição do relaxamento do tecido cavernoso. 

Várias linhas de evidências sugerem que o TNF-α exerce um papel importante na 

indução da disfunção endotelial. Primeiro, pacientes com transplante cardíaco clinicamente 

estáveis exibem uma forte relação positiva entre o TNF-α plasmático e a resposta vascular 

diminuída para a ACh.
102

 Segundo, a infusão de TNF-α diminui a função endotelial em 

indivíduos saudáveis.
103

 De maior importância para o presente estudo, os níveis de TNF-α 

estão aumentados no soro de pacientes com DE moderada ou severa,
64, 71, 104

 e os níveis de 

TNF-α e dos parâmetros pró-trombóticos endoteliais estão inversamente associados com o 

desempenho sexual.
64

  

Em células endoteliais, o TNF-α não somente induz a transcrição de genes 

inflamatórios, mas também a ativação de RhoA e Rho-cinase.
105

 A ativação da Rho-cinase  

exerce um papel no aumento da permeabilidade das junções celulares induzido pelo TNF-

α,
106, 107

 assim como no rearranjo da actomiosina e apoptose.
108

 De acordo, a inibição 

farmacológica da Rho-cinase assim como a superexpressão de um dominante negativo da 

RhoA, reduziram dramaticamente a permeabilidade e a apoptose das células endoteliais 

induzidas por TNF-α.
106, 108

 A degradação do IκB seguido pela translocação do NFκB para o 

núcleo e a ativação gênica, são eventos essenciais na sinalização induzida pelo TNF-α.  A 

inibição da RhoA impede a ligação do NFκB ao DNA, devido ao bloqueio da translocação do 

NFκB para o núcleo, em células endoteliais da veia umbilical humana (HUVEC) estimuladas 

pelo TNF-α.
109

 Inibidores da Rho-cinase também bloqueiam a produção de TNF-α em 

monócitos estimulados por lipopolissacarídeos bacterianos (LPS)
110

 e em cardiomiócitos 
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lesionados por queimadura.
111

 Além disso, inibidores da Rho-cinase atenuam a infiltração 

leucocitária induzida pelo TNF-α através da inibição do rearranjo do citoesqueleto das células 

endoteliais
112

 e de um efeito supressor das funções dos leucócitos polimorfonucleares e da 

expressão de citocinas inflamatórias.
110, 113-115

 Baseado nesse conjunto de observações os 

inibidores da Rho-cinase podem exercer atividade anti-inflamatória através do bloqueio das 

ações do TNF-α. Finalmente, TNF-α leva ao aumento da sensibilidade ao Ca
2+

, pela ativação 

da via de sinalização RhoA/Rho-cinase, um mecanismo que potencialmente contribui para o 

aumento da reatividade das vias aéreas induzido pelo TNF-α.
116, 117

 O aumento das respostas 

contráteis induzido pelo TNF-α no presente estudo potencialmente pode ter sido mediado pelo 

aumento da via de sinalização da Rho-cinase. Por outro lado, nenhuma diferença significativa 

foi encontrada com o inibidor da Rho-cinase em animais nocautes do gene TNF-α.  

Embora haja várias evidências na literatura demonstrando que o TNF-α diminui a 

expressão da eNOS, ainda pouco se sabe das ações do TNF-α sobre a regulação da nNOS. 

Contudo, tem sido demonstrado que a infusão de TNF-α induz aumento da pressão arterial 

média e redução na expressão da nNOS no córtex e medula renal de ratas prenhes.
118

 Do 

mesmo modo, a diminuição na expressão da nNOS no núcleo paraventricular de ratos com 

insuficiência cardíaca foi associada com o aumento dos níveis do TNF-α e de outras 

citocinas.
119

 Se por um lado o TNF-α parece modular a expressão da nNOS, por outro lado a 

nNOS diminui a expressão do TNF-α induzida pelo LPS em miócitos cardíacos de 

camundongos.
120

 Estes resultados em conjunto fornecem uma explicação para o aumento da 

expressão da nNOS no corpo cavernoso de animais TNF KO, provavelmente devido a 

ausência da modulação negativa do TNF-α, assim como para a diminuição da expressão da 

nNOS observada em animais infundidos com TNF-α. 

Além de exercer efeito sobre a eNOS e a nNOS o TNF-α estimula a geração vascular 

de espécies reativas de oxigênio (EROs), as quais provavelmente contribuem para a redução 

dos níveis de NO. As EROs são produzidas nas células por meio de várias fontes celulares: a 

mitocôndria é considerada a maior fonte da geração de EROs;
121

 em segundo a enzima 

NADPH oxidase.
122

 Por último existem diversas outras enzimas que geram EROs, porém, 

usualmente numa escala menor em relação a NADPH oxidase, tais como: lipoxigenases; 

ciclooxigenases; mieloperoxidases; xantina oxidase; heme oxigenase; monoamina oxidase; 

aldeído oxidase e enzimas relacionadas do citocromo P450.
123

 É importante salientar que as 

EROs são utilizadas pelo TNF-α no processo de sinalização intracelular em condições 

fisiológicas.
123

 Entretanto, em várias situações patológicas o aumento da geração de EROs 

engatilhado pelo TNF-α contribui para a disfunção endotelial. Em ratos, a administração de 
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TNF-α causa disfunção mitocondrial, principalmente, por depletar os antioxidantes 

mitocondriais e citosólicos de miócitos cardíacos.
124

 Além disso, o aumento da expressão do 

TNF-α causa diminuição da vasodilatação coronariana dependente do endotélio em 

camundongos diabéticos. O mecanismo pelo qual isso ocorre, é devido ao aumento da geração 

de ânion superóxido pela enzima NADPH oxidase. Contrariamente, quando os animais foram 

tratados com anticorpos anti-TNF-α essas alterações foram corrigidas.
125

 Do mesmo modo, 

Zhang e colaboradores demonstraram que o TNF-α aumenta a geração de ânion superóxido 

pela enzima xantina oxidase, resultando na diminuição do relaxamento mediado pelo NO em 

artérias coronárias de suínos.
126

 Especificamente, em células do músculo liso do tecido 

cavernoso o TNF-α não somente aumenta a geração de ânion superóxido, mas também a 

expressão da fosfodiesterase 5,
101

 a qual adicionalmente pode contribuir para o fenótipo de 

DE. Tomadas em conjunto, estas evidências sugerem a possibilidade de que o TNF-α diminui 

o relaxamento do corpo cavernoso por meio do aumento da geração de EROs. 

Outra forma pela qual o TNF-α diminui o relaxamento é por meio da diminuição da 

expressão da enzima guanilato ciclase em células de músculo liso.
127

 De forma intrigante, este 

efeito é mediado pelo aumento da expressão da enzima iNOS, e consequente geração de NO. 

Os autores sugerem que o aumento exacerbado de NO e do estresse oxidativo ocasionado pelo 

TNF-α contribui para a formação de peroxinitrito,
128

 resultando na diminuição da expressão 

da guanilato ciclase. Browner e colaboradores demonstraram que o TNF-α diminui a 

expressão da PKG dependente de cGMP em células de músculo liso vascular.
129

 

Similarmente, a iNOS pode ser responsável pela diminuição da expressão da PKG por meio 

da via de sinalização NO/cGMP.
129

  

Enfim, considerando este conjunto de evidências é possível dizer que existem diversos 

mecanismos potenciais para as ações diretas do TNF-α no corpo cavernoso que agem em 

conjunto para diminuir o relaxamento, e portanto em detrimento da função erétil. 

Primeiramente, o TNF-α causa a diminuição das enzimas eNOS e nNOS responsáveis pela 

produção do principal mediador da ereção: o NO. Segundo, o TNF-α aumenta a geração de 

EROs por diversos mecanismos, o que resulta na diminuição da biodisponibilidade do NO 

devido ao sequestro de NO pelas EROs. Terceiro, o TNF-α não somente diminui o NO e sua 

biodisponilibidade, mas também provoca a redução dos efetores moleculares do NO como a 

guanilato ciclase e a PKG dependente de cGMP. Por último o TNF-α aumenta a expressão da 

fosfodiesterase 5 no corpo cavernoso, a qual adicionalmente diminui os níveis de cGMP. 

Além dos efeitos do TNF-α em reduzir o relaxamento, o presente estudo também 

demonstra que animais infundidos com TNF-α humano apresentam aumento da contração do 
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tecido cavernoso. O TNF-α humano liga-se ao receptor TNFR1 e possui afinidade muito 

baixa ao receptor TNFR2 em camundongos.
130

 Portanto, o aumento da resposta contrátil do 

tecido cavernoso observado no presente estudo é provavelmente mediado pelo receptor 

TNFR1. O aumento da sensibilidade ao Ca
+2

 no coração de animais que superexpressam o 

TNF-α causou melhora do desempenho contrátil cardíaco.
131

 Dependendo do tecido, a ligação 

do TNF-α no receptor TNFR1 ativa vias de sinalização que medeiam o aumento da 

sensibilidade ao Ca
+2

, estas incluem a fosfolipase A2, MAPK, Rho-cinase, c-Jun e 

esfingosina-ceramida.
132

 Em células de músculo liso das vias aéreas, por exemplo, o TNF-α 

aumenta a sensibilidade ao Ca
+2 

por aumentar a fosforilação da cadeia leve da miosina via 

fosfolipase A2 ou MAPK.
133

 Do mesmo modo, demonstrou-se que a via de sinalização 

RhoA/Rho-cinase contribui para o aumento na sensibilidade ao Ca
+2

 no músculo liso das vias 

aéreas de cobaias e de humanos.
116

 Além disso, a enzima NADPH oxidase também parece 

contribuir para o aumento induzido pelo TNF-α na sensibilidade do músculo liso ao Ca
+2

.
134

 

Em cultura de neurônios sensoriais o TNF-α causa ondas transitórias de Ca
+2

 e ativa a p38 e a 

c-Jun.
135

 Por fim, a ativação do TNFR1 no coração leva a ativação da via de sinalização 

ceramida/esfingosina-1-fosfato, a qual provoca o aumento intracelular de Ca
+2

 devido a 

ativação dos receptores da rianodina.
136

 Em suma, estes estudos em conjunto demonstram que 

o TNF-α exerce um papel importante em aumentar a sensibilidade do músculo liso ao Ca
+2

 e, 

portanto, para o processo de contração do músculo liso. 

Diversos estudos demonstram que este aumento na sensibilidade ao Ca
+2

, provocado 

pelo TNF-α, é acompanhado de aumento da contratilidade do tecido do músculo liso.
137-139

 

Além disso, estudos conduzidos em macacos demonstraram que a infusão intra-aminiótica de 

TNF-α provoca contrações uterinas e induz o parto prematuramente.
140

 Com relação a 

vasculatura, vários estudos demonstram que a ação direta do TNF-α causa contração. Em 

artéria mamária interna de humanos, concentrações elevadas do TNF-α causaram 

contração.
141

 A infusão do TNF-α diminuiu inicialmente a resistência vascular em artérias 

bronquiolares de resistência em ovelhas. Contudo, a resistência aumentou e permaneceu 

elevada por 3 horas após o início da infusão.
142

 Em contraste, o TNF-α não causou nenhum 

efeito direto em artérias de resistência de humanos,
143

 ou em arteríolas da musculatura 

esquelética de ratos.
144

 Independente dos efeitos diretos sobre a vasculatura, o TNF-α também 

pode modular a resposta de outros agonistas vasoconstritores. No presente estudo, animais 

infundidos com que o TNF-α demonstraram aumento da contração para fenilefrina no tecido 

cavernoso. Em consonância, foi demonstrado que a infusão de TNF-α provocou o aumento da 

resposta contrátil de anéis aórticos à fenilefrina.
100
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Além do aumento contrátil à fenilefrina, o corpo cavernoso dos animais infundidos 

com TNF-α apresentou aumento na resposta contrátil mediada por nervos simpáticos. De 

acordo com os dados do presente estudo, outros trabalhos demonstram que o TNF-α aumenta 

a ativação simpática renal e cardiovascular.
145

 Este efeito parece ser mediado pela liberação 

de noradrenalina no núcleo paraventricular, no sistema nervoso central, provocado pelo TNF-

α.
146

 Além disso, o TNF-α aumentou a responsividade das vias aéreas de humanos por meio 

do aumento da atividade de neurônios pré-sinápticos parassimpáticos.
147

  

É interessante observar que a vasculatura peniana não somente pode ser um alvo de 

amplo alcance de processos inflamatórios gerados em outras regiões, mas também pode 

participar de forma ativa contribuindo para o processo inteiro. Neste sentido, o corpo 

cavernoso humano possui um sistema renina-angiotensina local.
148

 AngII, um dos produtos 

finais e principal mediador desse sistema, induz lesões vasculares por diversos mecanismos, 

incluindo vasoconstrição, crescimento celular, produção de estresse oxidativo e inflamação.
149

 

De maneira similar, as células do músculo liso peniano não somente respondem, mas também 

sintetizam ET-1, a enzima conversora (ECE-1) e ambos os subtipos de receptores ETA e 

ETB.
150

 ET-1 induz vasoconstrição, estimula a expressão de moléculas de adesão e ativa 

fatores de transcrição responsáveis pelo aumento coordenado na expressão de várias citocinas 

e enzimas, as quais podem por sua vez levar à produção de mediadores inflamatórios.
151, 152

 

Ambos peptídeos aumentam os níveis de TNF-α, que por sua vez, também regula 

positivamente a liberação desses peptídeos vasoativos.
153-156

 No presente estudo foi observado 

que o TNF-α aumenta a resposta contrátil do tecido cavernoso à ET-1 e a expressão de 

receptores ETA. De fato, a incubação de células endoteliais com TNF-α aumenta a 

transcrição
153

 e a secreção de ET-1.
157

 Em adição, após a infusão de TNF-α foi observado 

aumento dos níveis e da vasoconstrição à ET-1 na artéria coronária de ratos.
158

 Este efeito foi 

corrigido pela administração de um antagonista do receptor ETA.
158

 

Este conjunto de evidências sugere que o TNF-α age diretamente na musculatura lisa 

do tecido cavernoso e determina o aumento das respostas contráteis deste tecido a outros 

agonistas.  

Além das ações diretas que o TNF-α pode exercer no corpo cavernoso, esta citocina 

também é capaz de provocar mudanças humorais que favorecem o aparecimento da DE. A 

população de macrófagos residentes no testículo ocupa cerca de 20% da população celular 

total dos espaços intersticiais.
159

 Estes macrófagos encontram-se em associação íntima com as 

células de Leydig, responsáveis pela produção de testosterona, e influenciam diretamente as 

suas funções.
160

 Os macrófagos intersticiais do testículo podem secretar diversos fatores que 
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regulam a esteroidogênese das células de Leydig. Quase todos estes fatores são inibitórios, 

incluindo o NO, a IL-1 e o TNF-α.
161

 Inúmeros estudos in vitro com células de Leydig 

demonstraram que o TNF-α diminui a síntese de testosterona.
162-166

 Além disso, Morales e 

colaboradores demonstraram que a aplicação do TNF-α intratesticular previne a produção de 

testosterona tanto no estado basal quanto após a estimulação com a gonadotrofina coriônica 

humana e identificaram a proteína regulatória da esteroidogênese aguda (StAR) como o alvo 

de ação inibitória desta citocina sob condições in vivo.
167

 Portanto, a produção exacerbada do 

TNF-α por macrófagos intratesticulares em condições patológicas poderia levar à diminuição 

de testosterona causando hipogonadismo e consequentemente a DE. De fato, evidências 

demonstram que o hipogonadismo secundário a hiperprolactinemia é devido a supressão da 

produção de testosterona pelo TNF-α.
168

 Portanto, estes dados ilustram que o TNF-α provoca 

a alteração de mecanismos humorais, e que estes, potencialmente contribuem para os efeitos 

deletérios sobre a função erétil observados no presente estudo. 

Stalder e colaboradores
169

 desenvolveram um modelo de camundongo transgênico que 

superexpressa o TNF-α apenas em astrócitos no cérebro. Estes autores descreveram o 

desfecho crônico da resposta inflamatória no cérebro destes animais. Aos 4 meses de idade os 

animais começaram a exibir paraparesia, a qual progrediu para paralisia total dos membros 

inferiores e morte após 2 meses do início dos sinais de paraparesia. Similarmente, Hayward e 

colaboradores,
170

 desenvolveram um modelo de camundongo transgênico que superexpressa 

TNF-α. Neste animais eles realizaram o teste de Irwin, o qual descreve observações divididas 

em 4 categorias: características físicas, respostas autonômicas, respostas comportamentais e 

respostas neurológicas. Entre 45 observações conduzidas apenas 5 delas foram diferentes 

entre os animais transgênicos e o grupo controle. Os animais transgênicos apresentaram 

redução do peso corporal, redução na força de segurar um dado objeto, foram incapazes de 

agarrar um fio e a posição da cauda era menos elevada do que em animais controle.
170

 Neste 

sentido, considerando que no atual estudo os animais foram infundidos com TNF-α por 14 

dias é improvável que as alterações funcionais no tecido cavernoso sejam devido as ações 

centrais do TNF-α. Além disso, é importante enfatizar que os níveis de TNF-α se elevaram 

apenas levemente, o que dificultaria a hipótese de ações centrais do TNF-α no presente 

estudo. Juntamente, o peso corporal dos animais infundidos não foi diferente do grupo 

controle, fato crucial dada a importância do TNF-α como agente causador de caquexia. 

Suporte adicional a esta idéia é o fato de que embora o TNF-α cruze a barreira 

hematoencefálica, o sistema de transporte é saturável.
171
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Tradicionalmente, acredita-se que a DE seja o desfecho de doenças vasculares 

sistêmicas que ocorre como uma consequência tardia da aterosclerose. Pesquisas recentes e 

dados clínicos que estão emergindo demonstram que o território vascular peniano pode ser um 

indicador sensível e agudo da disfunção endotelial sistêmica e disfunção do músculo liso. A 

associação entre a presença de mediadores inflamatórios e um estado pró-trombótico 

endotelial de um lado e a DE do outro, em pacientes com ou sem doença coronariana tem sido 

revisada.
71

 Inúmeros estudos epidemiológicos demonstram que a DE é altamente prevalente 

em homens com fatores de risco cardiovascular como o diabetes,
172, 173

 hipertensão,
174

 

dislipidemia,
175, 176

 tabagismo,
177

 obesidade e estilo de vida sendentário.
34, 125, 178

 Estas 

condições estão todas associadas com o aumento na incidência de DE e nos níveis de 

citocinas. Recentemente, Zhang e colaboradores demonstraram o papel pró-aterogênico 

substancial do TNF-α,
179

 onde a presença do receptor TNFR-1 na parede vascular contribui 

para o desenvolvimento de aterosclerose. 
179

 

Neste sentido, acredita-se que a deposição excessiva de componentes da matriz 

extracelular produzidos pelo fenótipo sintético das células de músculo liso na camada íntima 

dos vasos seja um dos fatores patológicos mais importantes na aterosclerose. No presente 

estudo foi demonstrado que o tecido cavernoso de animais TNF KO apresenta aumento na 

expressão de colágeno. Este resultado está em acordo com os resultados de Hiraga e 

colaboradores,
180

 os quais demonstraram que o TNF-α diminui a síntese de colágeno em 

células de músculo liso, especialmente o colágeno to tipo IV e V. Embora acredite-se que a 

célula de músculo liso seja um dos tipos de células na qual a síntese de colágeno é fortemente 

inibida pelo TNF-α,
180

 efeitos indiretos, inespecíficos ou de mecanismo compensatório 

produzidos pelo nocaute de TNF-α não podem ser descartados no presente estudo.  

Considerando que mudanças na composição de fibras elásticas e no tipo de colágeno 

alteram as propriedades mecânicas do pênis, o aumento do conteúdo de colágeno observado 

no corpo cavernoso dos animais TNF KO poderia indicar um estado fibrótico com redução na 

elasticidade e complacência do tecido, a qual por sua vez, levaria a diminuição da função 

erétil. Considerando isto, experimentos foram conduzidos para avaliar as propriedades de 

relaxamento espontâneo do tecido cavernoso após a distensão mecânica. De forma intrigante, 

o tecido cavernoso dos animais TNF KO apresentou maior relaxamento que o de animais do 

grupo controle. Embora seja difícil conciliar esta aparente discrepância, deve-se observar que 

os colágenos tipo I, III e IV são as isoformas predominantes no corpo cavernoso.
181

 O 

colágeno tipo I, o qual forma bandas fibrilares rígidas, é menos complacente do que o 

colágeno III, que se encontra predominantemente em tecidos elásticos e distensíveis e é 
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essencial para a força de tensão normal.
181

 Baseado nessas informações, pode-se especular 

que a discrepância observada no presente estudo pode ser em função de mudanças entre a 

razão da expressão de colágeno tipo I e III, as quais diminuiriam o impacto causado pelo 

aumento na expressão de colágeno sobre a contratilidade do tecido cavernoso.  

Outro fator que deve ser levado em consideração é que o tecido cavernoso de animais 

TNF KO apresentou aumento no conteúdo de elastina, o qual pode contribuir para o aumento 

de elasticidade do tecido cavernoso, e desta forma, contrapor o aumento de rigidez provocado 

pelo maior conteúdo de colágeno. A importância da elastina no tecido cavernoso pode ser 

ilustrada pelo fato de que a sua expressão encontra-se diminuída no corpo cavernoso de 

pacientes com DE.
182

  

Se por um lado a expressão de elastina e colágeno é importante para manter a 

complacência e a distensibilidade do corpo cavernoso, do outro, a expressão de células do 

músculo liso é crucial para o mecanismo de venoclusão durante a ereção.
183

 Em geral, a 

disfunção venoclusiva é correlacionada com a diminuição no percentual de células de 

músculo liso no corpo cavernoso de pacientes humanos, o que resulta em DE.
183

 

Considerando os resultados de aumento no relaxamento e na deposição de colágeno no tecido 

cavernoso de animais TNF KO, alguém poderia questionar se estes resultados são apenas uma 

consequência da perda de células de músculo liso no tecido cavernoso. Contudo, os resultados 

do presente estudo demonstram que não existe diferença entre a expressão de células de 

músculo liso nem no percentual da área total ocupada pelas células de músculo liso no corpo 

cavernoso de animais TNF KO e controle. Portanto, estes resultados sugerem que o aumento 

no relaxamento do corpo cavernoso de animais TNF KO se deve não somente ao conjunto de 

mudanças nas propriedades mecânicas do tecido, mas principalmente nos mecanismos 

intracelulares responsáveis pelo controle do tônus do músculo liso e que são influenciados 

pelas ações do TNF-α. 

O conjunto de resultados in vitro do presente estudo sugere que o TNF-α favorece a 

detumescência. Por outro lado, a sua ausência seria acompanhada de facilitação e/ou aumento 

na tumescência. De fato, animais nocautes do gene TNF-α apresentaram aumento do número 

de ereções espontâneas, confirmando que os resultados observados in vitro são traduzidos em 

melhora da função erétil  in vivo. De acordo com os resultados do presente estudo, Hayward e 

colaboradores
170

 demonstraram que camundongos que superexpressam o TNF-α humano 

apresentam diminuição do número de ereções induzidas, do número de intromissões e do 

comportamento copulatório.
170
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Se a hipótese do presente estudo estiver correta um dos seus corolários é de que a DE 

estaria presente em situações clínicas onde os níveis de TNF-α encontram-se elevados. De 

fato, diversas situações clínicas que se manisfestam com níveis aumentados de TNF-α têm 

sido associadas com a DE em homens e disfunção sexual em mulheres, tais como: psoríase,
184

 

artrite psoriática,
185

 artrite reumatoide,
186

 espondilite anquilosante
187-189

 e doença pulmonar 

obstrutiva crônica.
104

 Pacientes com estas condições, em geral, apresentam diminuição da 

libido, frequência de coito, mudanças negativas no desempenho sexual e insatisfação geral 

relacionada com a função sexual.
190-193

 Além dessas alterações, diversos outros fatores 

orgânicos e psíquicos também contribuem para DE e para as disfunções sexuais de uma forma 

geral em condições reumatológicas, entre estes incluem: a depressão, a diminuição da 

autoestima, dores articulares e o medo antecipatório relacionado ao desempenho sexual.
190-193

 

A diminuição da tolerância ao exercício físico é listada como uma das principais limitações 

em pacientes com doenças reumáticas para a prática sexual, contribuindo para a DE e a 

insatisfação no desempenho sexual. Contudo, não existem evidências que claramente 

demonstrem que esta limitação seja o agente causal da DE nestas condições.  

Embora estas evidências sugiram que o TNF-α pode exercer um papel crucial para o 

desenvolvimento da DE e de outras disfunções sexuais em humanos, por outro lado, é 

importante observar que o TNF-α não está sozinho na lista de citocinas que estão alteradas 

nestas condições e, provavelmente uma míriade de efeitos deve coexistir contribuindo para 

DE. 

Outro corolário que surge da hipótese do presente estudo é a de que drogas que 

normalizem os níveis de TNF-α seriam eficazes no tratamento de pacientes com DE que 

tenham os níveis elevados de TNF-α. Até o presente momento, apenas um estudo avaliou os 

efeitos da terapia com inibidores do TNF-α sobre a função erétil.
194

 Neste estudo pacientes 

com espondilite anquilosante (entre 29 e 48 anos) foram tratados durante 3 meses com 

bloqueadores do TNF-α. Pelo menos cinco fatores pertinentes à disfunção erétil foram 

avaliados por meio do questionário denominado de Índice Internacional da Função Erétil 

(International Index of Erectile Function, IIEF) antes e após o tratamento, sendo eles: 1) 

função erétil; 2) satisfação durante o intercurso; 3) função orgásmica; 4) desejo sexual e a 5) 

satisfação geral. Entre os pacientes com DE o tratamento com bloqueadores do TNF-α 

melhorou a função erétil, a satisfação durante o intercurso e o desejo sexual.
194

 Outros estudos 

experimentais presentes na literatura sugerem diversos benefícios dos bloqueadores de TNF-α 

no sistema cardiovascular em animais com hipertensão. Como exemplo, a inibição do TNF-α 

diminui a progressão da hipertensão e dos danos renais na hipertensão induzida pela AngII
195
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assim como na hipertensão mineralocorticóide,
196

 um modelo onde ET-1 exerce um papel 

primordial nas lesões de órgãos-alvo.
151, 152

 Nos animais hipertensos DOCA-sal, o bloqueio 

das ações do TNF-α pelo tratamento com etanercept reduz vários índices do processo 

inflamatório renal independente de quaisquer efeitos na pressão arterial. Além disso, a 

inibição do TNF-α reduziu a excreção da proteína quimiotáxica de monócitos 1 (MCP-1), 

diminuiu a atividade do NFκB e a expressão de ICAM-1 no córtex renal, assim como os 

níveis de ET-1 excretados na urina. Por fim, ratas com deficiência de estrógeno tratadas com 

receptor solúvel de TNF-α tiveram aumento da modulação vascular do NO, da eNOS e 

diminuição da NADPH oxidase em artérias mesentéricas.
197

  

Em resumo, o conjunto de evidências do presente estudo demonstra o papel 

importante que o TNF-α exerce em várias doenças cardiovasculares, provavelmente como um 

fator ativo em determinar a disfunção endotelial e induzir o aumento de várias outras 

substâncias que também exercem controle direto sobre o endotélio e o tônus do músculo liso 

vascular e do corpo cavernoso. Considerando isto, neste caso o desenvolvimento da DE não 

seria meramente a consequência das ações sistêmicas do TNF-α, mas o conjunto orquestrado 

de ações diretas e indiretas no corpo cavernoso, humorais, sistêmicas, e no sistema nervoso 

central. Além de apontar o TNF-α como um possível agente causador da DE, o presente 

estudo corrobora os dados recentes da literatura que mostram a associação da DE com 

doenças cardiovasculares. Mais importante é o fato que a DE representa um quadro de alerta, 

uma vez que esta é um forte preditor de eventos cardíacos. Portanto, identificar o papel do 

TNF-α como um agente causal na DE é de extrema importância não só por fornecer uma 

ligação humoral entre doenças cardiovasculares e DE, mas também porque terapias que visam 

à redução desta citocina encontram-se atualmente disponíveis. 



 

*De acordo com: International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for 
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ANEXO C – Artigo publicado: Emerging role for TNF-alpha in erectile dysfunction. 

 

Carneiro FS, Webb RC, Tostes RC. Emerging Role for TNF-α in Erectile Dysfunction. J Sex 
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