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RESUMO 

HAGIHARA GN. Resposta à angiotensina II em artérias mesentéricas de resistência 

na obesidade: participação das MAPKs. [Dissertação (Mestrado em Farmacologia)] 

São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2012. 

 

Na obesidade há alteração da função vascular. Um dos mecanismos envolvidos 

nessa alteração é o aumento da ativação do sistema renina-angiotensina, 

comprometendo a resposta à angiotensina II (Ang II), que pode ativar as vias de 

sinalização intracelular das proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs). 

Para investigar o papel da obesidade e das MAPKs na resposta à Ang II, utilizamos 

ratos Wistar que receberam injeção de glutamato monossódico (4,0g/Kg, s.c.) a 

partir do 2o ao 6o dia e vida e que foram analisados com 16 semanas. Esse 

tratamento foi eficaz em induzir a obesidade caracterizada por aumento do Índice de 

Lee, das gorduras periepididimal e retroperitoneal, sem alteração da massa magra 

(sóleo e EDL), além de induzir a hipertrigliceridemia, aumento das frações VLDL e 

LDL, sem alteração no colesterol total, HDL-colesterol e na pressão arterial sistólica. 

A resposta à Ang II foi estudada em artérias mesentéricas de resistência isoladas 

utilizando o miógrafo de arame. Os ratos obesos apresentaram menor resposta à 

Ang II quando comparados aos controles. Essa alteração foi dependente do 

endotélio e envolveu o receptor AT2 (ATR2), pois o seu antagonismo corrigiu a 

menor resposta nos obesos. A expressão proteica de AT1R não diferiu dos 

controles, enquanto os obesos apresentaram aumento da expressão de AT2R. A 

inibição da óxido nítrico sintase pelo L-NAME, corrigiu a menor resposta à Ang II em 

obesos, indicando que o NO participa da menor contração, o que foi confirmado pelo 

aumento da expressão basal da eNOS. A inibição da NADPH oxidase pela apocinina 

reduziu a contração à Ang II nos dois grupos estudados, mostrando que a alteração 

encontrada nos ratos obesos não envolve a participação das espécies reativas de 

oxigênio. A menor resposta à Ang II nos obesos envolve a via da ERK 1/2 que 

favorece  a vasodilatação, pois a sua inibição corrigiu essa resposta. Demonstramos 

também que os ratos obesos já apresentam aumento da expressão de ERK1/2 no 

estado basal e que o estímulo de Ang II aumentou ainda mais a fosforilação dessa 

MAPK. Já as vias da JNK e p38 MAPKs estão envolvidas na manutenção da 

resposta contrátil à Ang II, pois a inibição de cada uma dessas vias diminuiu ainda 
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mais a contração nos obesos. A alteração parece ser específica, pois não foi 

observada diferença na resposta contrátil induzida por noradrenalina e cloreto de 

potássio. As MAPKs parecem não constituir o principal mecanismo pelo qual a Ang II 

e a noradrenalina promovem vasoconstrição nos controles, uma vez que a inibição 

de cada uma dessas três MAPKs não alterou a resposta contrátil a esses agentes. 

Portanto, concluímos que na obesidade, a resposta contrátil à Ang II é  menor, como 

possível mecanismo adaptativo frente ao aumento da ativação do sistema renina 

angiotensina. Esse mecanismo envolve a participação do endotélio com maior 

liberação de NO, aumento do número de AT2R, e da fosforilação da eNOS e da 

ERK1/2. Essas vias favoreceriam a vasodilatação em ratos obesos, que se traduz 

em menor resposta contrátil à Ang II.  

 

Palavras-chave: Obesidade. Angiotensina II. MAPKs. 
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ABSTRACT 

HAGIHARA GN.  Differential participation of MAPKs in angiotensin II-induced 

contraction in obesity. [Master thesis (Pharmacology)] São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2012. 

 

Obesity is associated to vascular dysfunction. One of the mechanisms involved in 

this alteration is increased activation of the renin-angiotensin system, compromising 

the response to angiotensin II (Ang II), a vasoactive peptide that can activate the 

mitogen-activated protein kinases (MAPKs) pathways. To investigate the role of 

obesity and MAPKs in vascular reactivity to Ang II, Wistar rats received monosodium 

glutamate injections (4.0g/kg, s.c.) from 2nd to 6th day after birth and were used at the 

age of 16 weeks. This treatment was effective in inducing obesity characterized by 

increased Lee`s index, retroperitoneal and periepididymal fat with no change in lean 

body mass (soleus and EDL), and induced hypertriglyceridemia, increased VLDL and 

LDL fractions, with no change in total cholesterol, HDL-cholesterol and systolic blood 

pressure. The response to Ang II was analyzed in isolated mesenteric resistance 

arteries using a wire myography. The obese rats had lower response to Ang II when 

compared to controls. This alteration was endothelium-dependent and involved the 

AT2 receptor (AT2R) because the AT2R antagonism corrected the lower response. 

The AT1R protein expression did not differ from controls, while AT2R expression was 

increased in obese rats. Inhibition of nitric oxide synthase by L-NAME corrected the 

response to Ang II, indicating the participation of NO in the lower response, which 

was confirmed by the increased basal expression of eNOS. Inhhibition of  NADPH 

oxidase by apocynin reduced the contraction to Ang II in both groups, indicating that 

the alteration observed in obese rats did not involve the participation of reactive 

oxygen species. Because the inhibition of ERK1/2 corrected the Ang II response, we 

concluded that the lower response to Ang II involves ERK1/2 pathway that promotes 

vasodilatation. We have also demonstrated that obese rats have increased ERK1/2 

expression in basal and Ang II stimulus. Since the inhibition of JNK and p38 MAPKs 

pathways decreased even more the Ang II response, we concluded that they are 

involved in maintenance of the contractile response to this agonist. The alterations 

were specific because there was no difference in the contractile response to 

norepinephrine and potassium chloride. The MAPKs appear not to be the main 
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mechanism by which Ang II and noradrenline promote vasoconstriction in controls, 

since inhibition of each of three major MAPKs pathways did not alter the contractile 

response to thes agents. Therefore, we concluded that in obesity, the lower 

contractile response to Ang II might be an adaptive mechanism against the increased 

activation of the renin-angiotensin system. This mechanism involves the participation 

of the endothelium through a greater release of NO, increased AT2R, eNOS and 

ERK1/2 expressions. These pathways would contribute to vasodilatation in obesity, 

which was expressed as a lower contractile response to Ang II. 

 

Key words: Obesity. Angiotensin II. MAPKs. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Obesidade 

A obesidade e as doenças que surgem como consequência dela, tais como o 

diabetes tipo 2, a hipertensão e as doenças cardiovasculares, estão aumentando de 

modo significativo a mortalidade em todo o mundo (Wild et al., 2004). Estudos 

epidemiológicos demonstram que a prevalência de obesidade, principalmente entre 

indivíduos jovens, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 

aumentou significantemente em relação a países industrializados (Zimet et al., 

2001). Adicionalmente, dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabolismo mostram que 18 milhões de brasileiros são obesos e cerca de 70 

milhões apresentam sobrepeso. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde 

(2005), nas últimas duas décadas, o número de indivíduos diabéticos aumentou 

dramaticamente de 30 para 177 milhões em todo o mundo. 

Os mecanismos fisiopatológicos que levam ao desenvolvimento da obesidade 

estão apenas parcialmente elucidados. Sabe-se que ela surge como consequência 

do modo pelo qual o corpo regula a ingestão, o gasto e o estoque energético. Além 

disso, fatores biológicos, comportamentais e ambientais podem interagir e afetar o 

equilíbrio energético, contribuindo para o desenvolvimento da obesidade (Hill, 2006). 

Na obesidade frequentemente detecta-se resistência à insulina e 

hiperinsulinemia compensatória (Quatanani, Lazar, 2007; Wilcox; 2005). A 

resistência à insulina pode ser definida como efeito diminuído da insulina sobre a 

captação, o metabolismo e o armazenamento de glicose, em virtude da redução da 

sensibilidade de tecidos periféricos à ação deste hormônio (Avogaro et al., 2005; 

Saltiel, Kahn, 2001). Nesta condição, a captação de glicose estimulada pela insulina 

encontra-se diminuída no músculo esquelético e no tecido adiposo, além de haver 

prejuízo na supressão da produção de glicose hepática (Greenfield, Campbell, 

2004). 

Estudos clínicos e experimentais sugerem a existência de uma relação causa-

efeito entre obesidade e resistência à insulina, tendo em vista que ganho/perda de 

peso está intimamente correlacionado com diminuição/aumento da sensibilidade à 

insulina, respectivamente (Freidenberg et al., 1988). A resistência às ações da 

insulina na obesidade contribui para uma série de alterações metabólicas e 



22 
 

cardiovasculares, que favorecem o desenvolvimento de condições como o diabetes 

tipo 2 e a hipertensão arterial (Caballero, 2003). 

1.2 Disfunção vascular na obesidade 

A função vascular também sofre alterações decorrentes da obesidade 

(Fruhbeck, 2004). Estudos sugerem que o acúmulo de tecido adiposo branco nesta 

condição, com aumento da liberação de citocinas, de substratos e de hormônios na 

circulação, pode ter participação importante no processo de disfunção vascular 

(Fernández-Sánchez, 2011). O papel da resistência à insulina nas alterações da 

resposta vascular também foi demonstrado em estudos clínicos onde se verificou 

que indivíduos obesos com resistência à insulina apresentam redução de 40 a 50% 

da vasodilatação dependente de endotélio quando comparados ao grupo controle 

(Larson et al, 1984). Adicionalmente, a capacidade da insulina de aumentar a 

vasodilatação dependente de endotélio por modulação da produção ou liberação de 

óxido nítrico (NO) encontrava-se notadamente prejudicada nestes indivíduos, 

indicando que a obesidade e a resistência à insulina, independentemente de outros 

fatores de risco, podem contribuir para alterar a função endotelial (Steinberg et al., 

1996; Chen et al., 2003). 

As células endoteliais vasculares representam papel importante na 

manutenção da homeostase vascular. Além de proporcionar uma barreira física 

entre o lúmen e a parede do vaso, o endotélio regula ativamente o tônus vascular 

basal e a reatividade vascular em condições fisiológicas, respondendo a forças 

mecânicas e a mediadores neuro-humorais, além de liberar uma variedade de 

fatores contráteis e relaxantes. Frente a estímulos específicos, as células endoteliais 

podem liberar fatores relaxantes derivados do endotélio (EDRFs), como também 

fatores contráteis derivados do endotélio (EDCFs). Os EDRFs incluem o NO, a 

prostaciclina (PGI2) e o fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF). Os 

EDCFs compreendem a angiotensina II (Ang II), a endotelina-1 (ET-1), espécies 

reativas de oxigênio (EROs) e os prostanóides vasoconstritores (Furchgott, 

Vanhoutte, 1989). Em condições fisiológicas, o tônus vascular é garantido pelo 

equilíbrio exercido por estes fatores. O desequilíbrio na produção e/ou liberação 

desses fatores, com aumento de EDCFs e/ou diminuição dos EDRFs, é uma das 

características da disfunção endotelial (Mather et al., 2002). 
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Alguns mecanismos têm sido propostos para explicar a disfunção endotelial 

presente na obesidade, como alterações na geração e/ou liberação dos mediadores 

envolvidos no relaxamento (Steinberg et al.,1996; Sánchez et al., 2010), 

especialmente o NO, e na contração vascular, como os produtos do ácido 

araquidônico (Mather et al., 2002). Estudos demonstram também o papel importante 

do estresse oxidativo, sendo este considerado o principal mecanismo pelo qual a 

resistência à insulina causa disfunção endotelial na obesidade. No estresse oxidativo 

há aumento da geração de EROs como o radical ânion superóxido (O2
-.) ou peróxido 

de hidrogênio (H2O2) (Fernández-Sánchez et al., 2011). Em um estudo clínico a 

diminuição da resposta vasodilatadora dependente do endotélio em indivíduos 

obesos foi atribuída, ao menos em parte, ao estresse oxidativo, pois a infusão de 

vitamina C, um antioxidante, melhorou a resposta à acetilcolina (ACh), um agente 

vasodilatador dependente de endotélio (Perticone et al., 2001). Estudos 

experimentais também demonstram que a obesidade é acompanhada de diminuição 

da vasodilatação dependente de NO, que pode ocorrer devido ao aumento da 

produção de (EROs), como o (O2
-.), que inativa o NO (Schiffrin et al., 2008). 

Estudo recente realizado em nosso laboratório demonstrou que a obesidade 

promove aumento da resposta contrátil induzida por agonista adrenérgico e redução 

da resposta vasodilatadora dependente de endotélio no leito arteriolar mesentérico. 

Essas alterações estão relacionadas com redução da produção de NO, aumento da 

geração de EROs e redução da razão PGI2/TXA2 no leito arteriolar mesentérico 

(Lobato, et al., 2011). 

1.3 Resposta à angiotensina II na obesidade 

Um fator que pode levar à resistência à insulina e hipertensão na obesidade é 

o aumento da ativação do sistema renina-angiotensina (SRA). O SRA é um dos 

principais sistemas regulatórios da pressão arterial, da perfusão tecidual e do 

volume sanguíneo. Simplificadamente, o angiotensinogênio é clivado pela protease 

renina em angiotensina I, que por sua vez é convertida pela enzima conversora de 

angiotensina (ECA) em Ang II (Metha, Griendling, 2006). A Ang II é um dos 

principais peptídeos efetores desse sistema e possui a maioria de suas ações 

conhecidas desencadeada pela ligação ao receptor AT1, um receptor acoplado à 

proteína G que, uma vez ativado, pode estimular múltiplas vias intracelulares de 

transdução do sinal, levando a diversas ações biológicas. A ativação do receptor 
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AT1 estimula a fosfolipase C, induzindo a formação de trifosfato de inositol e 

diacilglicerol, o que promove aumento dos níveis citoplasmáticos de Ca2+, levando à 

ativação da proteína quinase C (PKC) e da adenilil-ciclase (Lee et al., 1993). A 

ligação da Ang II ao receptor AT1 pode também ativar uma via de sinalização 

mediada por tirosina-quinases (Fleming et al., 2006). Uma série de tirosina-quinases 

pode ser ativada a partir da ligação da Ang II ao receptor AT1. Essas tirosina-

quinases regulam vias efetoras intracelulares, incluindo a PLC-gama e ativadores de 

transcrição (STATs) (Carvalho-Filho et al., 2007). 

Além do receptor AT1, a Ang II pode ativar o receptor AT2, e sua ativação 

está relacionada a diversos mecanismos de sinalização intracelular, tais como a 

ativação de proteínas fosfatases, ativação do sistema NO/cGMP, estimulação da 

fosfolipase A2 e na regulação negativa de diversas respostas iniciadas pela ativação 

do receptor AT1 (Fleming et al., 2006; Steckelings et al., 2005). 

A Ang II influencia a pressão sanguínea atuando em múltiplas vias. Sua ação 

em diversos territórios vasculares e em diferentes tecidos pode levar ao aumento do 

volume extracellular e dos níveis pressóricos. A Ang II promove vasoconstrição de 

arteríolas renais e sistêmicas, contribuindo para o aumento da resistência periférica 

e da pressão arterial. A ativação de receptores de Ang II no sistema nervoso central 

também contribui para o aumento da pressão arterial, por aumentar a descarga 

simpática para o coração e para o sistema vascular, aumentando o débito cardíaco e 

a resistência periférica total (Touys, Schiffrin, 2000). 

Além de atuar sobre o sistema vascular, a ativação do receptor AT1 pela Ang 

II estimula a produção de aldosterona pela zona glomerulosa no córtex da glândula 

adrenal. A aldosterona é um hormônio esteroide que promove aumento da 

reabsorção de sódio e água nos túbulos distais e nos ductos coletores do rim, 

contribuindo para a elevação da pressão arterial (Siddiqui, Hussain, 2007). 

A importância do SRA na obesidade foi sugerida em estudos demonstrando 

que este sistema está ativado em indivíduos obesos apesar do estado de expansão 

de volume e retenção de sódio. Demonstrou-se que indivíduos com índice de massa 

corporal (IMC) maior do que 31 Kg/m2 apresentam níveis de ECA elevados em 

tecidos, como os vasos e os rins (Barton et al., 2003). O próprio acúmulo de gordura 

visceral na obesidade pode contribuir para este quadro em virtude da compressão 

mecânica renal associada à expansão de tecido adiposo, fator determinante para a 

maior reabsorção de sódio nos segmentos proximais do néfron promovendo 
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ativação da mácula densa, no sentido de preservar o fluxo plasmático renal e a taxa 

de filtração glomerular. Esse mecanismo leva à retenção hidrossalina e à elevação 

dos níveis pressóricos (Rahmouni et al., 2005). 

O metabolismo também pode sofrer influências da Ang II. Estudos recentes 

demonstraram a presença de diversos constituintes do SRA no tecido adiposo e em 

adipócitos isolados. Além disso, estudos demonstram que a Ang II potencializa os 

efeitos inibitórios de ácidos graxos não esterificados sobre a captação de glicose 

mediada pela insulina e que o bloqueio sistêmico do SRA melhora a sensibilidade à 

insulina em indivíduos obesos que apresentam hipertensão arterial (Kurtz et al., 

2004). 

Elevados níveis plasmáticos e aumento da expressão de angiotensinogênio 

no tecido adiposo têm sido verificados na obesidade (Formiguera, Cantón, 2004). 

Esses fatores contribuem para o aumento da produção local de Ang II nesses 

pacientes. Estudos experimentais demonstraram que o angiotensinogênio produzido 

pelo tecido adiposo pode atuar localmente, estimulando a diferenciação de 

adipócitos locais, além de ser liberado na corrente sanguínea. Isso reforça a 

hipótese de que os altos níveis de angiotensinogênio em pacientes obesos podem 

ocorrer como consequência do aumento da massa de tecido adiposo. 

Adicionalmente, a ativação sistêmica e tecidual do SRA na obesidade pode 

potencializar o aumento da reabsorção renal de sódio e o desvio da pressão de 

natriurese contribuindo para a elevação da pressão arterial (Carvalho-Filho et al., 

2007).  

Alterações na resposta mediada pela Ang II no sistema vascular têm sido 

descritas por diversos autores em modelos animais de obesidade, assim como em 

humanos (Siddiqui, Hussain, 2007). Porém, estudos de reatividade vascular em 

modelos experimentais de obesidade são conflitantes no que se refere aos efeitos 

da Ang II. Estudos avaliando a resposta à Ang II em aorta de ratos com obesidade 

induzida por dieta hiperlipídica (Ghatta, Ramarao, 2004) e em ratos Zucker 

(Nishimatsu et al., 2005), um modelo genético de obesidade e resistência à insulina, 

relataram aumento da resposta vasoconstritora à Ang II quando comparados aos 

controles. Por outro lado, estudos anteriores não demonstraram aumento da 

resposta à Ang II em anéis de aorta de ratos Zucker (Harker et al., 1993). Essas 

informações indicam que não há um consenso quanto à alteração da resposta 
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vasoconstritora à Ang II na obesidade e que mais estudos são necessários para 

esclarecer os mecanismos envolvidos nessa patologia. 

1.4 Participação das MAPKs na obesidade 

A ligação da Ang II ao aos seus receptores ativa diversas vias sinalizações 

intracelulares que regulam seus efeitos fisiológicos. Dentre elas destacamos as vias 

de sinalização constituídas por proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs) 

(Metha, Griendling, 2006). 

Dados de estudos recentes indicam que na obesidade há ativação de MAPKs 

em tecidos que regulam a homeostase energética, como o fígado, o músculo 

esquelético e o tecido adiposo. Os mecanismos envolvidos no desenvolvimento 

dessa alteração incluem aumento da produção de ácidos graxos livres e de citocinas 

pró-inflamatórias pelo tecido adiposo branco (Hirosumi et al., 2002).  

O sistema de sinalização intracelular que envolve a cascata das MAPKs é 

representado principalmente por três grupos: quinases reguladas por sinalização 

extracelular (ERKs), quinases do terminal c-jun (JNKs), e p38 MAPKs. Essas 

proteínas incluem quinases de serina/treonina, que são reguladas por cascatas de 

fosforilação organizadas em grupos específicos. Diversos ativadores situados nos 

passos iniciais da cascata respondem a estímulo extracelular. Este, por sua vez, 

deflagra a cascata por meio da ativação de proteínas quinases, que promovem a 

fosforilação de proteínas específicas. Essas proteínas, uma vez ativadas, fosforilam 

as MAPKs. As MAPKs atuam, então, em vários alvos situados em passos mais 

avançados da cascata, que afetam, por sua vez, processos relacionados a eventos 

adaptativos, tais como expressão gênica, diferenciação, metabolismo e apoptose 

(Seger, Krebs, 1995; Sprague, Khalil, 2009). 

As ações das MAPKs são estreitamente integradas em condições fisiológicas. 

A ativação da p38 MAPK está relacionada com cardioproteção (Muslin et al., 2008). 

A via da MAPK é também importante para as ações proliferativas da insulina. Na 

vasculatura, essa via medeia não somente o crescimento celular, mas também a 

capacidade migratória das células endoteliais, do músculo liso vascular e dos 

monócitos. Além disso, ela parece mediar a expressão de um fator pró-trombótico, 

pró-fibrótico, o inibidor do ativador do plasminogênio 1 (PAI-1), em resposta a 

diversos estímulos. Estudos demonstraram que a JNK regula negativamente a 

sinalização da insulina contribuindo para o desenvolvimento de resistência aos 
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efeitos desse hormônio (Hirosumi et al., 2002), ao passo que a p38 MAPK está 

implicada na regulação positiva do gasto energético (Puigserver et al., 2001). 

As MAPKs representam também papel importante na regulação da contração 

do músculo liso vascular. Demonstrou-se que a noradrenalina (NA) e a ET-1 ativam 

a p38 MAPK em artérias mesentéricas de resistência de ratos. Porém, apenas a 

contração induzida pela NA depende da ativação da p38 MAPK, demonstrando que 

os mecanismos de ativação da p38 MAPK diferem entre estes dois agonistas 

(Ohanian et al., 2001). O papel da p38 MAPK na contração induzida pela Ang II em 

aorta de ratos também já foi demonstrado, assim como a participação das EROs e a 

sensibilização do aparato contrátil também medeiam esse efeito (Zhou et al. 2010). 

Além da p38 MAPK, a ativação da ERK possui também papel importante na 

contração vascular mediada pela Ang II (Touyz et al., 1999).  

A participação das MAPKs na disfunção vascular presente em condições 

como a hipertensão tem sido proposta. Assim, demonstrou-se que a ativação da p38 

MAPK possui papel importante no aumento da vasoconstrição induzida pela ET-1 

em ratos espontaneamente hipertensos. Essa alteração é independente da 

fosforilação de proteínas da cadeia leve de miosina (Kwon et al., 2004). Em outro 

estudo demonstrou-se que o aumento da reatividade vascular à felinefrina, um 

agonista α1-adrenérgico, em aorta de ratos hipertensos DOCA-sal é mediado pela 

ativação da ERK1/2 (Giachini et al., 2010). 

Embora alguns estudos tenham sido realizados no sentido de avaliar os 

efeitos da obesidade sobre a resposta contrátil à Ang II, não há um consenso quanto 

à participação e ao papel desempenhado pelas MAPKs nestas alterações.  
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6 CONCLUSÃO 

  Ratos obesos com 16 semanas apresentam menor resposta vasoconstritora 

à Ang II, sugerindo mecanismo compensatório para o possível aumento da 

ativação do SRA; 

  A alteração contrátil à Ang II nos ratos obesos é dependente do endotélio e 

específica a este agente pois não houve alteração na contração à NA e ao 

KCl;  

 Os ratos obesos não apresentaram alteração no número de receptores do tipo 

AT1, entretanto, eles apresentaram maior quantidade de receptores do tipo 

AT2, promovendo respostas que favorecem a vasodilatação, que no nosso 

trabalho é demonstrado pela diminuição da resposta à Ang II; 

 A hiporreatividade à Ang II está relacionada à maior liberação NO; 

 As EROs participam da resposta contrátil à Ang II nos dois grupos estudados, 

entretanto, parecem não contribuir para a menor resposta à Ang II em ratos 

obesos; 

 A via da ERK1/2 parece favorecer mecanismos de relaxamento nos ratos 

obesos, estando associada à maior fosforilação da eNOS e, desta forma, ao 

aumento do NO e consequente menor contração à Ang II; enquanto que as 

vias da JNK e p38 MAPK atuam na manutenção da vasoconstrição a esse 

agente; 

 O maior número de receptores AT2 e a maior fosforilação da ERK 1/2 são 

fatores que se somam para resultar na diminuição da resposta à Ang II. 

 As MAPKs não constituem o principal mecanismo de contração vascular nos 

ratos controles; 
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