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RESUMO 

 

Araujo PX. EFEITO DO CONJUGADO ESTROGÊNIO EQÜINO (Premarin®) 

SOBRE O LEITO VENULAR MESENTÈRICO DE SHR OVARIECTOMIZADAS: 

PAPEL DO ENDOTÈLIO [dissertação (Mestrado em Ciências)] – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

Ainda existe controvérsia se a terapia hormonal estrogênica (TH) confere 

benefício ou dano cardiovascular. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos 

da ovariectomia na reatividade do leito venular mesentérico (LVM) de fêmeas 

SHR à angiotensina II (ANG II), submetidas ou não ao TH com conjugado 

estrogênio eqüino (CEE). Foi avaliado o papel do endotélio no mecanismo de 

ação das doses terapêutica padrão (SD) e mínima (LD), dez vezes menor do 

que a padrão. Curvas-concentração-efeito à ANG II foram construídas no LVM 

de fêmeas SHR. A vasoconstrição induzida pela ANG II foi maior nos LVM das 

OVX e SD comparado à das SHAM e LD. Após perfusão com L-NAME, a 

resposta à ANG II foi aumentada nos LVM das SHAM e LD. O tratamento com 

L-NAME não alterou a hipereatividade à ANGII nos LVM das OVX e SD. A 

biodisponibilidade do NO foi medida por 4,5 diaminofluoresceína diacetato. A 

produção de NO foi reduzida nos LVM das OVX e SD em relação à dos grupos 

SHAM e LD. A geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) foi 

demonstrada pela dihidroetidina. Houve aumento na geração de EROS nos 

LVM das OVX e SD quando comparado à dos LVM dos SHAM e LD. A 

incubação do LVM com L-NAME corrigiu a geração de EROS apenas no grupo 

SD, entretanto a apocinina, catalase e superóxido dismutase reduziram a 

geração de EROs nos grupos OVX e SD. A expressão do RNAm da eNOS, dos 

receptores para ANG II ,AT1 e AT2 e de estrógeno ERα e GPCR30 foi avaliada 

por RT-PCR. A eNOS mostrou-se reduzida no LVM das OVX comparada à dos 

grupo SHAM.Os tratamentos com CEE, SD e LD restauraram a expressão para 

níveis similares àquelas do grupo SHAM. Observamos aumento da expressão 

do receptor AT1 no LVM das OVX quando comparadas às do grupo SHAM. Por 
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outro lado, a expressão do RNAm do receptor AT2, ERα e GPR30 no grupo LD 

mostrou-se aumentada quando comparada com os demais grupos. Em 

resumo, no presente trabalho demonstramos que o aumento da resposta à 

ANGII no LVM de SHR OVX e SD pode estar relacionado a diminuição da 

biodisponibilidade de NO caracterizando assim, disfunção endotelial/vascular. 

Essas alterações vasculares podem ser devidas a maior geração EROs, tais 

como ânion superóxido e peróxido de hidrogênio, produzidas possivelmente 

por maior atividade da enzima NADPH oxidase no LVM das OVX, e também 

pelo desacoplamento da eNOS nos LVM de SHR OVX tratadas com SD. O 

tratamento das OVX SHR com LD corrigiu a disfunção endotelial/vascular 

aumentando a biodisponibilidade do NO. Isso pode estar relacionado, 

provavelmente com a correção da geração de EROS, modulação da expressão 

da enzima eNOS, e dos receptores AT2 de ANG II e ERα/GPR30 de estrógeno. 

Esses dados sugerem que a TH com LD possa ser benéfica no leito venular, 

prevenindo aparecimento de doença venosa, tal como trombose, que é um 

efeito colateral observado durante a TH. Nossa hipótese é que a TH com CEE 

possa promover benefício ou não ao LVM, dependendo da dose utilizada.  

 

Palavras-chave: Estrogênio, Veias, Angiotensina II, Endotélio Vascular, Óxido 

Nítrico, Estresse Oxidativo. 
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ABSTRACT 

 

Araujo PX..EFFECT OF CONJUGATED EQUINE ESTROGENS (Premarin®) 

ON THE MESENTERIC VENULAR BED OF OVARIECTOMIZED SHR:ROLE 

OF ENDOTHELIUM [Masters thesis (Science)] São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2011. 

 

There is still controversy whether the estrogen hormone therapy confers 

cardiovascular benefit or harm. The aim of this study was evaluated the effect of 

conjugated equine estrogen (CEE) treatment, in isolated mesenteric venular 

bed (MVB) of ovariectomized SHR (OVX), at standard therapeutic (SD) and the 

ten times lower than standard dose (LD), analyzing the role of the endothelium. 

Angiotensin II (Ang II) concentration-effect curve was built and the maximum 

response analyzed. The vasoconstriction induced by ANG II was increased in 

OVX and SD compared to SHAM and LD. After L-NAME perfusion the MVB of 

SHAM and LD presented increased response to ANG II. The L-NAME treatment 

did not change the ANG II responses in MVB of SD and OVX groups. The NO 

bioavailability was evaluated by 4.5 diaminofluorescein. The NO production was 

reduced in MVB of OVX and SD compared to SHAM and LD groups. The ROS 

generation was evaluated by dihidroethidine. ROS were increased in MVB of 

OVX and SD and SHR when compared to SHAM and LD. The treatment of 

MVB with L-NAME corrected ROS generation in SD group, on the other hand, 

apocinin, catalase and superoxide dismutase corrected ROS generation in OVX 

as well in SD groups. The eNOS, ANG II AT1 and AT2 receptor and estrogen 

receptors ERα and GPR30 mRNA expression were evaluated by RT-PCR. The 

eNOS and AT1 receptors expression were increased in OVX MVB when 

compared with SHAM and was restored by SD and LD treatments. On the other 

hand, the AT2, ERα and GPR30 receptors expression were increased in LD 

groups when compared with the other groups. In summary, the OVX and SD 

MVB presented endothelial/vascular dysfunction characterized by reduced NO 
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bioavailability, which might be caused by increased ROS generation, such as 

superoxide anion and hydrogen peroxide, derived from NADPH oxidase in OVX 

and also uncoupled eNOS in SD rats. The endothelial/vascular dysfunction 

observed in OVX SHR was restored by LD treatment increasing NO 

bioavailability.This might be related to decrease in ROS generation and 

increase in eNOS, AT2, Erα and GPR30 receptors expression. We might 

hypothesize that CEE have protective effect in MVB, when administrated at a 

low dose. 

Key words: Estrogen, Veins, Angiotensin II, Vascular Endothelium, Nitric Oxide, 

Oxidative Stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Menopausa e doenças cardiovasculares 

 

A menopausa é definida como a cessação permanente da 

menstruação. No início do século passado, apenas 6% das mulheres atingiam 

esta fase da vida e estima-se que no ano 2025, 23% da população feminina 

dos países desenvolvidos estarão com mais de 60 anos (Byyny et al., 1996). 

Estudos epidemiológicos mostraram que mulheres na pré-menopausa 

apresentam menor incidência de doenças cardiovasculares (DCV), tais como 

doença da artéria coronária e hipertensão arterial, quando comparada a 

homens da mesma idade (Lloyd-Jones et al., 2010). Esta vantagem aparente 

do sexo feminino tem sido atribuída ao efeito protetor do estrógeno. Além 

disso, o risco de doença cardiovascular é maior em mulheres na pós-

menopausa comparadas a mulheres na pré-menopausa (Orshal e Khalil, 2004) 

sendo que na Europa, 55% das mulheres na pós-menopausa morriam de DCV 

(Graham et al., 2007). 

A hipertensão arterial sistêmica, caracterizada por elevados níveis na 

pressão sistólica (acima de 140mmHg) e diastólica (acima de 90 mmHg),  é a 

doença crônico-degenerativa mais comum em países desenvolvidos e 

representa o principal fator de risco para o desenvolvimento de DCV fatais e 

não-fatais, tais como  ateroesclerose e trombose venosa (Brandao et al., 2004; 

Simões e Schmidt, 1996). No Estado de São Paulo, cerca de 60% das 

mulheres na pós-menopausa são hipertensas (Lessa, 2001). 

Na pós-menopausa ocorre declínio nos níveis hormonais gonadais, 

principalmente do estrógeno, devido a cessação da função folicular ovariana 

(Bhavnani et al., 2001), Alterações cardiovasculares também têm sido 

observadas após a remoção cirúrgica dos ovários de mulheres jovens (Eaker et 

al., 1993; Yim et al., 1998), indicando que nesse caso o fator idade não está 

envolvido no aumento da incidência de DCV mas sim, a diminuição ou 

ausência da produção dos hormônios sexuais produzidos pelos ovários 

(Bhavnani et al., 2001).  
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1.2  Terapia Hormonal 

 

Em 1930, o médico e pesquisador Dr. Serge Voronoff iniciou um longo 

estudo para mostrar a necessidade de tratamento hormonal na menopausa. 

Seu estudo constituía em transplantes de ovários de macacas em mulheres na 

pós-menopausa. Após várias mortes, seu estudo concluiu que os sintomas da 

pós-menopausa eram devidos a diminuição hormonal e que para tratá-los era 

necessário sintetizar hormônios (Lellouch e Segal, 2001). 

Em 1966, o ginecologista Robert Wilson lançou o best-seller “Femine 

Forever”, onde a terapia com hormônio sexual feminino sintético não 

combinado era descrita como a pílula da juventude, onde toda mulher, 

independente da idade, poderia ter vida sexual segura e satisfatória pelo resto 

da vida (Houck, 2003). 

O estrógeno, hormônio sexual predominante em mulheres, é 

comumente usado como contraceptivo e também um dos principais fármacos 

utilizados na terapia hormonal (TH). O Premarin® (Wyeth®, Newridge, 

CountyKildore, Irlanda), conjugado estrogênio eqüino (CEE) , derivado de urina 

de éguas prenhes, é composto por mais de dez componentes estrogênios 

sendo que  a estrona, o equilin, equilenin são as substâncias em maior 

concentração nesse composto(Berrodin et al., 2009) . Em 1942, o CEE foi a 

primeira preparação aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) para o 

tratamento dos sintomas da pós menopausa tais como: ondas de calor, 

sudorese noturna, ressecamento e atrofia vaginais. Estrógenos também são 

utilizados em mulheres na pós-menopausa para tratar incontinência urinária, 

fadiga, irritabilidade e prevenção de osteoporose. 

Em meados de 1970, estudos observacionais como o Nurses 

Health Study (NHS) sugeriu que a terapia com estrógeno em mulheres na pós-

menopausa reduzia o risco de DCV de 35% para 50% (Manson e Martin, 

2001). Também a meta-análise de estudos observacionais mostrou que as 

usuárias de TH apresentavam aproximadamente 33% menos DCV fatal do que 

aquelas não usuárias (Stefanick, 2005). 
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Alguns estudos epidemiológicos avaliando a relação entre a TH e 

DCV mostraram evidências de que o tratamento hormonal era benéfico em 

mulheres na pós-menopausa, reduzindo significativamente a mortalidade por 

essas doenças (Stampfer et al., 1991).  

Estudos em humanos e em animais, assim como, em tecidos e 

células também sugerem efeitos benéficos do estrógeno na vasculatura. A 

administração de estrógeno em indivíduos do sexo feminino e masculino 

melhorou as respostas vasodilatadoras para acetilcolina em artéria coronária e 

na isquemia do miocárdio (Rosano et al., 2003). Além disso, estudos in vivo e 

in vitro demonstraram efeitos benéficos do 17β-estradiol promovendo 

vasodilatação em arteríolas de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) 

(Dantas et al., 1999, 2002; Silva-antonialli et al., 2004) e em aorta de ratos 

DOCA-sal (Tostes et al., 2000). 

Entretanto, o Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS 

I e II), estudos multicêntricos e randomizados, demonstraram que mulheres na 

pós-menopausa com cardiopatia, usuárias da TH com CEE (0,625mg/dia) e 

acetato de medroxiprogesterona (2,5mg/dia), apresentaram aumento do risco 

para eventos coronarianos ou morte por DCV quando comparadas com as do 

grupo placebo, (Hulley et al., 1998). Outro estudo multicêntrico e randomizado 

o Women’s Health Initiative (WHI), realizado com mulheres na pós-menopausa 

sem histórico de DCV, também não demonstrou efeito cardioprotetor da TH 

com CEE (0,625mg/dia), combinado ou não com progesterona, quando iniciado 

dez ou vinte anos após o início da menopausa (Anderson et al., 2004; 

Rousseauw et al., 2002), sugerindo que a TH não promovia prevenção 

secundária para a DCV. 

É importante destacar que estes estudos sofrem críticas em alguns 

aspectos, como por exemplo: 1) seleção de pacientes incluindo mulheres com 

idade média (67 anos) uma década superior àquela em que normalmente a TH 

é recomendada (Windler et al., 2007); 2) uso de TH por mulheres com doença 

da artéria coronária pré-existente 3) recrutamento de mulheres utilizando 

concomitantemente outros fármacos tais como aspirina, redutores de 
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colesterol, outros hormônios e beta bloqueadores e; 4) a formulação do 

estrógeno utilizado (Borelli, 2005). 

Recentemente, vem sendo sugerido que a TH possa oferecer proteção 

cardiovascular quando iniciada no período da peri-menopausa para o da pós-

menopausa, o que seria denominado “The timing hypothesis”. Alguns autores 

demonstram, em modelos de aterosclerose, que quando a TH com estrógeno é 

iniciada antes da queda dos hormônios ovarianos o desenvolvimento da placa 

de ateroma é reduzido (Pardini, 2007; Sherwood et al., 2007). Dessa forma, 

quanto antes iniciada a TH maior seria a proteção promovida por este 

tratamento.  

De fato, novas análises do estudo WHI dão suporte para a “timing 

hypothesis”. Nestes estudos, o tratamento apenas com CEE, foi associado a 

poucos eventos cardiovasculares (e mortalidade) em mulheres com idade entre 

50 a 59 anos, ou naquelas que iniciaram a TH antes dos dez anos do início da 

menopausa. Entretanto, não houve nenhum efeito protetor em mulheres acima 

de 60 anos, ou naquelas tratadas apenas com CEE após dez anos do o início 

da menopausa. Além disso, em mulheres com vinte anos ou mais do início da 

menopausa, ou setenta anos ou mais de idade, havia aumento de risco 

cardiovascular particularmente naquelas com TH de CEE associado à 

progesterona (Rossouw et al., 2007). Esses dados são também consistentes 

com aquele estudo observacional Nurses Health Study, no que se refere à 

idade das mulheres e risco cardiovascular (Grodstein et al., 2006). A falta de 

benefício e os efeitos deletérios da TH em mulheres na pós-menopausa acima 

de setenta anos, pode ser devido a alterações na parede vascular, na qual o 

endotélio não mais responde à TH, ou ainda a presença de lesões 

ateroscleróticas avançadas, onde a TH pode acelerar processo inflamatório, 

levando a instabilidade na placa e aumentar eventos cardiovasculares nessas 

mulheres (Clarkson, 2007).  

Além da hipótese acima, nos últimos anos são vários os estudos 

desenvolvidos em humanos que demonstram que a proteção cardiovascular 

produzida pelos hormônios sexuais está diretamente relacionada com a dose 

utilizada. Desta forma, a diminuição das doses de 17β-estradiol ou de CEE na 
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TH vem sendo associada com a diminuição do risco para desenvolvimento de 

DCV como aterosclerose, trombose venosa e doença cardíaca coronariana 

(Ettinger, 2007; Wakatsuki et al., 2004).  

Em 2008, Meendering et al., demonstroram que o tratamento de 

mulheres com CEE na dose 0,0625mg/dia, dose essa dez vezes menor que a 

dose padrão de hormônios utilizadas na TH, aumentava os efeitos 

antioxidantes exercidos pelo estrógeno, enquanto a dose de 0,625mg/dia 

possuía atividade pró-inflamatória e que, além disso, não possuía os efeitos 

antioxidantes. Em 2004, Wakatsuki et al. demonstraram que doses baixas de 

CEE não elevavam os triglicerídeos no plasma, resultando em partículas de 

LDL inalteradas que eram resistentes a oxidação, dessa forma, o efeito 

antioxidante do estrógeno preservado. Além disso, Windler et al. (2007) 

demonstraram  que a TH com baixa dose (0,325 mg/dia)  estava associada 

com a diminuição da incidência de trombose venosa profunda . 

Entretanto, estudos experimentais sobre os mecanismos celulares e 

moleculares pelos quais os hormônios podem proteger (ou não proteger) os 

vasos sanguíneos são necessários para definir o papel da TH na pós-

menopausa e na doença cardiovascular. 

 

1.3  Ações vasculares da TH  

 

O estrógeno afeta a reatividade vascular através de efeitos diretos nas 

células endoteliais e parece ser ativo também no músculo liso (Farhat et al., 

1996). Receptores para o estrógeno têm sido identificados tanto no músculo 

liso vascular (Bayard et al., 1995; Losordo et al., 1994; Orimo et al., 1993) 

como no endotélio (Dantas et al., 2002), reforçando a idéia que os estrogênios 

podem regular a função das células vasculares. 

A célula endotelial, um epitélio pavimentoso que reveste internamente 

os vasos sanguíneos, ocupa posição estratégica estabelecendo interface com 

elementos do sangue e com o músculo liso vascular, exerce um papel 

importante na manutenção da homeostase e saúde vascular. O endotélio 

regula tônus vascular, promoção e inibição do crescimento vascular, 
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modulação da agregação plaquetária,coagulação, e inflamação através da 

síntese e liberação de vários fatores em resposta a estímulos físicos e 

químicos (Krieger, 2008).  

A descoberta da importante participação do endotélio na modulação do 

tono vascular foi feita por Furchgott e Zawadski (1980) em aorta e em arteríolas 

de coelhos por Carvalho e Furchgott (1981). Eles observaram que a acetilcolina 

exercia vasodilatação apenas em vasos sanguíneos com endotélio intacto 

liberando substância (s) que foi (ram) denominada (s) “EDRFs”. A partir desses 

trabalhos o endotélio passou a ser considerado então um verdadeiro órgão 

endócrino liberando substâncias vasodilatadoras (endothelium derived relaxing 

factors- EDRFs) e constritoras (endothelium derived contracting factors- 

EDCFs) (Figura 1 e 2). 

Dentre os EDRFs destacam-se: o óxido nítrico (NO), a prostaciclina 

(PGI2) e fatores hiperpolarizantes derivados do endotélio (EDHF) que podem 

ser metabólitos do ácido araquidônico, derivados da enzima do citocromo 

P450, endocanabinóides entre outras substâncias (Vanhoutte, 1997). Dentre os 

EDCFs podemos citar prostanóides, tramboxano A2 (TXA2), prostaglandinas 

(PGH2), endotelinas (ET 1, 2 e 3), a angiotensina II (ANG II) e espécies 

reativas de oxigênio (EROS). 

Em condições fisiológicas há predomínio dos EDRFs em relação aos 

EDCFs e em situações fisiopatológicas, onde há disfunção da célula endotelial, 

esse perfil se inverte havendo diminuída biodisponibilidade do NO. É 

importante ressaltar que disfunção endotelial é prognóstico de futuros eventos 

cardiovasculares (Yeboah et al., 2007). 
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Figura 1-Fatores Relaxantes Derivados do Endotélio (EDRF’s). 

 

 

LEGENDA: Ne: norepinefrina; 5-HT: serotonina; Thr: trombina; Try: tripsina; 
ACh: acetilcolina; ET-1: endotelina-1; BK: bradicinina; ADP: difosfato de 
adenosina; PGI2: prostaciclina; CE: célula endotelial; CMLV: célula músculo 
liso vascular; LEI: lâmina elástica interna; eNOS: óxido nítrico endotelial; Cit: 
citrulina; L-arg: L-arginina; CAM: calmodulina; BH4: tetrahidropterina;  NO: 
óxido nítrico; NAD(P)H: fosfato de nicotiamina adenina dinucleotídeo; FADH2: 
flavina adenina dinucleotídeo; EDHF: fator hiperpolarizante derivado do 
endotélio; AA: ácido araquidônico; COX: cicloxigenase; GTP: trifosfato de 
guanosina; GMPc: monofosfato cíclico de guanosina; GCs: guanilato ciclase 
solúvel; ATP: trifosfato de adenosina; AMPc: monofosfato cíclico de adenosina; 
AC: adenilato ciclase; Ca++: cálcio; K+: potássio. 
FONTE: Colaço (2010) com permissão. 
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Figura 2 - Fatores Constritores Derivados do Endotélio (EDCF’s). 

 

LEGENDA: LOX: LDL oxidada; Ang II: angiotensina II; Ang I: angiotensina I; 
ECA: enzima conversora de angiotensina; VP: vasopressina; Thr: trombina; 
TGF-β: fator de necrose tumoral β; Ne: norepinefrina; 5-HT: serotonina; Ach: 
acetilcolina; ET-1: endotelina 1; BK: bradicinina; ATP: trifosfato de adenosina; 
PGH2: prostaglandina H2; TXA2: tromboxano A2; CE: célula endotelial; CMLV: 
célula músculo liso vascular; LEI: lâmina elástica interna; RS: retículo 
sarcoplasmático; eNOS: óxido nítrico endotelial; NO: óxido nítrico; O2: 
oxigênio; O2-: ânion superóxido; OH-: hidroxila; ECE: enzima conversora de  
endotelina. 
FONTE: Colaço (2010) com permissão. 
 

Acredita-se que o endotélio de veias e vênulas seja semelhante ao 

endotélio de artérias e arteríolas, tendo a capacidade de liberar substâncias 

vasoconstritoras e vasodilatadoras, promovendo a homeostase do vaso 

(Belloni, 1999).  

O NO é um gás endógeno com capacidade de difundir-se facilmente 

através de membranas biológicas. O NO liberado das células endotéliais 

trabalha em conjunto com a prostaciclina para inibir agregação plaquetária 

(Radomski et al., 1987), a fixação de neutrófilos e a expressão de moléculas de 

adesão. NO em altas concentrações inibe a proliferação de célula muscular lisa 

(Garg et al., 1989).  É produzido a partir da L-arginina, por um grupo de 

enzimas conhecidas como NO sintases (NOS). A sua liberação basal pelas 

células endoteliais é o determinante principal do tônus vascular e da pressão 
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arterial. Além disso, o NO pode ser liberado em resposta ao shear stress ou a 

agentes vasodilatadores causando relaxamento vascular (Münzel et al., 2005). 

A NOS constitutiva inicialmente descoberta no endotélio foi denominada eNOS 

e aquela presente no cérebro, medula espinal, sistema nervoso central e 

periférico como nNOS. A isoforma induzida por estímulo inflamatório ou 

imunológico é conhecida como iNOS. Outras isoformas também foram 

recentemente descritas como a Mt NOS, encontrada nas mitocôndrias de 

diversos tipos celulares.  

Os mecanismos pelos quais o estrógeno modula a função endotelial 

não são completamente entendidos. Em parte, essa modulação se faz 

aumentando a liberação de NO e promovendo vasodilatação. No leito vascular 

as respostas do estrógeno são mediadas através de seus receptores nucleares 

(ERα e ERβ) e de membrana (GPR30). 

O estrógeno induz a liberação de NO através do receptor ERα mediado 

por mecanismos genômicos e não genômicos (Figura 3). Isto ocorre tanto 

através da ativação da eNOS, bem como por aumentar a transcrição do RNAm 

da eNOS (Mendelsohn e Karas, 2007) e prostaciclina sintase (Simoncini et al., 

2004). 

ERα funcional parece ser importante para função vascular normal e 

influencia a biodisponibilidade de NO independente da concentração de 

estrógeno circulante (Mendelsohn e Karas, 2007). Assim, a falta prolongada de 

estrógeno resulta em redução acentuada dos níveis protéicos de ERα, levando 

a diminuição da sinalização ERα/eNOS. 

Os níveis protéicos de ERα estão fortemente relacionados com a 

dilatação dependente do endotélio e são menores nas mulheres na pós-

menopausa quando comparado com aqueles na pré-menopausa. Portanto, 

expressão alterada do ERα poderia explicar os resultados negativos obtidos no 

estudo WHI, no qual, as mulheres estavam aproximadamente dez a vinte anos 

pós-menopausa. Níveis sustentados de estrógeno durante a transição da 

menopausa podem preservar a saúde do endotélio vascular e pode prevenir ou 

atenuar o decréscimo na função endotelial, por manter a expressão e 

funcionamento do ERα. 



Araujo PX 

_________________________________________________________________________________________47 

 

 O receptor GPR30 é um receptor de membrana acoplado a proteína G 

que é responsável pelas respostas não genômicas do estradiol. Ou seja, a 

ativação desses receptores promove respostas independentes da síntese 

protéica, promovendo rápida vasodilatação, por ativar NOS endotelial (eNOS) e 

bloquear canais de Ca2+ (Simoncini et al., 2004). 

 

 

Figura 3-  Mecanismos genômicos e não genômicos da produção de óxido 

nítrico (NO) induzida por estrógeno. 

 

LEGENDA: E2: estradiol; NO: óxido nítrico; eNOS: óxido nítrico sintase 
endotelial. ERα: receptor de estrógeno α. 
Fonte: Adaptada de Moreau (2011). 
 

A eNOS pode ser regulada por múltiplos sítios de fosforilação em 

resíduos de tirosina, serina e treonina, e a desregulação de sua atividade está 

ligada a uma série de doenças vasculares. A diminuição da biodisponibilidade 

de NO pode estar ligada a acelerada degradação do NO por espécies reativas 

de oxigênio (EROS), a diminuição da expressão de eNOS, a falta de substrato 

ou co-fatores para eNOS, ou alterações na  sinalização celular de tal forma que 

a eNOS não esteja devidamente ativada (desacoplamento da eNOS) (Cai e 

Harrison, 2000). 
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A meia-vida de NO e, portanto, sua atividade biológica é decisivamente 

determinada por EROS, como ânion superóxido (Gryglewski et al., 1986). 

Ânion superóxido rapidamente reage com NO formando como o peroxinitrito. A 

reação entre o NO e ânion superóxido produzindo peroxinitrito é de 3 a 4 vezes 

mais rápida que a dismutação do superóxido pela superóxido dismutase (SOD) 

(Beckman et al., 1996). Portanto, a formação de peroxinitrito representa uma 

importante via de produção de superóxido no tecido. O peroxinitrito em altas 

concentrações é citotóxico e pode causar danos oxidativos a proteínas, lipídios 

e DNA (Beckman et al., 1996). Estudos também indicam que peroxinitrito pode 

ter efeitos deletérios sobre a atividade e função da prostaciclina sintase (Zou et 

al., 1996) e da eNOS (Zou et al., 2002). Outras EROS, como o produto da 

dismutação do ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio, e ácido hipocloroso 

liberado pela ativação dos neutrófilos, têm alta capacidade oxidante, o que 

contribuirá ainda mais para estresse oxidativo  no tecido vascular (Münzel, et 

al., 2005). 

No organismo existe uma variedade de fontes intracelulares geradoras 

de EROS. Estas fontes incluem, mas não estão limitadas às enzimas NADPH 

oxidase, ciclooxigenase e xantina oxidase (Freeman e Crapo, 1982), sendo a 

NADPH oxidase a principal enzima geradora de EROS no sistema 

cardiovascular (Khaper et al., 2001).  

Alguns trabalhos tem demonstrado que o estrógeno exerce papel 

modulatório na atividade e expressão da ciclooxigenase (Davidge e Zhang, 

1998) e também na geração de ânion superóxido em ratas SHR através da 

modulação na expressão dos receptores AT1 (Wassman et al. 2001). 

Outro provável mecanismo pelo qual o estrógeno pode diminuir a 

concentração de radicais livres é através do aumento da expressão de enzimas 

antioxidantes, como a SOD e a catalase (CAT). Dantas et al. (2002) 

demonstraram que a retirada dos hormônios ovarianos pela ovariectomia 

acarretou em aumento da concentração de ânion superóxido no leito 

mesentérico arteriolar isolado de fêmeas SHR. Neste trabalho, o tratamento 

das preparações de fêmeas SHR com SOD restaurou a sensibilidade à 

acetilcolina diminuída pela ovariectomia. Nenhuma alteração de sensibilidade à 
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acetilcolina foi observada em preparações isoladas de fêmeas em estro 

fisiológico, sugerindo que na presença de estrógeno há menor geração de 

ânion superóxido (Dantas et al., 1999). Portanto, a reduzida vasodilatação 

dependente do endotélio, caracterizada pela perda da produção do NO 

derivado do endotélio é determinante da disfunção endotelial (Furchgott e 

Zawardzki, 1980). 

O envelhecimento está associado com o declínio na vasodilatação 

dependente do endotélio, tanto em homens quanto em mulheres (Celermajer et 

al., 1994). Nos homens, esse declínio está relacionado a idade e tem início 

relativamente mais cedo; em mulheres, entretanto, a diminuição na função 

endotelial é evidente somente após a transição da pós-menopausa, quando ela 

declina e torna-se similar àquela dos homens na sexta década da vida 

(Celermajer et al., 1994). Esses dados sugerem um efeito benéfico do 

estrógeno no endotélio vascular. 

Resultados de estudos desenvolvidos tanto em animais quanto em 

mulheres na pós-menopausa são consistentes com a noção que o estrógeno 

melhora a função do endotélio vascular e aumenta a biodisponiblidade do NO. 

Dessa forma, a vasodilatação endotélio-dependente, as concentrações 

plasmáticas de nitrato/nitrito os quais são marcadores da produção de NO, e as 

respostas vasoconstritoras ao bloqueio agudo da eNOS estão todos 

aumentados na vasculatura periférica após exposição ao estrógeno (Best et al., 

1998; Kawano et al., 1997; Lieberman et al., 1994). 

Além disso, em mulheres na pré-menopausa, a vasodilatação 

endotélio-dependente varia de acordo com os níveis circulantes de hormônios 

sexuais, sendo maior durante a fase folicular mais tardia (alta concentração de 

estrógeno) comparada com a fase folicular iniciais (baixo estrógeno), fases 

essas do ciclo menstrual (Hashimoto et al., 1995). 

 

1.4  Sistema Renina Angiotensina e TH 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

O sistema renina angiotensina (SRA), outro importante sistema na 

regulação do tônus e crescimento da parede vascular, também parece sofrer 
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influência dos hormônios sexuais femininos (Dantas et al., 2002). Entretanto, 

informações limitantes e contraditórias relatando a influência do estrógeno 

sobre o SRA tem sido encontradas na literatura. Por um lado, vem sendo 

mostrado que o estrógeno estimula o SRA aumentando os níveis de renina e 

angiotensina I (ANG I) tecidual e circulante (Brosnihan  et al., 1999). A ANG I é 

convertida, através da ação da enzima conversora de angiotensina (ECA) em 

ANG II, um potente vasoconstritor (Figura 4). Logo, o aumento dos níveis 

plasmáticos de renina e ANG I induzido pelo estrógeno pode levar ao aumento 

dos níveis de ANG II circulante, e consequentemente promover aumento da 

resistência vascular periférica. Neste caso, o uso de estrógeno pode ser 

considerado como fator de risco para o sistema cardiovascular. Alguns autores 

tem inclusive proposto que este é o modo pelo qual os anticoncepcionais orais 

podem elevar a pressão arterial (Kaplan, 1995). 

Por outro lado, tem sido demonstrado que o estrógeno diminui a 

atividade da ECA tanto em ratas ovariectomizadas (Brosnihan et al., 1999) 

quanto em mulheres na pós-menopausa (Proudler et al., 1995). 

A atividade da ECA diminuída provoca redução dos níveis de ANG II e 

consequentemente aumento dos níveis de ANG I. Está bem estabelecido que o 

aumento dos níveis plasmáticos e teciduais de ANG I resulta em aumento da 

formação do agente vasodilatador angiotensina (1-7) (ANG (1-7), pela ação das 

endopeptidases sobre a ANG I (Campbell et al., 1993). Desta forma, a redução 

da atividade da ECA em presença de altas concentrações de ANG I, como 

ocorre na presença de estrógeno, promove inversão da quantidade dos 

peptídeos formados a partir da ANG I, ou seja, diminuição da formação de ANG 

II e aumento da geração de ANG (1-7). De fato, Brosnihan et al. (1999) 

observaram em ratas ovariectomizadas que, após o tratamento crônico (3 

semanas) com estrógeno estas ratas passaram a apresentar diminuição da 

atividade da ECA e menor concentração de ANG II circulante, enquanto os 

níveis plasmáticos de ANG (1-7) foram aumentados. Considerando que a ANG 

(1-7) é apontada como peptídeo vasodilatador e anti-hipertensivo, o balanço 

final dos efeitos promovidos pelo estrógeno no SRA pode ser considerado 

benéfico para o sistema cardiovascular. 
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Figura 4 - Vias proteolíticas de síntese e metabolização de angiotensinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: Ap: aminopeptidases; Ang I: angiotensina I; ANG II: angiotensina II; 
Ang III: angiotensina III; Ang IV: angiotensina IV; Ang 1-5: Angiotensina 1-5; 
Ang 1-7: Angiotensina 1-5; Ang 1-7: Angiotensina 1-7; ECA: enzima conversora 
de angiotensina; ECA 2: enzima conversora da angiontensina 2; EPN 
endopeptidase. 
FONTE: Higuchi et al. (2007). 

 

A ANG II promove suas ações principalmente através de sua ligação a 

dois receptores de membrana, AT1 e AT2, que ativam múltiplas vias de 

transdução intracelular, embora já tenham sido clonados os receptores AT3 e 

AT4 (Sadoshima, 1998; Siragy, 2000). 

O receptor AT1 medeia a maioria das respostas fisiológicas e 

patológicas exercidas pela ANGII, além disso, este receptor é 

predominantemente expresso em células do músculo liso vascular. Através 

deste receptor a ANGII ativa vias de sinalizações citoplasmáticas que podem 
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contribuir para o aumento da resistência vascular periférica (Brosnihan et al., 

1999) e remodelamento vascular (Griendling et al., 1997). Além disso, há 

evidências que a sinalização dos receptores AT1 em células endoteliais induz 

disfunção endotelial provavelmente por diminuir a função vasodilatadora do NO 

(Ohtsu et al., 2006). Embora muito pouco se saiba sobre a sinalização da ANG 

II no endotélio, sugere-se que o receptor AT1 endotelial possa participar do 

equilíbrio entre NO e EROs (Watanabe et al., 2005). Neste contexto, o aumento 

da geração de EROs desempenha um papel importante na gênese da 

disfunção endotelial e a ativação do receptor AT1 é fundamental neste 

processo (Luscher et al., 2000) (Figura 5). 

 

Figura 5 - Mecanismo de sinalização pelo qual o receptor AT1 modula a 

disfunção endotelial. 

 

LEGENDA: AngII: angiotensina II; AT1: receptor de angiotensina II; BH4: 

tetrahidrobiopterina; CaM: calmodulina; CE: célula endotelial; DHFR: 

dihidrofosfato redutase; eNOS: NO sintase endotelial; EROS: espécies reativas 

de oxigênio; ERK: quinase de regulação de sinalização extracelular; Gq: 

proteína G quiminescente; ICAM-1: molécula de adesão intracelular – 1; NFĸB: 

fator nuclear ĸB; NIK: quinase de indução de NFĸB; NO: óxido nítrico; ONOO-: 
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peroxinitrito; PARP: poli (ADP-ribose) polimerase; Ser1179: sítio de fosforilação 

da eNOS; VCAM-1: molécula de adesão vascular – 1;  

3NT: 3 nitrotirosina. 

FONTE: Adaptada de Higuchi et al. (2007). 

Vale ressaltar que a disfunção endotelial é fator desencadeante de 

fenômenos tromboembólicos (Esmon, 2009) e que a ativação do SRA tem sido 

relacionada ao estágio pró-trombótico associado com a hipertensão (Brown e 

Vaughan, 2000; Nadar e Lip, 2003). De fato, há evidências clínicas de que 

pacientes hipertensos que se tratam com inibidor da ECA ou bloqueador do 

receptor AT1 apresentam menor incidência de fenômenos tromboembólicos 

(Skowasch et al., 2006; Monton et al., 2000). Além disso, a administração de 

ANGII em animais pode induzir eventos trombóticos em artérias (Kaminska et 

al., 2005) e arteríolas (Senchenkova et al., 2010).  

Por outro lado, os efeitos vasodilatadores mediados pela ANG II 

parecem ocorrer via receptor AT2. Foi demonstrado que a ANG II via receptor 

AT2 promove aumento de NO/GMPc em cultura de células endoteliais (Chaki e 

Inagami, 1993; Pueyo et al., 2000), e in vivo em vasos sanguíneos de ratos 

(Siragy e Carey, 1996, 1997, 1999; Siragy, 2000; Walters et al., 2005), e de 

camundongos (Tsutsumi et al., 1998). 

Tem sido descrito que a ANG II pode contrair vênulas do leito 

mesentérico de ratos (Toledo et al., 2003; Warner, 1990). Fernandes et al. 

(2005) demonstraram em machos Wistar que a ANG II induz constrição venular 

que pode ser mediada por receptores AT1 e AT2 e modulada pela produção 

basal de NO. Além disso, Loiola et al. (2011) demonstraram que em animais 

SHR há aumento na venoconstrição induzida por ANG II e este efeito pode ser 

modulado por metabólitos da COX e pelo receptor de bradicinina B2. 

 

1.5 Sistema Venoso e TH 

 

O sistema vascular é formado por vários tipos de vasos, como artérias, 

capilares e veias. Esses vasos são estruturalmente distintos e adaptados a 

funções específicas. São formados por camadas de tecido conjuntivo, tecido 
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muscular liso e endotélio. Veias têm estrutura semelhante às artérias, porém, 

com menor quantidade de tecido, diferenciando no tamanho da luz e na 

espessura de tecido muscular liso (Figura 6). Os capilares, por sua vez, são 

formados por células endoteliais e se coalescem formando vênulas – vasos de 

parede delgada – e estas se unem formando veias (Belloni, 1999; Sjöstrand, 

1953). 
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Figura 6 - Diferentes tipos de vasos sanguíneos que compõe o sistema 

vascular 

 

 

FONTE: Adaptada de Torres-Vázquez et al. (2003). 
 

As veias são vasos de capacitância, devido à presença de fibras 

elásticas, permitindo que esses vasos funcionem como reservatório de sangue. 

Quando há necessidade de aumentar o volume sanguíneo para determinados 

órgãos, ocorre venoconstrição, resultando em aumento de volume de sangue 

disponível para atender as necessidades metabólicas dos tecidos. De forma 

contrária, quando há pouca atividade, grande quantidade de sangue é 

armazenada nas veias pelo estiramento das suas paredes. Na venoconstrição 
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chega mais sangue ao coração, aumentando assim o retorno venoso e a força 

de contração (Monos et al., 1995). 

O sistema venoso, formado por veias e vênulas, foi considerado por 

muitos anos apenas como uma via passiva de condução do sangue dos tecidos 

para o coração, porém, sabe-se que este leito tem a capacidade de controlar o 

tônus venoso, influenciando diretamente na pressão atrial direita e pressão de 

enchimento cardíaco, alterando o débito cardíaco e o desempenho cardíaco 

(Lanner et al., 2007), conferindo ao sistema venoso um importante papel na 

manutençao da homeostasia do sistema cardiovascular. 

Alguns estudos comprovam que na hipertensão arterial humana e 

animal há aumento da complacência venosa e da capacitância do 

compartimento venoso, mostrando que alterações no sistema venoso podem 

desempenhar papel importante no desenvolvimento da hipertensão (Fernandes 

et al., 2005; Greenberg e Bohr, 1975; Ito et al., 1986; Loiola et al., 2011;  

Widgren et al., 1991) 

Embora os efeitos do estrogênio sobre as artérias, tenham sido muito 

estudados as informações sobre seus efeitos no leito venoso são escassas. 

Isto é surpreendente, tendo em vista que um dos efeitos colaterais que ocorrem 

em mulheres tratadas com compostos estrogênicos é a trombose venosa.  

Como se observa nas artérias, a aplicação aguda de 17β-estradiol in 

vitro diminui o tônus de anéis de veia femoral, isoladas de fêmeas suínas, de 

forma dependente do endotélio. Esse relaxamento ao 17β-estradiol é mediado 

pelo NO e também envolve a ativação de canais de potássio (Bracamonte e 

Miller, 2002). Em contraste com estes resultados, estudos demonstram que a 

aplicação aguda de 17β-estradiol não causa relaxamento em veia safena 

humana derivadas de pacientes com aterosclerose, provavelmente pela 

presença de disfunção endotelial (Haas et al., 2007).  

Em 2000, Ceballos et al.utilizando técnica de pletismografia de oclusão 

venosa, demonstraram que a perfusão com bradicinina provocava maior 

aumento no diâmetro da veia dorsal da mão de mulheres na pós-menopausa, 

após 6 meses de tratamento com CEE e progesterona em comparação com 

mulheres não tratadas. Este efeito foi perdido quando tratamento foi 
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interrompido. Portanto, a TH parece aumentar as respostas dependentes do 

endotélio em veia cutânea de mulheres.  

Baseado na revisão acima pode ser verificado que a maioria dos 

trabalhos descritos na literatura foi desenvolvida com 17β-estradiol e leito 

arterial, tanto em humanos quanto em animais. Entretanto, pouco se sabe 

sobre o efeito do CEE em vasos sanguíneos do leito venoso, muito embora o 

CEE seja uma das TH mais utilizadas mundialmente. 
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OBJETIVOS 

 

Estudar os efeitos da ovariectomia na reatividade do leito venular 

mesentérico de fêmeas SHR à ANG II, submetidas ou não ao tratamento 

hormonal com CEE. Foram avaliados os mecanismos de ação de duas 

diferentes doses desse composto estrogênio, analisando a participação do 

endotélio. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O protocolo para uso de animais de experimentação está de acordo com 

os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pela Sociedade 

Brasileira de Ciências em Animais de Laboratório e foi aprovado pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais do ICB. (Protocolo nº 145 nas fls. 95 do livro 02) 

 

2.1  Animais 

 

Foram utilizadas ratas espontaneamente hipertensas (SHR) do Biotério 

Central do Instituto de Ciências Biomédicas com 12 semanas de idade e 

pesando em média 185g. As fêmeas foram alojadas no Biotério do 

Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (ICB-USP) do grupo de Hipertensão e Diabetes e 

mantidas em caixas de polipropileno, acondicionadas em ambiente com 

temperatura controlada de 22 ± 2 ºC e ciclo claro-escuro de 12h, com livre 

acesso à água e alimento. 

 

2.2  Grupos experimentais 

 

Foram utilizados os seguintes grupos experimentais: 

SHAM: grupo controle - fêmeas SHR falso operadas e em estro-

fisiológico. 

OVX: fêmeas SHR ovariectomizadas; 

SD: fêmeas SHR OVX tratadas com conjugado estrogênio eqüino (CEE) 

na dose 9,6µg/Kg/dia. 

LD: fêmeas SHR OVX tratadas com CEE na dose 0,96µg/Kg/dia. 

 

2.3  Determinação do Estro Fisiológico 

 

Após realização do esfregaço vaginal, o estro fisiológico foi determinado 

pela observação, ao microscópio óptico, das alterações celulares cíclicas no 



Araujo PX 

_________________________________________________________________________________________60 

 

aparelho reprodutor feminino, refletidas na secreção vaginal. O exame celular 

desta secreção permite diferenciar as fases do ciclo estral das fêmeas 

(Wayntorth, 1980). 

 

 

2.4  Ovariectomia e Tratamento  

 

Após anestesia com mistura de cetamina (113mg/kg) e xilazina (7,4 

mg/kg) na dose de 0,15mL/100g, intra-muscular, fêmeas SHR com 12 semanas 

de idade foram submetidas à incisão abdominal e tiveram os ovários totalmente 

removidos. Trinta dias após a cirurgia essas fêmeas foram tratadas com CEE, 

por via oral (gavagem), administrado no período da tarde por 15 dias. A drágea 

de CEE foi triturada e suspendida em água filtrada. O grupo SD foi tratado com 

9,6µg/Kg/dia de CEE dose equivalente a 0,625mg/65kg/dia utilizada em 

humanos, enquanto o LD foi tratado com 0,96µg/Kg/dia. Após os 15 dias de TH 

foram realizados os experimentos de dosagens hormonais, peso corpóreo, 

medida de pressão arterial caudal, pesos dos útero úmido e seco, expressão 

de RNAm por PCR em tempo real, reatividade venular mesentérica, medida de 

produção de NO e de EROs (Tabela 1). 

 

Tabela 1- Cronograma experimental. 

12 SEMANAS 16 SEMANAS 18 SEMANAS 

SHAM SHAM Experimentos 

OVX OVX Experimentos 

SD (9,6µg/Kg/dia) de 

CEE 

LD (0,966µg/Kg/dia) de 

CEE 
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SHAM: grupo controle; OVX: grupo ovariectomizado; CEE: Conjugado 

Estrogênio Equino; SD: grupo tratado com CEE 9,6µg/kg/dia; LD: grupo tratado 

com 0,96µg/kg/dia.  

FONTE: Araujo (2011). 

 

2.5  Dosagem Hormonal 

 

As concentrações de estrógeno e progesterona foram determinadas no 

plasma de fêmeas de todos os grupos experimentais antes e após o período de 

TH, utilizando-se kit de enzima imunoensaio (Siemens Coat-A-Count 

Progesterona e Coat-A-Count estradiol). 

 

2.6  Determinação do Peso Corpóreo 

 

Para avaliar se a TH poderia alterar o peso corpóreo(g) das fêmeas, as 

mesmas foram pesadas antes e após o tratamento com CEE. 

 

2.7  Peso do útero 

 

As fêmeas foram anestesiadas com tiopental sódico (50mg/Kg/IP). Após 

o nível cirúrgico de anstesia ter sido atingido, as fêmeas foram submetidas à 

laparotomia e o útero foi removido, pesado (peso úmido) e colocado por 24 

horas em estufa a 37 ºC para secagem (peso seco). Os resultados foram 

expressos em miligramas de útero por centímetro de tíbia (mg/cm). 

 

2.8  Determinação da pressão arterial (PA) caudal 

 

A PA caudal foi determinada por método indireto de pletismografia. As 

medidas foram realizadas antes da ovariectomia, 30 dias após a cirurgia e após 

a TH. Um oclusor e um sensor foram ajustados na porção proximal da cauda 

da rata, acoplados ao esfigmomanômetro elétrico PE-300 conectado a um 

amplificador e a um sistema de aquisição de dados (PowerLab/4S, 
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ADInstrument Pty Ltd, Austrália). As fêmeas foram aquecidas por 10 minutos a 

40 ºC e colocadas em cilindro de contenção com abertura para a cauda e o 

focinho. O valor final da PA caudal (mmHg) de cada fêmea representa a média 

de três medidas sequenciais. 

 

2.9 Estudo da reatividade do leito venular mesentérico perfundido   

 

2.9.1 Curva concentração efeito (CCE) para Angiotensina II 

 

A perfusão do leito venular mesentérico (mmHg) foi realizada de acordo 

com procedimento descrito por Warner (1990). Fêmeas dos quatro grupos 

experimentais foram anestesiadas com tiopental (50mg/Kg, IP), foi realizada 

laparotomia e o leito mesentérico vascular foi exposto. Após este 

procedimento,um cateter de polietileno (PE 10) foi introduzido na veia porta 

iniciando-se a perfusão do leito venular mesentérico (LVM) de forma 

retrógrada, e em seguida o intestino foi removido. Utilizando-se bomba 

peristáltica (Miniplus 3- Gilson/ França) o LVM foi perfundido com solução de 

Krebs-Henseleit, pH 7,4, na temperatura de 37 °C, gaseificado com mistura de 

95% de O2 e 5% de CO2  por 40 min, sendo que nos 20 min iniciais num fluxo 

contínuo de 2ml/min e no restante do tempo num fluxo de 4mL/min. Após este 

período de equilíbrio da preparação, o LVM foi perfundido com solução de 

Krebs-Henseleit contendo fenilefrina 10µM e após 10 minutos de estabilização 

da contração, foi realizada a CCE não cumulativa para ANG II, nas 

concentrações de 10nM-100µM, na presença de fenilefrina, com intuito de 

evitar a dessensibilização do receptor AT1 de ANG II. A ANG II foi administrada 

in bolus, com intervalo de 15 minutos entre as concentrações. Avaliamos 

também a CCE para ANG II, na presença do inibidor da NO sintase, L-nitro 

arginina metil-ester (L-NAME 10µM). O L-NAME foi adicionado juntamente com 

a fenilefrina e permaneceu em contato com a preparação durante todo o 

experimento. As alterações na pressão de perfusão foram mensuradas por um 

transdutor de pressão conectado ao sistema de aquisição de dados (Power Lab 

4S, ADInstruments Pty Ltda., Castle Hill, Australia) (Figura 7). Os resultados 
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representam a diferença (Δ) obtidos entre a pressão de perfusão basal e 

estimulada (mmHg), e foram expressos em histograma de barra na 

concentração 10µM, por ser a concentração que atingiu a resposta máxima 

(Rmax) da preparação. Vale ressaltar que apesar de uma CCE para ANG II ter 

sido realizada, as preparações do LVM responderam somente nas 

concentrações de 1µM, 10µM e 100µM, entretanto, para que isso ocorresse, foi 

necessária estimulação a partir das concentrações menores. 

 

Figura 7 - Representação esquemática do sistema para estudo de reatividade 

do leito venular mesentérico perfundido. 

 

droga

Krebs Henseleit 
O295% + CO25% 37°C
2mL/min

Transdutor
de pressão

Veia PortaLeito Venular
Mesentérico

 
FONTE: modificado de Costa (1988) por Araujo, 2011. Com permissão. 

 

2.10 Determinação da expressão de RNAm por PCR em Tempo Real 

 

A expressão de RNAm dos receptores AT1 e AT2 para ANGII, para os 

receptores de estrógeno GPR30 e ERα, e para a isoforma da NOS, a eNOS, 

pela reação em cadeia da polimerase em tempo real (Real-time PCR) foi 
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avaliada no LVM. Para tal, as vênulas foram removidas rapidamente e 

imediatamente congeladas em nitrogênio líquido e mantidas a -80 °C até o 

processamento. O RNA total (tRNA) foi obtido utilizando o método de Trizol 

(Invitrogen-EUA). Após a obtenção do RNA, a integridade das amostras foi 

verificada pela presença das bandas 18S e 28S. As amostras foram então 

submetidas à digestão do DNA remanescente. Após esse procedimento, 2 mg 

do RNA total de cada amostra foram utilizadas para obtenção da fita de cDNA 

pelo método da transcriptase reversa (reação de RT). A reação em cadeia de 

polimerase em tempo real foi realizada em um volume final de 12,5 μL 

contendo oligonucleotídeos específicos (tabela 2), que foram construídos a 

partir de informações retiradas do GENEBANK. A especificidade da reação 

com SYBR® green foi confirmada pela análise da curva de dissociação. As 

reações de PCR foram realizadas e analisadas usando o sistema Corbett 

Research (Corbett Life Sciences, Australia). A expressão de RNAm foi 

quantificada utilizando o cálculo do ∆∆Ct (“cycle threshold”). A normalização 

das amostras foi realizada utilizando o cDNA sintetizado a partir do RNAm de 

βactina (controle interno padronizado). Os resultados foram expressos em 

unidades arbitrárias normalizadas pela expressão de RNAm de β-actina. 

 

Tabela 2 – Especificações dos oligonucleotídeos utilizados no estudo  

 

 Pares de 

bases 

(tamanho do 

produto de 

PCR) 

Seqüências 

AT1 141 pb Sense CACTTTCCTGGATGTGCTGA 

Antisense 

CCCAGAAAGCCGTAGAACAG  

AT2 94pb Sense 

CTGCTGGGATTGCCTTAATGA 

Antisense 
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AGCAGATGTTTTCTGATTCCAAAGT 

ERα 90pb Sense 

GAACGAGCCCAGCGCCTACG 

Antisense 

TCTCGGCCATTCTGGCGTCG 

GPR30 108pb Sense 

CGCCGTGCTCTGCACCTTCA 

Antisense 

GCTTTGGCCAGCGCCAGGTA 

eNOS 98pb Sense GCCAGGAGGGACTGCAGT 

Antisense 

GCGGGGAAGTGATGTCCA 

FONTE: “Nacional Center for Biotechnology Information”. 

2.11 Medida de produção de NO em vênulas mesentéricas 

 

O NO foi medido utilizando-se diacetato de 4,5 diaminofluoresceína 

(DAF-2), um marcador fluorescente sensível ao NO (KOJIMA et al., 1998).  As 

fêmeas foram anestesiadas, o mesentério foi exposto e as vênulas foram 

rapidamente dissecadas, congeladas e cobertas com meio para congelamento. 

Utilizando-se um criostato (Leica, Alemanha), cortes transversais das vênulas 

(20m) foram obtidos, coletados em lâminas de vidro e incubados a 37 °C com 

DAF-2 (12,5M) em tampão fosfato (0,1 M, pH 7,4) contendo CaCl2 (0,45mM). 

Imagens digitais foram capturadas por um microscópio (Nikon E 1000, Japão) 

equipado com epifluorescência. As imagens foram analisadas com o programa 

Image (NIH, EUA), medindo-se a densidade óptica média da fluorescência 

observada no endotélio. Os níveis de fluorescência foram normalizados pela 

área e expressos em unidade arbitrárias (UA).  

 

2.12 Determinação da produção de EROS em vênulas mesentéricas 

 

EROS foram detectadas utilizando-se dihidroetidina (DHE).A DHE 

quando oxidada dá origem a dois produtos fluorescentes, etídeo (E) e 2-hidróxi 
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etídeo (EHO), os quais têm afinidade pelo DNA nuclear. A formação do EHO 

deve-se principalmente a oxidação da DHE pelo ânion superóxido, enquanto o 

E é formado pela oxidação da DHE por outras EROs como o peróxido de 

hidrogênio.  

As vênulas foram dissecadas, imersas em meio para congelamento e 

congeladas à -80 °C. Foram feitos cortes transversais de 7 µm em criostato e 

foram colocadas em lâminas salanizadas. Os cortes das vênulas foram 

incubados com 50µL de DHE 5µM (30 min, a 37 °C) em câmera úmida e 

protegidos da luz. Após este período as lâminas foram observadas em 

microscópio óptico (Nikon E 1000, Japão) equipado com filtro para rodamina e 

câmera fotográfica, utilizando uma objetiva para fluorescência com aumento de 

40X e as imagens obtidas foram analisadas com o programa Image (NIH, 

EUA). A localização da geração de EROs foi realizada visualmente em três 

áreas diferentes de cada corte, onde haviam núcleos marcados com 

fluorescência vermelha proveniente dos produtos de oxidação da DHE. Para os 

bloqueios, foram utilizados o L-NAME 10-4M; Apocinina 10-3M; Catalase 

100U/mL e PEG - Superóxido-Dismutase 150U/mL. 

 

2.13 Soluções e drogas 

 

2.13.1 Solução Krebs-Henseleit Modificada 

 

Composição em mM: NaCl 113,0; KCl 4,7; CaCl 2,5; KH2PO4 1,18; 

MgSO4 1,17; NaHCO3 25,0; Glicose 11,0; EDTA 0,02 (sais: Merck S/A, Ind. 

Química, Rio de Janeiro – RJ, Brasil/ Glicose: Ecibra Equipamentos Científicos 

do Brasil) e o pH foi mantido em torno de 7,4. 

 

2.13.2 Drogas 

 

Angiotensina II – Sigma, St Louis, USA. 

Apocinina (acetovanilona) – Sigma, Steinheim, Germany. 

Catalase - Sigma, St Louis, USA. 
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Conjugado Estrogênio Equino (Premarin®)  

Fenilefrina - Sigma, St Louis, USA. 

L-NAME - Sigma, St Louis, USA. 

PEG-Superóxido-dismutase - Sigma, St Louis, USA. 

 

2.14 Análises Estatísticas 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média 

(epm). Os resultados foram avaliados pela análise de variância de uma via 

(ANOVA) seguido do teste de múltiplas comparações Turkey-Kramer. O nível 

de significância mínima aceitável foi p< 0,05.  Para análise dos bloqueios com 

DHE os resultados foram avaliados pela análise de variância de uma via 

(ANOVA) seguido do teste de comparação de todos os grupos com o controle 

Dunnet.  
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Caracterização do modelo 

 

3.1.1 Dosagens hormonais 

 

A eficácia da ovariectomia, assim como a dos tratamentos hormonais 

foi avaliada através da dosagem dos hormônios sexuais femininos 

determinados no plasma das fêmeas de todos os grupos experimentais. Como 

pode ser observada na figura 8, a concentração de 17β-estradiol (pg/mL) foi 

reduzida nas OVX (17,52±0,4 pg/mL) quando comparada à das fêmeas SHAM 

(30,11±1,05 pg/mL). Entretanto, houve aumento significativo dos níveis 

plasmáticos de 17β-estradiol após o tratamento com SD (113,1±13,3*# pg/mL) 

enquanto nas fêmeas tratadas com LD (32,2±6,95 pg/mL) a dosagem foi similar 

àquelas observadas no grupo SHAM. Com relação à progesterona, a 

concentração plasmática diminuiu significante após a ovariectomia, e o 

tratamento com CEE, em ambas as doses, não promoveu nenhuma alteração 

na concentração da mesma (Figura 9). 
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Figura 8 – Dosagem plasmática de 17β-estradiol em fêmeas SHR 

SHAM OVX SD LD
0

50

100

150

*

*

#

10 10
10 6

p
g

/m
L

 

As barras representam as concentrações plasmáticas de 17β-estradiol em 
pg/mL de fêmeas controle (SHAM), ovariectomizadas (OVX) e OVX tratadas 
com diferentes doses de CEE (conjugado estrogênio eqüino) [SD (9,6µg/kg) e 
LD (0,96µg/kg)]. Os valores foram expressos como média±epm. O número de 
animais utilizados por grupo encontra-se dentro das barras. *P<0,05 em 
relação ao SHAM. # P<0,05 em relação ao SHAM.  
FONTE: Araujo (2011). 
 

Figura 9 –     Dosagem plasmática de progesterona em fêmeas SHR 
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As barras representam as concentrações plasmáticas de progesterona em 
fêmeas: controle (SHAM), ovariectomizadas (OVX) e OVX tratadas com 
diferentes doses de CEE (conjugado estrogênio eqüino) [SD (9,6µg/kg) e LD 
(0,96µg/kg)]. Os valores foram expressos como média±epm. O número de 
animais utilizados por grupo encontra-se dentro das barras. *P<0,05 em 
relação ao SHAM.  
FONTE: Araujo (2011). 
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3.1.2 Peso do útero 

 

A eficácia da ovariectomia foi analisada por meio do peso do útero 

úmido e seco, conforme indicado na tabela 3. As fêmeas OVX apresentaram 

diminuição do peso uterino (seco e úmido) em relação ao do grupo SHAM, 

confirmando a eficácia cirúrgica de remoção dos ovários. O tratamento com 

CEE SD e LD aumentou o peso do útero úmido/seco das fêmeas, porém não 

para níveis semelhantes aos dos observados nas SHAM. 

 

Tabela 3 - Peso do útero de fêmeas SHR SHAM e OVX não tratadas e tratadas 

com CEE (conjugado estrogênio equino) (SD (9,6µg/kg) e LD 

(0,96µg/kg)) 

Grupos Peso do útero úmido 

(mg/cm tíbia) 

Peso do útero seco 

(mg/cm tíbia) 

SHAM 9,10±0,1 

(n=7) 

2,65±0,1 

(n=7) 

OVX 1,54±0,1* 

(n=6) 

0,75±0,1* 

(n=6) 

SD 8,17±0,2#* 

(n=8) 

2,32±0,1# 

(n=8) 

LD 7,58±0,4#* 

(n=6) 

2,08±0,2# 

(n=6) 

Os valores foram expressos como média ± epm e n representa o número de 
animais por grupo * p<0,05 vs SHAM. # p<0,05  vs OVX. 
FONTE: Araujo (2011). 
 

3.1.3 Peso corpóreo 

 

As fêmeas OVX (242±1,63g*) apresentaram aumento do peso corpóreo 

após quarenta e cinco dias de ovariectomia quando comparadas com o das 

fêmeas SHAM (190,9±2,35g) de mesma idade. O tratamento com CEE SD 



Araujo PX 

_________________________________________________________________________________________71 

 

(206,3±3,06g) reduziu o peso corpóreo das fêmeas OVX, porém não para 

níveis semelhantes aos observados nas SHAM. Por outro lado o tratamento 

com CEE LD (226,4±1,92g*) não alterou o peso corpóreo das OVX (Figura 10). 

 

Figura 10 - Peso corpóreo de fêmeas SHR 
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As barras representam o peso corpóreo (g) de fêmeas controle (SHAM), 
ovariectomizadas (OVX) e OVX tratadas com diferentes doses de CEE 
[(SD(9,6µg/kg) e LD(0,96µg/kg)]. Os valores foram expressos como 
média±epm. O número de animais utilizados por grupo encontra-se dentro das 
barras. *P<0,05 em relação ao SHAM. # P<0,05 em relação ao OVX. 
FONTE: Araujo (2011). 
 

3.1.4 Pressão arterial caudal 

 

A ovariectomia, assim como o tratamento com ambas as doses de 

CEE, não alterou a PA caudal (mmHg) de ratas SHR quando comparada com a 

das SHAM, como mostra a figura 11. 
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Figura 11 – Pressão arterial caudal de fêmeas SHR após ovariectomia e  

tratamento com CEE 
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As barras representam a pressão arterial em mmHg de fêmeas controle 
(SHAM), ovariectomizadas (OVX) e OVX tratadas com diferentes doses de 
CEE ((SD(9,6µg/kg) e LD(0,96µg/kg)). Os valores foram expressos como 
média±epm. O número de animais utilizados por grupo encontra-se dentro das 
barras.  
FONTE: Araujo (2011). 

 

3.2  Estudo de reatividade do leito venular mesentérico (LVM) perfundido 

 

3.2.1 Avaliação da resposta do LVM á ANG II 

 

A pressão de perfusão do LVM na condição basal e após adição de fenilefrina 

(10µM) foi semelhante nos diferentes grupos experimentais (dados não 

mostrados). A ANG II induziu aumento na pressão de perfusão no LVM de 

todos os grupos experimentais quando aplicada nas concentrações de 1µM, 

10µM e 100µM (Figura 12 B) e a Rmax para este agonista foi obtida com a 

concentração de 10µM (Figura 12 A). O LVM isolado de fêmeas OVX 

(21,5±1,26* mmHg) apresentou hiperreatividade à ANGII quando comparado 

àqueles do grupo SHAM (14,68±1,06 mmHg). O tratamento das fêmeas OVX 
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com SD (19,53±1,53* mmHg) não alterou a hiperreatividade do LVM à ANG II, 

enquanto nas tratadas com LD (12,86±1,16 mmHg) houve correção dessa 

resposta para níveis semelhantes aos das SHAM, como mostra a figura 12 C. 

 

Figura 12 – Reatividade do leito venular mesentérico (LVM) perfundido de 

fêmeas SHR à angiotensina II. 
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3.2.2 Avaliação da resposta á ANGII na presença do inibidor da Óxido Nítrico 

Sintase (NOS), L-NAME  

 

O papel modulador do NO na venoconstrição induzida por ANGII foi 

analisado através do estudo da reatividade do LVM, à ANGII (10nm-100μM) na 

presença do inibidor da NOS (L-NAME -10 μM). Foi demonstrado que após 

esse tratamento houve aumento na resposta à ANG II no LVM das fêmeas 

SHAM (sem L-NAME: 14,68±1,06 mmHg vs com L-NAME: 19,37±1,16*mmHg) 

e LD (sem L-NAME: 12,86±1,16mmHg vs com L-NAME: 18,94±1,11*mmHg) 

quando comparados com resultados obtidos antes da aplicação de L-NAME. 

Esses resultados sugerem que nos grupos SHAM e LD o NO modula a 

resposta para ANG II. Entretanto, o L-NAME não alterou as respostas à ANGII 

nos grupos OVX (sem L-NAME: 21,5±1,26mmHg vs com L-NAME: 17,43±1,83 

mmHg) e SD (sem L-NAME: 19,53±1,53 vs com L-NAME: 17,87±1,94 mmHg) 

(Figura 13). 

 

Figura 13 – Reatividade do LVM à ANG II 10μM na presença de L-NAME 

10µM.  
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As barras representam a ∆ pressão de perfusão (mmHg) induzidas por ANG II 
10μM (R Máx). Essa resposta foi obtida durante a construção da curva 
concentração efeito a esse agente no LVM, de fêmeas SHAM (controle), 
ovariectomizadas (OVX) e OVX tratadas com conjugado estrogênio equino nas 
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concentrações SD (9,6µg/kg) e LD(0,96µg/kg). Os valores foram expressos 
como média±epm. O número de animais utilizados por grupo encontra-se 
dentro das barras. 
FONTE: Araujo (2011). 
 
3.3  Produção de NO em vênulas mesentéricas de fêmeas SHR 

 

Na figura 14 podemos observar que a produção basal de NO está 

diminuída em vênulas mesentéricas de fêmeas SHR OVX (0,61±0,12 UA) e 

ovariectomizadas tratadas com SD (0,75±0,06 UA) quando comparadas à do 

grupo SHAM (1,99±0,43 UA). Em contraste, o tratamento com LD (2,91±0,41 

UA) restaurou a produção basal de NO nas vênulas das fêmeas OVX para 

nível semelhante ao do grupo SHAM (Figura 14). 

O L-NAME bloqueou a produção de NO detectável nas vênulas de 

fêmeas SHAM, OVX, SD e LD (dados não mostrados). 

 

Figura 14 – Produção basal de NO no LVM de fêmeas SHR 
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3.4  Produção basal de EROs em vênulas mesentéricas 

 

A geração basal de EROs foi demonstrada pela emissão de 

fluorescência a partir do núcleo das células do músculo liso vascular e do 

endotélio, detectada no comprimento de onda da rodamina e expresso como 

unidades arbitrárias (UA). Os cortes transversais de vênulas das fêmeas OVX 

(19,07±3,29* UA) apresentaram maior produção de EROs quando comparados 

aos do grupo SHAM (6,51±0,64 UA). O tratamento com LD (6,52±0,61 UA) 

reduziu a geração de EROs para níveis semelhantes aos observados nos 

cortes do grupo SHAM. Porém, o tratamento com SD (19,43±1,50* UA) não 

alterou a geração aumentada pela ovariectomia (Figura 15). 

 

Figura 15 – Geração de EROS em vênulas mesentéricas de fêmeas SHR 
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Nas figuras 16 A e 16 D podemos observar que ao tratar as vênulas 

mesentéricas das fêmeas SHAM e LD com L-NAME, apocinina, catalase e 

superóxido dismutase, não houve alteração na geração de EROS quando 

comparadas ao basal. Porém, para o grupo OVX (Figura 16 B), observamos 

diminuição da geração de EROS ao tratar as vênulas mesentéricas com 

apocinina, CAT e SOD quando comparadas ao basal. O tratamento com L-

NAME não alterou essa produção. Entretanto, as vênulas das fêmeas tratadas 

com CEE SD demonstraram redução da geração de EROS com o tratamento 

com L-NAME, apocinina, catalase e superóxido dismutase quando comparados 

ao basal (Figura 16 C). 
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Figura 16 – Quantificação da produção de EROS em vênulas mesentéricas de 

fêmeas SHR na ausência e na presença de L-NAME, apocinina, 

catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD). 
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3.5  Avaliação da expressão de RNAm dos receptores de angiotensina II 

(AT1 e AT2) 

 

O LVM das fêmeas dos diferentes grupos experimentais apresentaram 

expressão do RNAm de receptores AT1 e AT2 de ANGII. As fêmeas OVX 

(1,44±0,03) apresentaram aumento da expressão de RNAm para o receptor 

AT1 quando comparadas àquelas do grupo SHAM (0,9±0,04). Ambas as doses 

de CEE (SD (0,74±0,05) e LD (0,8±0,13)) reduziram a expressão do RNAm do 

receptor AT1 para níveis semelhantes àqueles do grupo SHAM (Figura 17). 
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Figura 17– Expressão de RNAm do receptor AT1 para ANG II em vênulas 

mesentéricas de fêmeas SHR 
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As barras representam a expressão de RNAm do receptor AT1/β-actina de 
fêmeas SHAM (controle), ovariectomizadas (OVX) e OVX tratadas com 
diferentes doses de conjugado estrogênio eqüino (CEE) [SD (9,6µg/kg) e LD 
(0,96µg/kg)]. Os valores foram expressos como média média±epm. O número 
de animais utilizados por grupo encontra-se dentro das barras. *P<0,05 em 
relação ao SHAM.  
FONTE: Araujo (2011). 
 

Por outro lado, a expressão do RNAm  do receptor AT2 no grupo LD 

(2,07±0,2) foi aumentado em comparação com aqueles dos outros grupos 

(SHAM (0,94±0,1), OVX (0,86±0,09) e SD (0,64±0,06) (figura 18). 

 

 

 

 

Figura 18 – Expressão de RNAm do receptor  AT2 de vênulas mesentéricas de 

fêmeas SHR 
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As barras representam a expressão de RNAm do receptor AT2/βactina de 
fêmeas SHAM (controle), ovariectomizadas (OVX) e OVX tratadas com 
diferentes doses de conjugado estrogênio eqüino (CEE) [SD (9,6µg/kg) e LD 
(0,96µg/kg)]. Os valores foram expressos como média±epm. O número de 
animais utilizados por grupo encontra-se dentro das barras. *P<0,05 em 
relação ao SHAM, OVX e SD. 
FONTE: Araujo (2011). 

 

3.6  Expressão de RNAm da eNOS de vênulas mesentéricas de fêmeas 

SHR 

 

A expressão do RNAm da NO sintase endotelial de vênulas 

mesentéricas foi avaliada em todos os grupos experimentais. Demonstramos 

que houve diminuição da expressão de RNAm da eNOS com a ovariectomia 

quando comparada com grupo SHAM, e esta foi restaurada com ambos os 

tratamentos com CEE, SD e LD (Figura 19). 
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Figura 19 – Expressão de RNAm da enzima eNOS em vênulas mesentéricas 

de fêmeas SHR 
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As barras representam a expressão do RNAm da NO sintase endotelial 
(eNOS)/βactina de fêmeas SHAM (controle), ovariectomizadas (OVX) e OVX 
tratadas com diferentes doses de conjugado estrogênio eqüino (CEE): 
SD(9,6µg/kg) e LD(0,96µg/kg). Os valores foram expressos como média±epm. 
O número de animais utilizados por grupo encontra-se dentro das barras. 
*P<0,05 em relação ao SHAM, SD e LD. 
FONTE: Araujo (2011). 
 

3.7 Expressão de RNAm dos receptores de estrógeno  

 

3.7.1 ER-α 

 

A expressão do RNAm do receptor de estrógeno ER-α de vênulas 

isoladas dos grupos SHAM (1,02±0,082), OVX (1,06±0,13) e OVX tratados com 

a SD (0,92±0,12) foi semelhante. Porém, as vênulas isoladas das fêmeas OVX 

tratados com a LD (3,02±0,4*) apresentaram aumento da expressão do RNAm 

de ER-α quando comparadas aquelas dos outros grupos experimentais (Figura 

20). 
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Figura 20 – Expressão do RNAm do receptor ERα de vênulas mesentéricas de 

fêmeas SHR 
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As barras representam a expressão do RNAm de ERα/βactina de fêmeas 
SHAM (controle), ovariectomizada (OVX) e OVX tratadas com diferentes doses 
de conjugado estrogênio equino (CEE): SD (9,6µg/kg) e LD (0,96µg/kg). Os 
valores foram expressos como média±epm. O número de animais utilizados por 
grupo encontra-se dentro das barras. *P<0,05 em relação ao SHAM, OVX e 
SD. 
FONTE: Araujo (2011). 
 

3.7.2 GPR30 

 

A expressão do RNAm do receptor de estrógeno GPR30 nas vênulas 

mesentéricas isoladas dos grupos SHAM (1,07±0,16), OVX (0,93±0,12) e OVX 

tratados com SD(0,89±0,11) foi semelhante. Porém, as vênulas isoladas das 

fêmeas OVX tratadas com LD (3,16±0,3*) apresentaram aumento da expressão 

desse receptor (Figura 21). 
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Figura 21 – Expressão do RNAm do receptor de estrógeno GPR30 em vênulas 

mesentéricas de fêmeas SHR 
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As barras representam a expressão do RNAm de GPR30/βactina de fêmeas 
SHAM (controle), ovariectomizada (OVX) e OVX tratadas com diferentes doses 
de conjugado estrogênio equino (CEE): SD (9,6µg/kg) e LD (0,96µg/kg). Os 
valores foram expressos como média±epm. O número de animais utilizados por 
grupo encontra-se dentro das barras. *P<0,05 em relação ao SHAM, OVX e 
SD. 
FONTE: Araujo (2011). 
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4 DISCUSSÃO 

 

No seu conjunto esse trabalho analisou, de forma pioneira, vários 

parâmetros: 1) a reatividade do leito venular em fêmeas; 2) a influência do 

tratamento hormonal com CEE nesse leito vascular e; 3) a comparação de 

duas doses de CEE à semelhança daquelas utilizadas em humanos. 

O pioneirismo pode ser detectado, pois praticamente todos os 

trabalhos, que verificamos na literatura, foram desenvolvidos em micro e/ou 

macrovasos do leito arterial. Além disso, embora o tratamento com CEE seja 

um dos mais utilizados na terapia hormonal, a maioria dos trabalhos tanto 

clínicos quanto experimentais têm sido desenvolvidos com o 17β-estradiol e, 

em geral, escolhido para tratamento apenas uma dose desse hormônio. 

No presente trabalho, demonstramos que o leito venular mesentérico 

de fêmeas SHR OVX apresenta hiperatividade à ANGII, e que apenas o 

tratamento com a dose terapêutica mínima (LD) de CEE corrige essa alteração, 

por mecanismos que envolvem o aumento da expressão do RNAm da eNOS, 

dos receptores AT2, ERα, GPR30 e redução da geração de EROs o que 

resultou em maior biodisponibilidade de NO, provavelmente liberado pela célula 

endotelial. 

A ovariectomia é um procedimento comumente utilizado para 

simulação tanto da menopausa quanto de histerectomia em mulheres jovens 

(Waynforth, 1980). Os parâmetros por nós utilizados para demonstrar a eficácia 

da ovariectomia foram: 1) níveis plasmáticos de hormônios gonadais; 2) 

aumento de peso corpóreo; e 3) aumento dos pesos de útero seco e úmido. 

Baseados nos parâmetros descritos, podemos considerar que a ovariectomia 

foi eficaz, pois, diminuiu os níveis plasmáticos dos hormônios 17β-estradiol e 

progesterona, o peso uterino seco e úmido e aumentou o peso corpóreo 

desses animais. Esses dados estão de acordo com trabalhos anteriores do 

nosso laboratório em animais SHR e DOCA-sal (Dantas et al., 1999, 2002; 

Tostes et al., 2000), e também de outros laboratórios (Torres, 2008; 

Wayntorth,1980). 
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O tratamento com CEE é utilizado como terapia hormonal na pós-

menopausa e também após histerectomia (menopausa cirúrgica), a fim de 

restabelecer os níveis estrogênicos e, assim evitar os efeitos indesejáveis da 

falta deste hormônio. A dose de CEE SD utilizada para o tratamento das OVX 

elevou os níveis plasmáticos de 17β-estradiol para valores supra-fisiológicos. 

Por outro lado, nas fêmeas OVX tratadas com CEE LD, dose dez vezes menor 

do que a dose padrão SD, os níveis plasmáticos de 17β-estradiol foram 

equivalentes àqueles encontrados nas fêmeas em estro-fisiológico. É 

importante ressaltar que as doses de CEE utilizadas nesse trabalho são 

equivalentes àquelas utilizadas para tratamento hormonal em humanos, a 

saber, 0,625mg/dia e a 0,0625 mg/dia. 

O peso uterino também é outro importante parâmetro para confirmação 

da eficácia do tratamento hormonal (Gorodeski et al., 2005). No útero, o 

estrógeno através da ativação do receptor ER-α, principalmente, promove 

aumento do fluxo sanguíneo local, da absorção de água e proliferação celular 

tornando o endométrio mais espesso (Gruber et al. 2002; Utian et al., 1987). De 

fato, foi observado que após a ovariectomia houve redução do peso do útero 

das SHR e que o mesmo foi restabelecido pelo tratamento com CEE com 

ambas as doses, SD e LD. Este resultado está de acordo com o descrito por 

Dantas et al.,1999 que utilizando fêmeas SHR, entretanto tratadas com 17 β- 

estradiol e não com CEE que é uma mistura de compostos estrogênicos com 

apenas 0,68% de 17 β-estradiol em sua composição (Berrodin et al., 2009).  

O tratamento com CEE SD diminuiu o peso corpóreo das fêmeas OVX. 

Esse resultado obtido em animais de experimentação se assemelham àqueles 

obtidos em mulheres na pós-menopausa descritos nos grandes estudos 

randomizados (PEPI, HERS, DOPS e HOPE) que demonstram que a TH 

promoveu diminuição do peso corpóreo (Wierman e Kohrt, 2007). Entretanto, 

trabalhos realizados com mulheres na pós-menopausa verificaram que a TH 

com CEE associado à medroxiprogesterona, não foi eficaz em promover 

diminuição do peso corpóreo (Sites et al., 2005), o que sugere um efeito não 

benéfico da progesterona sobre este parâmetro. No que se refere ao 

tratamento das OVX SHR com CEE LD, observamos que o mesmo diminuiu o 
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peso corpóreo desses animais, porém, estes valores ainda não foram 

semelhantes aos do grupo SHAM. É provável que quinze dias de tratamento 

com uma dose mínima não seja suficiente para corrigir o aumento do peso 

corpóreo. Portanto, podemos concluir que a eficácia da ovariectomia e do 

tratamento com CEE de fêmeas SHR podem ser confirmadas com os níveis 

plasmáticos de 17β-estradiol, pesos do útero e corpóreo. 

No que se refere ao efeito da ovariectomia e do tratamento hormonal 

na pressão arterial, os dados da literatura são ainda controversos. Nas 

condições experimentais utilizadas no presente trabalho não detectamos 

alteração na hipertensão arterial pré-existente nas OVX SHR, o que vem de 

encontro aos resultados descritos para ratas SHR (Reckelhoff et al., 2008; 

Yung et al., 2011) e Wistar (Baylis, 1994; Goldstein, 1988; Pérez-torres et al., 

2008). Entretanto, em desacordo com esses resultados, a ovariectomia pode 

aumentar os níveis pressóricos em ratas Sprague-Dawley (Yung et al., 2011) e 

SHR (Dantas et al., 1999). Provavelmente essas discrepâncias estejam 

relacionadas ao método de medida de pressão arterial, a diferentes linhagens 

de animais, ao tempo de ovariectomia, etc. 

O efeito do 17 β-estradiol, na pressão arterial de mulheres na 

menopausa e em fêmeas ovariectomizadas, tem sido bastante explorado, 

entretanto os trabalhos clínicos e experimentais com CEE ainda são escassos 

e controversos. Foi observado que o tratamento hormonal, por via oral com 

CEE (Dubey et al., 2002) e pellets subcutâneos 17β-estradiol (Dantas et al., 

1999; Seely et al.,1999) reduziram a pressão arterial em modelos 

experimentais. Por outro lado, um estudo recente envolvendo mulheres 

Koreanas apontou que a terapia com CEE aumentou a pressão arterial em 

normotensas e reduziu nas hipertensas (Lee et al., 2011). 

Está bem estabelecido que a menopausa e doenças cardiovasculares- 

metabólicas tais como hipertensão, aterosclerose, diabetes tipo I e II e 

síndrome metabólica, possuem como característica comum a disfunção 

endotelial. Os mecanismos responsáveis pela disfunção endotelial são 

multifatoriais e dentre eles podemos citar hipereatividade a vasoconstritores, 

reatividade diminuída para vasodilatadores derivados do endotélio, incluindo 
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mudanças na atividade e/ou expressão de eNOS ou aumentada degradação de 

NO através de sua interação com EROs tais como ânion superóxido. 

Neste trabalho observamos que a ovariectomia em fêmeas SHR 

induziu alterações no leito venular caracterizadas por hiperatividade à ANG II, 

aumento na expressão de receptor de ANG II do tipo AT1 e na geração basal 

de EROs quando comparadas àquelas em fêmeas SHR SHAM. Algumas 

dessas alterações foram encontradas no leito arterial de ratas Wistar OVX 

(Davidge e Zhang, 1998) e SHR OVX (Dantas et al.,1999Silva-Antonialli et al., 

2004; Wassman et al., 2001). A hiperatividade à ANG II observada no LVM de 

SHR OVX pode ser devida a interação com o receptor AT1, como foi 

demonstrado em nosso laboratório em veias e vênulas de ratos SHR machos( 

Loiola et al.2011). 

As alterações observadas nas OVX SHR foram restauradas pelo 

tratamento com CEE LD reproduzindo de certa forma, os resultados obtidos 

com 17 β-estradiol no leito arterial (Dantas et al., 1999,Davidge e Zhang, 1998; 

Silva-Antonialli et al., 2004; Wassman et al., 2001). Por outro lado, o tratamento 

com CEE na dose padrão (SD) não corrigiu nem o aumento da reatividade à 

ANG II nem de EROs, encontrados no LVM das SHR OVX . No que se refere à 

expressão de receptores para a ANG II houve diminuição na expressão do 

RNAm para receptor AT1 no LVM de fêmeas tratadas com CEE SD e CEE LD 

e aumento para AT2 naquelas tratadas com CEE LD. 

Vem sendo descrito tanto em estudos clínicos em aterosclerose, 

quanto em estudos experimentais com ratos SHR (Morawietz et al.,1997) e 

hipertensos por infusão de ANG II (Fukui  et al.,1997;Rajagopalan  et  al.,1996) 

a existencia de uma maior ativação do SRA, e simultaneamente da enzima 

NADPH oxidase,uma das principais fontes geradoras de EROS na parede 

vascular. Em nossos experimentos, observamos que houve aumento de EROs 

nos LVM de fêmeas SHR OVX tratadas ou não com CEE SD. Uma das 

hipóteses para explicar esse resultado seria que a ativação do receptor AT1, 

que tem sua expressão aumentada nesses leitos venulares, induziria maior 

atividade da NADPH oxidase nas células endoteliais e do músculo liso 

vascular, aumentando assim a produção de ânion superóxido (Watanabe et al., 
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2005). Resultados semelhantes foram descritos em leito arterial isolado de 

fêmeas OVX Wistar (Camporez et al. ,2011) e SHR (Dantas et al.,2002).  

EROs tem um importante papel no desenvolvimento da disfunção 

endotelial e/ou vascular. De acordo com Munzel et al., 2005, na maioria das 

situações onde há aumento da geração de EROs, causando disfunção 

endotelial, a expressão da eNOS está paradoxicalmente aumentada. Isto indica 

que a capacidade da enzima eNOS de produzir NO pode estar limitada, pois o 

estado desacoplado da eNOS resulta em produção de ânion superóxido 

superior à de NO. A inibição da formação de ânion superóxido por L-NAME, 

inibidor da NOS, é um método conveniente para detectar o desacoplamento da 

eNOS em tecidos vasculares. A adição do inibidor da NOS diminui o sinal 

derivado do ânion superóxido, tal como a fluorescência da dihidroetidina (Muller 

FJ et al.1998) 

Portanto, para avaliarmos se a eNOS poderia ser uma das fontes de 

geração de EROs nos LVM das SHR OVX tratadas ou não com CEE SD, onde 

a geração basal de EROs estava aumentada, incubamos esses vasos 

sanguíneos com L-NAME. Este tratamento diminuiu a geração de EROS 

somente no LVM das OVX tratadas com CCE SD, o que sugere que a NOS 

seja uma das enzimas responsáveis pela geração de EROS neste grupo 

experimental, devido ao seu desacoplamento. Entretanto, a geração 

aumentada de EROs no LVM das SHR OVX não foi alterada pelo tratamento 

com L-NAME, porém foi corrigida pelo tratamento com a menor dose, LD, de 

CEE. Uma das explicações para esse resultado é que nas SHR OVX há uma 

perda da função endotelial caracterizada pela falta de NO que foi restaurada 

após tratamento com CEE LD. 

Foi demonstrado que o ânion superóxido produzido pela enzima 

NADPH oxidase, poderia ser o gatilho para o desacoplamento de eNOS de 

ratos hipertensos Doca-sal (Landmesser U et al., 2003). De fato, ao 

bloquearmos essa enzima, com apocinina, demonstramos que houve 

diminuição de EROs tanto no LVM das SHR OVX tratadas quanto das não 

tratadas com CEE SD. Portanto, analisando esses resultados conjuntamente 

podemos sugerir que o aumentada produção de EROs,pode ser o sinal para o 
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desacoplamento da eNOS, e contribui para a disfunção endotelial/vascular 

encontrada nos LVM de fêmeas SHR OVX não tratadas e tratadas com CEE 

SD. Entretanto, apenas com estes resultados não podemos afirmar qual o tipo 

de EROs nos LVM de fêmeas SHR OVX não tratadas e tratadas com CEE SD. 

Embora a hidroetidina seja oxidada em brometo de etidio mais 

rapidamente pelo ânion superóxido, não podemos descartar totalmente a 

participação de outras EROs, tais como o peróxido de hidrogênio. Sendo 

assim, ao incubar as vênulas mesentéricas com CAT e PEG-SOD observamos 

diminuição da geração de EROs na ovariectomia e com o tratamento com CEE 

SD, sugerindo que o ânion superóxido e peróxido de hidrogênio sejam as 

principais EROs geradas na ovariectomia e no tratamento com SD. Além disso, 

é possível que haja diminuição da atividade ou expressão dessas enzimas 

nesses grupos experimentais. Portanto, novos experimentos precisam ser 

realizados para responder a esta pergunta. 

Alguns mecanismos vêm sendo descritos para explicar o papel 

modulador do estrógeno sobre a resposta vascular. Um provável mecanismo 

seria seu efeito direto na célula endotelial, aumentando a produção de NO e 

consequentemente modulando o tônus vascular (Bracamonte e Miller, 2002; 

Dantas et al., 2004). De fato, demonstramos que tanto em animais em estro-

fisiológico quanto naqueles tratados com CEE LD, o NO modula a resposta à 

ANGII em vênulas mesentéricas, uma vez que o L- NAME, inibidor da NOS, 

aumentou a resposta vasoconstritora à ANG II, tornando-a semelhante àquelas 

observadas nos LVM de SHR OVX tratadas ou não com CEE SD. Isso nos 

sugere que o efeito protetor do CEE LD se faz através do NO corrigindo as 

alterações vasculares observadas nas fêmeas OVX. Esses resultados obtidos 

por nós com CCE LD também se assemelham àqueles obtidos com 17 β-

estradiol em diferentes leitos vasculares, como artéria uterina (Vanburen et al., 

1992), artéria que irriga o músculo gracilis (Huang et al., 1997) ;  macro e 

microvasos do leito arteriolar de SHR (Dantas et al., 2002; Silva-Antonialli et al., 

2004) e com CEE em veia femoral de suínas( Bracamonte e Miller, 2002) e 

veia dorsal da mão de mulheres( Ceballos et al.,2000) 
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Além disso, utilizando o método DAF-2, observamos que a produção 

de NO encontra-se diminuída em vênulas mesentéricas de SHR OVX, 

confirmando os dados obtidos nos nossos estudos funcionais de reatividade 

venular. É possível que isso se deva ao aumento na geração de EROs, o que 

levaria a oxidação do NO, diminuindo sua biodisponibilidade  aumentando 

assim a contração vascular induzida pela ANG II, caracterizando uma 

diminuição (perda) da função endotelial no LVM dos SHR OVX. De fato, a 

produção de NO foi restaurada pelo tratamento com CEE LD, o que pode ser 

devido a melhora da função do endotélio, uma vez que está bem definido que o 

estrógeno aumento da biodisponibilidade do NO, tal qual foi encontrada em 

arteríolas de SHR (Costa et al., 1998, Dantas et al 1999) e em aorta de Wistar 

(Camporez et al., 2011). 

È importante ressaltar que os resultados acima descritos vem ao 

encontro daqueles de Meendering et al. 2008, que demonstrou que o 

tratamento de mulheres com CEE na dose 0,0625mg/dia aumentava os efeitos 

antioxidantes exercidos pelo estrógeno, enquanto a dose de 0,625mg/dia 

possuía atividade pró-inflamatória e que, além disso, não possuía os efeitos 

antioxidantes exercidos pelo estrógeno. Em 2004, Wakatsuki et al. 

demonstraram que doses baixas de CEE não elevava triglicerídeos no plasma, 

resultando em partículas de LDL inalteradas que eram resistentes a oxidação, 

dessa forma, o efeito antioxidante do estrógeno poderia ser preservado. Além 

disso, Windler et al. (2007) demonstraram que a TH com baixa dose (0,325 

mg/dia) estava associada com a diminuição da incidência de trombose venosa 

profunda. Esses dados em conjunto demonstram haver diminuição da 

biodisponibilidade do NO em LVM de SHR OVX e CEE SD e que a mesma foi 

restaurada com o tratamento com CEE LD.  

O mecanismo, mais provável para explicar o aumento da atividade da 

eNOS seria a indução da expressão do RNAm desta enzima pelo estrógeno, 

uma vez que o estrógeno ao se ligar em seu receptor nuclear pode modular a 

transcrição gênica de uma série de proteínas (Macgregor e Jordan, 1998). Isto 

vem ao encontro com os resultados por nós obtidos, quando estudamos a 

expressão de RNAm da enzima eNOS que está diminuída em vênulas 
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mesentéricas de SHR OVX e que foi corrigida com ambas as doses de CEE. 

De fato, vários autores tem demonstrado a influência do 17β-estradiol na 

expressão de RNAm para eNOS em cultura de células endoteliais (Hishikawa 

et al., 1995; Kauser e Rubanyi, 1997; Rosselli et al., 1994). Por outro lado, 

estudos têm demonstrado que o estrógeno pode aumentar a atividade do NO 

por mecanismos não genômicos (Goetz et al., 1999; Kim et al., 1999; Simoncini 

et al., 2004). Neste contexto, observamos que ao tratar as fêmeas OVX com 

LD ocorreu aumento da expressão do receptor ERα no LVM o que está de 

acordo com a correção da hiperreatividade à ANG II. Além disso, encontramos 

o aumento na expressão do receptor GPR30 em vênulas mesentéricas das 

fêmeas OVX tratadas com LD.  
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5 CONCLUSÕES 

 

No presente trabalho demonstramos que há aumento da resposta à 

ANGII:  

- no LVM de SHR OVX;  

- no LVM de SHR OVX tratadas com CEE SD. 

 

É provável que isso seja devido ao: 

- aumento da expressão do receptor de ANG II, tipo AT1, no LVM de 

SHR OVX, 

- aumento na produção de EROs, tais como ânion superóxido e 

peróxido de hidrogênio, devido possivelmente a maior atividade da enzima 

NADPH oxidase no LVM das OVX, e também ao desacoplamento da eNOS 

nos LVM de SHR OVX tratadas com CEE SD, 

- diminuição da biodisponibilidade de NO caracterizando assim 

disfunção endotelial/vascular. 

 

O tratamento das OVX SHR com CEE LD corrigiu a disfunção 

endotelial/vascular aumentando a biodisponibilidade do NO. Isso pode estar 

relacionado, provavelmente com a correção da geração de EROS, modulação 

da expressão da enzima eNOS, e dos receptores AT2 de ANG II e ERα/GPR30 

de estrógeno. Esses dados sugerem que a TH com CEE LD possa ser benéfica 

no leito venular, prevenindo aparecimento de doença venosa, tal como 

trombose, que é um efeito colateral observado durante a TH. 

 

Resumindo: 

Nossa hipótese é que a TH com CEE possa promover benefício, ou 

não, ao LVM dependendo da dose utilizada. 
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