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RESUMO 
 
OLIVEIRA, A. B. Avaliação dos mecanismos envolvidos na vasodilatação 
dependente do endotélio em aorta de camundongos tratados com 
isoproterenol. 2013. 66f. Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana) - Instituto 
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 
A hiperativação dos receptores β-adrenérgicos (β-AR) pode ser mimetizada pelo 
tratamento com isoproterenol (ISO), agonista não-seletivo β-AR, o qual resulta em: 
hipertrofia cardíaca e aumento da resposta contrátil à fenilefrina e serotonina, 
estresse oxidativo, aumento da atividade e expressão proteica das isoformas da 
sintase de óxido nítrico (NOS) endotelial (eNOS) e neuronal (nNOS), assim como da 
expressão proteica da caveolina-1; porém, sem alterar a vasodilatação dependente 
do endotélio à acetilcolina (ACh) em aorta de ratos e camundongos. Sabe-se que as 
caveolinas-1 e -3 são proteínas da cavéola que modulam a atividade das NOS 
constitutivas. Por sua vez, a nNOS é uma importante fonte geradora de peróxido de 
hidrogênio (H2O2), o qual induz vasodilatação na aorta de camundongos. Assim, o 
objetivo da presente dissertação foi investigar os mecanismos envolvidos na 
vasodilatação dependente do endotélio, focando no papel das cavéolas e na 
possível interação entre a eNOS/ óxido nítrico (NO) e nNOS/ H2O2 em aorta de 
camundongos tratados com ISO. Para tal, camundongos adultos, machos, da 
linhagem C57BL/6J, e nocautes para a nNOS, foram tratados com ISO (15 
mg.kg.dia-1, s.c.) ou veículo por sete dias. Anéis de aorta foram montados em banho 
de órgãos para medida de tensão isométrica. A expressão das proteínas-alvo foi 
avaliada a partir da técnica de Western blot. Os resultados demonstraram que o 
tratamento com ISO: 1) induz hipertrofia cardíaca e não modifica nem a 
vasodilatação à ACh nem ao doador de NO; 2) aumenta a dependência do 
microdomínio das cavéolas na resposta vasodilatadora à ACh e ao ionóforo de cálcio 
e a expressão proteica da caveolina-1, mas não da caveolina-3; 3) aumenta a 
modulação das NOS constitutivas, principalmente via nNOS, à ACh; 4) aumenta a 
participação do H2O2 na vasodilatação à ACh, e 5) aumenta a expressão de 
proteínas antioxidantes, como a catalase e as isoformas da superóxido dismutase. 
Assim, os resultados sugerem que mecanismos compensatórios, como a interação 
entre eNOS/ caveolina-1, bem como a geração de H2O2 via nNOS, os quais 
contribuem para a manutenção da vasodilatação dependente do endotélio em aorta 
de camundongos tratados com ISO.  
 
Palavras-chave: Vasodilatação dependente endotélio. Receptor β-adrenérgico. 
Cavéola. Óxido nítrico. Peróxido de hidrogênio. Defesa antioxidante. 
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ABSTRACT 
 
OLIVEIRA, A. B. Evaluation of the mechanisms involved on the endothelium-
dependent vasodilation in aorta of isoproterenol-treated mice. 2013. 66 p. 
Masters thesis (Human Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2013. 
 
Hyperactivation of β-adrenoceptor (β–AR) induced by isoproterenol-treatment (ISO), 
a non-selective agonist of β-AR, results in: cardiac hypertrophy and increased 
contractile response to phenylephrine and serotonin, oxidative stress, increased 
activity and protein expression of the nitric oxide synthase isoforms (NOS), 
endothelial (eNOS) and neuronal (nNOS), as well as caveolin-1 protein expression; 
however, did not change the endothelium-dependent vasodilation to acetylcholine 
(ACh) in aorta of rats and mice. It is known that caveolin-1 and -3 are caveolae's 
proteins that modulate the activity of constitutive NOS. On the other hand, nNOS is 
an important source of hydrogen peroxide (H2O2), which induces aortic vasodilation 
in mice. The aim of this study was to investigate the mechanisms involved on the 
endothelium-dependent vasodilation, focusing on the role of caveolae and the 
possible interaction between eNOS/ nitric oxide (NO) and nNOS/ H2O2 in aorta of 
ISO-treated mice. For this, male mice, C57BL/6J strain and nNOS knockout were 
treated with ISO (15 mg.kg.day-1, s.c.) or vehicle for seven days. Aortic rings were 
mounted in an organ bath for measurement of isometric tension. The expression of 
proteins was evaluated using Western blot. The results demonstrated that ISO 
treatment: 1) induces cardiac hypertrophy and did not change ACh- or NO donor-
induced relaxation; 2) increases the caveolae participation in ACh- and calcium 
ionophore-induced relaxation and caveolin-1 protein expression, while did not change 
caveolin-3; 3) increases the constitutive NOS modulation to ACh-induced relaxation, 
mainly through nNOS; 4) increases the H2O2 involvement on the vasodilation-induced 
to ACh; and 5) increases the antioxidant proteins expression such as catalase and 
superoxide dismutase isoforms. Taken together, the results suggest that 
compensatory mechanisms such as the interaction between eNOS/ caveolin-1 in 
caveolae microdomain, as well as the generation of H2O2 via nNOS may contribute to 
the maintenance of endothelium-dependent vasodilation of the aorta ISO-treated 
mice.  
 
Keywords: Endothelium-dependent vasodilation. β-adrenoceptor. Caveolae. Nitric 
oxide. Hydrogen peroxide. Antioxidant defense.  
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Em mamíferos, o sistema cardiovascular é um circuito fechado, constituído pelo 

coração e vasos sanguíneos, que permite à oxigenação, a nutrição, a remoção de 

metabólitos, o transporte e a liberação de hormônios e peptídeos vasoativos; 

necessários para homeostase dos diferentes sistemas (BORON; BOULPAEP, 2009; 

CURI; PROCÓPIO, 2009). No sistema cardiovascular, tanto o componente cardíaco 

representado pelo débito cardíaco, como o componente vascular representado pela 

resistência vascular periférica são determinantes para a manutenção e controle da 

pressão arterial (BORON; BOULPAEP, 2009; CURI; PROCÓPIO, 2009). O 

componente vascular, por sua vez, redireciona o fluxo sanguíneo para os diversos 

territórios, regulando o raio dos vasos sanguíneos ou tônus vascular via mecanismos 

locais, hormonais e neurais (BORON; BOULPAEP, 2009; CURI; PROCÓPIO, 2009). 

Nos vasos sanguíneos as células endoteliais desempenham um papel importante no 

controle do tônus do músculo liso vascular, sintetizando e liberando fatores 

vasodilatadores – como o óxido nítrico (NO), a prostaciclina (PGl2) e o fator 

hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF) – além de fatores vasoconstritores – 

como a endotelina, as prostaglandinas, a angiotensina II e as espécies reativas 

derivadas do oxigênio (FÉLÉTOU; VANHOUTTE, 1988; FURCHGOTT; ZAWADZKI, 

1980; MONCADA; VANE, 1979; MONCADA; PALMER; HIGGS, 1988; MONCADA et 

al., 1977; PALMER; ASHTON; MONCADA, 1988; PALMER; FERRIGE; MONCADA, 

1987; TAYLOR; WESTON, 1988; VANHOUTTE; MOMBOULI, 1996). 

O desequilíbrio na liberação de fatores vasodilatadores e vasoconstritores 

podem estar associados ao processo de envelhecimento e/ou a patologias que 

acomentem o sistema cardiovascular como a hipertensão arterial e insuficiencia 

cardíaca, reduzindo a resposta vasodilatadora e/ou potencializando a resposta 

contrátil nos vasos sanguíneos (GURDAL; FRIENDMAN; JOHNSON, 1995; 

GRAHAM; RUSH, 2009; KANG et al., 2007; KOGA et al., 1989).  

 

1.1 Vasodilatação dependente do endotélio 

 

As células do endotélio vascular sintetizam e liberam fatores vasodilatadores 

que agem diretamente nas células do músculo liso, regulando o tônus vascular em 

resposta a substâncias neurohumorais, como as catecolaminas e bradicinina, e a 

estímulos físicos, como o estresse de cisalhamento (Figura 1) (FÉLÉTOU; 

VANHOUTTE, 1988; FURCHGOTT, 1983; FURCHGOTT; VANHOUTTE, 1989; 
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FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980; MONCADA et al., 1977; MONCADA; VANE, 1979; 

PALMER; FERRIGE; MONCADA, 1987; PALMER; ASHTON; MONCADA, 1988;; 

VANHOUTTE; MOMBOULI, 1996; TAYLOR; WESTON, 1988).  

 

Figura 1 – Representação esquemática da liberação de fatores vasodilatadores derivados da 
ativação das células endoteliais via receptor de membrana ou via tensão de cisalhamento “shear 
stress”. Modificado de MATOBA; SHIMOKAWA, 2003. 

 
+: estimula; agonist: agonista; AMPc: adenosina monofosfato; arachidonic acid: ácido araquidônico; 
PLA2: fosfolipase A2; Ca

2+
/CAM: complexo cálcio-calmodulina; Cu/Zn-SOD: isoforma cobre/zindo da 

enzima superóxido dismutase; Endothelium: endotélio; eNOS: isoforma endotelial da sintase de óxido 
nítrico; EETs: ácido epoxieicosatrienoico; EOX: epoxigenases do citocromo P-450; gap junction: 
junção comunicante; Gi/0: subunidade inibitória proteína G; Gq: subunidade proteína G; H2O2: peróxido 
de hidrogênio;  HETEs: ácidos hidroxieicosatetraenoicos; hyperpolarization: hiperpolarização; K

+
: íon 

potássio; Kir: canal potássio retificador; KCa: canal potássio de alta condutância; l-arginine: l-arginina; 
LOX: lipoxigenase; LT: leucotrieno; Na

+
: íon sódio; NO: óxido nítrico; O2: oxigênio; O2

−
·: ânion 

superóxido; ONOO
-
: peróxido nitrito; oxidases: oxidases; PGI2: prostaciclina; pump: bomba de Na

+
/K

+
; 

receptor: receptor; shear stress: estresse de cisalhamento; vascular smoth muscle: músculo liso 
vasculararaquidônico. 

 

Dentre os fatores vasodilatadores liberados pelo endotélio podemos citar o NO. 

O NO é sintetizado pelas isoformas da sintase de óxido nítrico (NOS) endotelial 

(eNOS; tipo III), neuronal (nNOS; tipo I) e induzível (iNOS; tipo II) (MONCADA; 

PALMER; HIGGS, 1988). A NOS para sintetizar o NO utiliza como substrato o 

aminoácido L-arginina e a molécula de oxigênio, além de necessitar de cofatores 

como a nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH), dinucleotido de flavina e 

adenina (FAD), mononucleotido de flavina (FMN) e tetrahidrobiopterina (BH4) para 

transferência de elétrons do domínio oxidase para o domínio redutase da enzima 
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(FÖRSTERMANN, 2010; FÖRSTERMANN; SESSA, 2012). Dentre as três isoformas 

da NOS, a eNOS e a nNOS são constitutivas, dependentes do aumento da 

concentração intracelular de Ca2+ para formação do complexo Ca2+/calmodulina 

(Ca/CAM) e sua ativação (Figura 1); enquanto a iNOS, a isoforma induzível, não 

depende do aumento da concentração de Ca2+, pois, a concentração intracelular 

basal de Ca2+ é o suficiente para a síntese de NO, mas essa isoforma depende de 

fatores pro-inflamatório para sua ativação, como as interleucinas (FÖRSTERMANN; 

SESSA, 2012; KNOWLES; MONCADA, 1994; SCHMIDT; ALP, 2007). 

Fisiologicamente, a tensão de cisalhamento, em resposta ao aumento de fluxo 

sanguíneo, favorece o aumento intracelular de Ca2+
 por estimular canais para Ca2+ 

sensíveis a estiramento (FLEMING, 2010; MATOBA; SHIMOKAWA, 2003). A tensão 

de cisalhamento aumenta a probabilidade de abertura dos canais para Ca2+ 

permitindo o seu influxo, consequentemente, favorece a formação do complexo 

Ca/CAM e ativação da eNOS nas células endoteliais. Manobras experimentais in 

vitro em vasos sanguíneos isolados de animais ou humanos são utilizadas para 

avaliar a função das células endoteliais, favorecendo o aumento da concetração 

intracelular de Ca2+ dependente e independente de receptores de membrana, por 

exemplo, na vasodilatação induzida pela ACh ou pelo ionóforo de cálcio A23187, 

respectivamente. O ionóforo de cálcio A23187, por sua vez, desencadeia seus 

efeitos de forma direta nas células endoteliais por permear a membrana celular; 

enquanto, a ACh ativa o receptor muscarínico (M3) que está associado a uma 

proteína Gq que ativa uma cascata de sinalização intracelular via fosfolipase C (PLC) 

(BÉNY et al., 2008; TRACEY; PEACH, 1992). A ativação da PLC permite que o 

fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) seja hidrolizado em diacilglicerol (DAG) e inositol 

1,4,5-trifosfato (IP3). O IP3 liga-se ao receptor de IP3 localizado no retículo 

sarcoplasmático e favorece a liberação de Ca2+ no meio intracelular (BÜLBRING; 

TOMITA, 1987; LIU; RUDICK; ANDERSON, 2002). O aumento da concentração de 

Ca2+ permite a formação do complexo Ca/CAM necessário para processo de síntese 

de NO pela eNOS e nNOS (Figura 1) (FÖRSTERMAN, 2010; FÖRSTERMAN; 

SESSA, 2012). Parte da síntese de NO pelas NOS pode ser proveniente de 

diferentes compartimentos celulares nas células endoteliais, a maior densidade e 

atividade da eNOS está associada a proteínas de vesículas endocíticas, como no 

complexo de Golgi e no microdomínio lipídico das cavéolas na membrana celular, 
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tais compartimentos são determinantes para síntese de NO (SESSA et al., 1995; 

ANDERSON, 1998; SHAUL; ANDERSON, 1998).  

O NO um gás de meia-vida curta, possui alto coeficiente de difusão, o que 

favorece sua difusão através da bicamada lipídica da membrana celular do endotélio 

vascular para as células do músculo liso (KNOWLES; MONCADA, 1994). No 

músculo liso, o NO ativa a guanilato ciclase solúvel (GCs), a qual converte 

guanosina trifosfato (GTP) em guanosina monofosfato cíclico (GMPc). Os níveis 

elevados de GMPc favorecem a ativação da proteína quinase G (PKG) que reduz a 

afinidade dos filamentos contráteis sensíveis ao Ca2+, aumenta a extrusão de Ca2+ 

do músculo liso vascular e aumenta a recaptação do Ca2+ para o retículo 

sarcoplasmático, reduzindo a concentração intracelular de Ca2+ (IGNARRO, 1999; 

IGNARRO et al., 1987; KARAKI et al., 1997; PALMER; FERRIGE; MONCADA, 

1987). Adicionalmente, tanto o NO como a PKG tem parte dos seus efeitos 

desencadeados por atuarem diretamente em canais para K+ na membrana, 

aumentando a condutância desse íon pelo canal e promovendo a hiperpolarização 

das células do músculo liso, que reduz a probabilidade de abertura de canais para 

Ca2+ dependentes de voltagem (BOLZ et al., 2003; ETTER et al., 2001; SURKS et 

al., 1999). Assim, a somatória dos efeitos desencadeados pelo NO no músculo liso 

vascular resulta em uma potente vasodilatação (Figura 1) (BOLZ et al., 2003; ETTER 

et al., 2001; SURKS et al., 1999).  

Dentre os compartimentos celulares, as cavéolas são regiões da membrana 

celular enriquecida com colesterol, as quais se invaginam para o citoplasma em 

forma de Ω (ômega) (ANDERSON, 1998; TAGGART, 2001). Diversos papéis 

funcionais foram descritos para as cavéolas, tais como a regulação do transporte de 

macromoléculas e de colesterol, do volume celular, da homeostase de Ca2+ e 

principalmente da sinalização celular, dentre outras funções (TAGGART, 2001). Na 

década de 1990 foi descrito pela primeira vez uma família de proteínas críticas para 

a formação e estabilização das cavéolas, as caveolinas, as quais podem interagir 

com uma variedade de moléculas envolvidas na sinalização intracelular, regulando 

as vias de sinalização de receptores de membrana associados a proteínas G e a 

atividade de enzimas, como a AC, a PKA e a eNOS, as quais são determinantes 

para os mecanismos de regulação do tônus vascular (GARCÍA-CARDEÑA et al., 

1996; PATEL; MURRAY; INSEL, 2008). Os mamíferos apresentam três isoformas da 

caveolina, denominadas caveolina-1, -2 e -3 (ANDERSON, 1998). Cabe destacar, 
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que a caveolina-1 é determinante para estrutura e função da cavéola na membrana 

de células endoteliais, músculo liso e músculo estriado cardíaco (ANDERSON, 

1998). Nas células endoteliais, a caveolina-1 interage com a eNOS mantendo a 

enzima em seu estado inativo (GARCÍA-CARDEÑA et al., 1996; JU et al., 1997). A 

desassociação da eNOS com a caveolina-1 acontece quando a eNOS é 

sensibilizada pela fosforilação de sítios estimulatórios, como no resíduo de 

aminoácido serina 1177 ou pelo aumento da afinidade da enzima com o complexo 

Ca/CAM, mantendo a eNOS passível de ativação para a síntese de NO (FERON et 

al., 1996; GRATTON et al., 2000; FLEMING, 2010;). A importância da eNOS 

localizada nas cavéolas para a vasodilatação dependente do endotélio foi reforçada 

pelo estudo de Linder et al. (2005), no qual os autores demonstraram que a 

vasodilatação dependente do endotélio induzida pela ACh, em aorta de ratos, foi 

prejudicada após a destruição das cavéolas com a incubação in vitro de -metil-

ciclodextrina (CD), uma substância depletora de colesterol. Além disso, as enzimas 

PKA e GCs estão colocalizadas com a caveolina-1, essa associação é de 

fundamental importância para a ação do NO, além de ser determinante para 

ativação de outros mecanismos vasodilatadores, tanto nas células endoteliais, como 

nas células do músculo liso vascular (LINDER et al., 2005). 

Outro fator vasodilatador liberado pelas células endoteliais é o EDHF. Diversos 

estudos têm especulado a natureza dos EDHFs, os quais promovem 

hiperpolaricação das células de músculo liso vascular independente dos efeitos 

hiperpolarizantes do NO e da PGl2 (SHIMOKAWA, 2010). Dentre os EDHFs 

conhecidos, podemos citar o K+ que promove hiperpolarização das células de 

músculo liso vascular por ativar canais refiticadores para K+ e/ou a Na+/K+-ATPase 

(EDWARDS et al., 1998); o endotélio vascular, liberando produtos do ácido 

araquidônico, como ácido epoxieicosatrienoico (FISSLTHALER et al., 1999; 

QUILLEY; MCGRIFF, 2000); e o peróxido de hidrogênio (H2O2), produzido pela 

dismutação do O2
−· pelas isoformas da superóxido dismutase (SOD) (ELLIS; 

TRIGGLE, 2003; FORSTERMAM, 2010; GUTTERMAN; MIURA; LIU, 2005; 

SHIMOKAWA; MATOBA, 2004; MATOBA; SHIMOKAWA, 2003; MATOBA et al., 

2000; MATOBA et al., 2002; MATOBA et al., 2003).  

Nos últimos 10 anos, o H2O2 foi caracterizado como um importante fator 

derivado do endotélio (EDRF) em artérias de camundongos e artéria mesentérica de 

resistência de humanos (CAPETTINI et al., 2008; MATOBA; SHIMOKAWA, 2003; 
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MATOBA et al., 2003; MATOBA et al., 2002; MATOBA et al., 2000). Os efeitos do 

H2O2 ocorrem diretamente em canais de alta condutância para K+ sensíveis a Ca2+ 

(BKCa) (BÉNY et al., 2008; ELLIS; TRIGGLE, 2003). O aumento da condutância de 

canais BKCa favorece o efluxo de K+ que hiperpolariza a célula de músculo liso 

vascular, mantendo o potencial de membrana por mais tempo negativo 

(aproximadamente -60 mV), favorecendo a vasodilatação (Figura 1) (BARLOW; 

WHITTE, 1998; BÉNY et al., 2008; ELLIS; TRIGGLE, 2003; MATOBA et al., 2000; 

MATOBA et al., 2003). 

Além da via clássica de produção de H2O2 pelas isoformas da SOD, dados da 

literatura têm demonstrado que a eNOS e a nNOS também podem ser importantes 

fontes geradoras de H2O2 em aorta de camundongos (CAPETTINI et al., 2008; 

MATOBA; SHIMOKAWA, 2003). Estudos têm demonstrado que o H2O2 parece 

desempenhar um papel tão importante quanto o NO na regulação do tônus vascular 

em promover vasodilatação (SHIMOKAWA, 2010). Em artéria mesentérica de 

resistência de camundongos transgênicos, cujo gene da eNOS foi removido 

(camundongos nocautes eNOS-/-), o prejuízo do relaxamento dependente do 

endotélio induzido pela ACh via NO, foi compensando pela ação do H2O2 (MATOBA 

et al., 2000). Sabendo que o H2O2 é um importante EDRF em aorta de 

camundongos, possivelmente em situações que existam aumentos nos níveis de 

O2
−· e redução da síntese de NO, há a possibilidade de mecanismos 

compensatórios, como a produção de H2O2 contrabalancear a diminuição da 

vasodilatação dependente do endotélio pela ação do NO. Assim, observa-se a 

necessidade de investigar a relação entre estresse oxidativo, defesa antioxidante e a 

produção de H2O2 como um mecanismo vasodilatador compensatório dependente 

do endotélio em aorta de camundongos. 

 

1.2 Estresse oxidativo e defesa antioxidante 

 

O estresse oxidativo consiste no desequilíbrio entre a geração e degradação de 

espécies reativas por enzimas oxidantes e antioxidantes, respectivamente 

(FÖURSTERMANN, 2010). O endotélio vascular além de sintetizar e liberar fatores 

vasodilatadores e vasoconstritores, também pode gerar espécies reativas derivadas 

do oxigênio e nitrogênio, por exemplo, o O2
−· produzido pela COX, lipoxigenase, P-

450 monoxigenase, eNOS desacoplada e NADPH oxigenase; o peróxido de nitrito 
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(ONOO-) produzido a partir da reação entre o O2
−· e NO; e o H2O2 produzido a partir 

dismutação do O2
−· pela SOD, como esquematizado na Figura 1 (FÉLÉTOU; 

KÖHLER; VANHOUTTE, 2010; FÖURSTERMANN; MÜNZEL, 2006; 

FÖURSTERMANN; SESSA, 2012; FÖURSTERMANN, 2010; KATUSIC, 1996). Em 

contrapartida, a defesa antioxidante representada pela SOD, glutationa peroxidase, 

catalase, dentre outras enzimas, mantém as espécies reativas dentro de níveis 

controlados (FÖURSTERMANN, 2010). 

Dentre os efeitos deletérios do estresse oxidativo, podemos citar o aumento 

dos níveis de ONOO-, uma espécie reativa capaz de oxidar o cofator BH4 necessário 

para síntese de NO (FÖURSTERMANN, 2010; SHIMIDT et al., 2007). A oxidação do 

BH4 pode acarretar o desacoplando da eNOS que prejudica o processo de redução 

de oxigênio durante a síntese de NO, desviando o fluxo de elétrons e liberando 

grandes quantidades de O2
−· (KATUSIC; D’USCIO; NATH, 2009; LANDMESSER et 

al., 2003). O excesso de O2
−· liberado pelo desacoplamento da NOS reduz a 

biodisponibilidade de NO. Além disso, a redução do substrato L-arginina ou aumento 

da atividade da arginase, enzima que degrada a L-arginina, também podem 

contribuir para o desacoplamento da NOS, prejudicando os mecanismos de 

vasodilatação dependente do endotélio (FÉLÉTOU; KÖHLER; VANHOUTTE, 2010; 

FÖRSTERMANN, 2010; LANDMESSER et al., 2003; SHIMIDT et al., 2007).  

Embora o estresse oxidativo possa ocorrer pelo aumento da geração de 

espécies reativas, a redução ou saturação da capacidade antioxidante também pode 

favorecer esse quadro de estresse oxidativo, consequentemente, desfavorece o 

equilíbrio entre fatores vasodilatadores e vasoconstritores, por exemplo, o aumento 

dos níveis de O2
−· e a redução da biodisponibilidade de NO prejudicam a 

vasodilatação dependente do endotélio que caminha para a perda do controle do 

tônus vascular (FÖRSTERMANN, 2010). O desequilíbrio na geração e degradação 

de espécies reativas também foi observado em aortas de camundongos nocautes 

homozigoto para o subtipo do receptor β2-AR, onde há aumento da resposta contrátil 

a fenilefrina e serotonina, aumento na produção de O2
−· pela NADPH oxidase, 

redução da expressão proteica da eNOS, mas com aumento da expressão proteica 

da isoforma manganês-SOD (DAVEL et al., 2012). Adicionalmente, no modelo 

experimental de hipertrofia cardíaca induzida pela hiperatativação dos receptores 

beta-adrenérgicos (β-AR) com ISO foi observado um aumento na produção de O2
−· 

em decorrência do desacoplamento da eNOS (DAVEL et al., 2006). Dentro desse 
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contexto, a hiperativação β-AR parece mediar alterações relevantes na regulação do 

tônus vascular, tanto por potencializar a resposta contrátil, como por alterar 

mecanismos vasodilatadores dependentes do endotélio e mecanismos associados à 

defesa antioxidante. 

 

1.3 Receptor adrenérgico e sistema cardiovascular 

 

As células dos diferentes tecidos do corpo, tanto de humanos como de outras 

espécies de mamíferos, apresentam receptores AR na membrana que reconhecem 

as catecolaminas, noradrenalina e adrenalina (BENOVIC et al., 1988; BYLUND et 

al., 1994). Os receptores AR estão divididos em dois tipos: α-AR e β-AR e seus 

diferentes subtipos: α1-, α2-, β1-, β2- e β3-AR (CHRUSCINSKI et al., 2001; BENOVIC 

et al., 1988; BYLUND et al., 1994). Em situações fisiológicas, a ativação do receptor 

β-AR no coração, em particular o subtipo β1-AR, tanto pela liberação de 

noradrenalina via inervação simpática como por catecolaminas circulantes, aumenta 

o desempenho cardíaco pelo aumento da condução do sinal elétrico dos nódulos 

sinoatrial e atrioventricular, aumento da frequência cardíaca, aumento da força de 

contração e aumento da velocidade de relaxamento do músculo cardíaco, elevando 

o débito cardíaco (BORON; BOULPAEP, 2009; CURI; PROCÓPIO, 2009). 

Entretanto, em situações patológicas, a hiperativação a longo-prazo dos receptores 

β-AR pode ocasionar efeitos deletérios, como o remodelamento cardíaco, redução 

da função cardíaca e indiretamente a redução da expectativa de vida, tanto em 

animais como em humanos (BEZNAK; HACKER, 1964; PATTERSON et al., 2004; 

RONA et al., 1959). A utilização de fármacos bloqueadores dos receptores β-AR 

demonstraram ser eficientes na melhora da função cardíaca e redução da 

mortalidade em seres humanos (BERTHE et al., 1999; NI et al., 2011; SHARPE, 

1999). Apesar do grande número de trabalhos avaliando as modificações da função 

e morfologia do coração pela hiperativação dos receptores AR, pouco é conhecido 

sobre os efeitos da hiperativação crônica dos receptores β-AR nos vasos 

sanguíneos.  

Nos vasos sanguíneos, o sistema nervoso simpático é determinante para a 

regulação do tônus vascular. A resposta final vasodilatadora ou vasoconstritora 

dependerá do tipo e subtipo do receptor adrenérgico ativado, da densidade desse 

receptor na membrana e do tipo celular avaliado (BENOVIC et al., 1988; BYLUND et 
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al., 1994). As catecolaminas, por exemplo, ativam os receptores α-AR associado a 

uma proteína Gq no músculo liso vascular que estimula a via da PLC (BYLUND et al., 

1994). O aumento de Ca2+ no músculo liso vascular contribui com a despolarização 

da célula, aumentando a probabilidade de abertura de canais para Ca2+ 

dependentes de voltagem (KARAKI et al., 1997). Além disso, o DAG ativa proteína 

quinase C (PKC) que aumenta a probabilidade de abertura de canais para Ca2+ 

dependentes de ligante e sensibiliza os filamentos contráteis sensíveis ao Ca2+, 

induzindo a vasoconstrição (KARAKI et al., 1997). Contrariamente, a estimulação do 

receptor α-AR no endotélio vascular, também associado a uma proteína Gq, 

desencadeia a ativação da via PLC, mas o aumento da concentração intracelular de 

Ca2+ no endotélio vascular, favorece a formação do complexo Ca/CAM e ativação da 

eNOS e nNOS, aumentando a síntese de NO e consequentemente contrapondo a 

vasoconstrição (BÜLBRING; TOMITA, 1987; FÖRSTERMANN, 2010; 

FÖRSTERMANN; SESSA, 2012). 

Por outro lado, a ativação dos receptores β-AR (subtipos β1-, β2- e β3-AR) no 

músculo liso vascular induz vasodilatação (BRAWLEY et al., 2000; FERRO et al., 

2004; RAUTUREAU et al., 2002). Classicamente esta vasodilatação é induzida pela 

ativação da cascata intracelular dependente da proteína Gαs ativando a AC que 

converte a ATP em AMPc, o aumento dos níveis de AMPc favorece a ativação da 

proteína quinase A (PKA), a qual aumenta a probabilidade de abertura de canais 

para K+, canais sensíveis a voltagem (Kv), canais BKCa e canais sensíveis a ATP 

(KATP), promovendo a hiperpolarização da célula de músculo liso vascular, além de 

aumentar a extrusão de Ca2+ pela membrana celular pela Ca2+-ATPase (FERRO et 

al., 2004; FERRO, 2006; KO et al., 2008; REMBOLD; CHEN, 1998; WERSTIUK; 

LEE, 2000; TANAKA; HORINOUCHI; KOIKE, 2005). Assim, a somatória dos efeitos 

após a ativação dos receptores β-AR localizados no músculo liso vascular resulta 

em redução do tônus vascular. 

A ativação aguda dos receptores β-AR localizados nas células endoteliais 

ocasiona a vasodilatação pela ativação da eNOS via proteína Gs/AMPc/PKA e 

liberação de NO (FERRO et al., 2004; QUEEN et al., 2006). A sinalização 

desencadeada pela ativação dos receptores β-AR nas células endoteliais também 

favorece a fosforilação de sítios estimulatórios da eNOS, por exemplo, resíduos de 

aminoácidos serina 1177 via PKA, proteína quinase B (PKB ou Akt) ou proteína 

quinase dependente do complexo Ca/CAM (FLEMING, 2010), aumentando a 
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produção de NO em condições basais (FERRO et al., 2004; FLEMING, 2010; 

QUEEN et al., 2006). Alguns estudos têm demonstrado que os receptores β-AR e a 

eNOS estão colocalizados nas cavéolas com a caveolina-1, assim como a nNOS 

colocalizadas com a caveolina-3 nas células do músculo liso vascular e músculo 

estriado cardíaco (BAROUCH et al., 2002; FERON et al., 1996; MASSION et al., 

2004).  

Uma vez que a PKA é a enzima-alvo na cascata de sinalização dos receptores 

-AR em vasos sanguíneos, é pertinente levantar a hipótese de que os efeitos 

vasculares dos agonistas desses receptores são regulados por vias de sinalização 

localizadas nas cavéolas. Dentro desse contexto, Allen et al. (2009) sugeriram que a 

caveolina-1 e as vias de sinalização são modulados nas cavéolas pela estimulação 

da cascata de sinalização dos receptores β-AR, influenciando na dinâmica e 

interação de proteínas na membrana celular com os receptores AR. Neste sentido, 

Banquet et al. (2011) observaram que o relaxamento induzido pelo agonista seletivo 

dos receptores β2-AR, o procaterol, foi reduzido pela incubação com β-metil-

ciclodextrina em artérias pulmonares de camundongos. Além disso, estes mesmos 

autores demonstraram em camundongos nocaute para o gene da caveolina-1, o 

relaxamento ao procaterol foi potencializado, o que reforça o papel modulatório da 

cavéola, principalmente da caveolina-1 sobre o efeito vasodilatador da ativação do 

receptor 2-AR (BANQUET et al., 2011). Apesar dos poucos estudos, há indícios que 

a caveolina-1 modula a atividade fisiológica de receptores -AR e sua cascata de 

sinalização intracelular, alterando em parte os efeitos vasodilatadores dependentes 

de NO. Possivelmente, a hiperativação crônica dos receptores β-AR poderia 

modificar a interação entre as NOS e as cavéolas, modifiando os mecanismos de 

vasodilatação dependente do endotélio. 

Sabe-se que a hiperativação dos receptores AR, tanto pelo aumento da 

descarga simpática direta em órgãos-alvo, como pelo aumento dos níveis circulantes 

de catecolaminas, estão associados a doenças que acomentem o sistema 

cardiovascular, por exemplo, a hipertensão arterial, a hipertrofia cardíaca e a 

insuficiência cardíaca, podendo modificar o controle do tônus vascular (BRISTOW, 

2000; ESLER; KAYE, 2000; GRASSI et al., 2011). Experimentalmente, esta 

hiperativação crônica dos receptores AR, em particular os subtipos dos receptores β-

AR, pode ser mimetizada pela administração de um agonista não seletivo como o 
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ISO. O tratamento crônico com ISO induz hipertrofia cardíaca associada ao 

desenvolvimento de fibrose miocárdica e necrose de cardiomiócitos (BENJAMIN et 

al., 1989; BEZNAK; HACKER, 1964; RONA et al., 1959).  

Além das alterações morfológicas no coração, a hiperativação crônica dos 

receptores β-AR em aorta de ratos tratados com ISO induz aumento da resposta 

contrátil à fenilefrina e a serotonina associado ao estresse oxidativo, pelo aumento 

dos níveis O2
−· proveniente do desacoplamento da eNOS, além do aumento de 

fatores pro-inflamatórios, como as interleucinas (DAVEL et al., 2006; DAVEL et al., 

2008).  Apesar dos níveis elevados de O2
−· e redução da biodisponibilidade de NO 

nesse modelo experimental, tanto em ratos (DAVEL et al., 2006; FUKUDA et al., 

2008; KRENEK et al., 2006), como em camundongos da linhagem C57BL/6J e FVB 

(DAVEL, 2008; DAVEL et al., 2011), não foram observadas alterações na 

vasodilatação dependente do endotélio induzida pela ACh.  

O tratamento com ISO por sete dias aumenta a expressão proteica da eNOS, 

nNOS, cobre/zinco-SOD (DAVEL et al., 2006) e caveolina-1 (KRENEK et al., 2006) 

na aorta de animais. Nesse modelo de hiperativação β-AR, Davel et al. (2006) 

sugerem que o NO liberado pela ACh ou pelo ISO estaria mais protegido pela SOD 

em relação ao NO basal liberado pela ação da fenilefrina. Adicionalmente, Krenek et 

al. (2006) sugeriram que o aumento da expressão proteica da caveolina-1 estaria 

inibindo a eNOS, o que impediria uma resposta exarcebada da ACh na aorta de 

ratos tratados cronicamente com ISO. Dentro deste contexto, há necessidade de 

esclarecer as possíveis alterações da reatividade vascular após a hiperativação 

crônica dos receptores β-AR. Uma vez que, na aorta de ratos e camundongos 

tratados com ISO por sete dias apresentaram um quadro de estresse oxidativo e 

aumento de resposta contrátil, sem nenhum prejuízo da vasodilatação dependente 

do endotélio induzida pela ACh. Dessa forma, a presente dissertação teve como 

hipótese a existência de uma possível interação entre a cavéola e as vias eNOS/ NO 

e/ou nNOS/ H2O2 em resposta aos efeitos da hiperativação dos receptores β-AR em 

aorta de camundongos.  
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Em conjunto, os resultados demonstram que nos anéis de aorta provenientes 

de camundongos da linhagem C57BL/6J tratados com ISO apesar de não modificar 

a vasodilatação dependente do endotélio induzida pela ACh, aumentou a modulação 

de fatores vasodilatadores envolvidos nessa resposta. Assim, a hiperativação β-AR 

aumentou a modulação da via eNOS/ caveolina-1 e a via nNOS/ H2O2 em aorta de 

camundongos. Sugerindo que a hiperativação β-AR ativa mecanismos 

vasodilatadores compensatórios ao estresse oxidativo, presente nas aortas de 

camundongos da linhagem C57BL/6J tratados com ISO, que são responsáveis pela 

manutenção da vasodilatação dependente do endotélio. 
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