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RESUMO 

Davanzo, GG. Inflamassoma NLRP3 como um possível mecanismo na mediação de 
déficits funcionais na hipertensão: efeitos do treinamento aeróbio. [Dissertação 
(Mestrado em Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2016. 
 
O processo inflamatório pode ser iniciado pela presença de patógenos (PAMPs) ou 
de moléculas associadas ao dano tecidual (DAMPs), estes sinais são reconhecidos 
por células do sistema imune via receptores de reconhecimento de padrão 
localizados na membrana ou no citoplasma destas células. A ativação da família de 
receptores intracitoplasmáticos do tipo NOD (NLR) pode levar à formação de 
complexos proteicos denominados inflamassomas, entre eles, o inflamassoma 
NLRP3, formado por três estruturas básicas: receptores do tipo NOD, proteína 
adaptadora (ASC) e pró-caspase 1. Essas caspases ativas são capazes de induzir a 
maturação proteolítica de interleucina-1 beta (IL-1b) e IL-18, que então são liberadas 
para o meio extracelular. É sabido que a hipertensão é uma doença inflamatória 
associada à presença de DAMPs em regiões de controle da pressão arterial, como o 
núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) bem como, que o treinamento aeróbio é 
uma conduta eficaz em reverter muitos dos efeitos deletérios da hipertensão. Desta 
forma, é nossa hipótese de trabalho que inflamassomas NLRP3 possam estar 
ativados na hipertensão e que o treinamento aeróbio corrija muitos déficits do 
controle cardiovascular por modular a resposta imune inata. Em ratos machos 
adultos Wistar Kyoto e ratos espontaneamente hipertensos (SHR), foram feitas 
análises de parâmetros cardiovasculares, além da expressão gênica dos 
constituintes do inflamassoma e citocinas, e proteica de citocinas no PVN de animais 
sedentários ou treinados por quatro semanas de ambas as linhagens.  Nossos 
resultados mostram que animais hipertensos se caracterizam por valores 
aumentados de pressão arterial e frequência cardíaca de repouso, associados à 
disfunção autonômica ao coração e vasos. SHR apresentam inflamação no PVN, o 
que foi evidenciado pelo elevado perfil de expressão dos constituintes da via do 
inflamassoma NLRP3, TLR-4 e citocinas pró-inflamatórias. O treinamento aeróbio de 
baixa a moderada intensidade reduziu a expressão gênica desses parâmetros e 
proteica de citocinas pró-inflamatórias, bem como a disfunção autonômica, além de 
determinar a instalação da bradicardia de repouso. Nossos dados sugerem que a 
elevada expressão de citocinas pró-inflamatórias no PVN de SHR seja devido à 
ativação do inflamassoma NLRP3, numa via dependente de TLR-4. Nosso trabalho 
é o primeiro a investigar o papel de inflamassomas em regiões autonômicas em 
hipertensos, bem como o efeito do treinamento físico sobre este perfil inflamatório. 
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ABSTRACT 

Davanzo, GG. NLRP3 inflammasome as a possible mechanism in the mediation of 
functional deficits in hypertension: effects of aerobic training. [Masters thesis (Human 
Physiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2016 
 
The inflammatory process can be triggered by the presence of pathogens (PAMPs) 
or damaged-associated molecules pattern (DAMPs), this danger signals are 
recognized by immune system via pattern recognition receptors (PRR) in membrane 
or in the cytoplasm cells. The activation of NOD like receptors in the cytoplasm can 
trigger the formation of protein complex called inflammasomes, such as the NLRP3 
inflammasome, which is comprised of three basics structures: NOD like receptor, 
adaptor protein and pro-caspase-1. This complex can induce the proteolytic 
maturation of pro-inflammatory cytokines (PICs), like interleukin 1 beta (IL-1b) and IL-
18, which are then released into the extracellular medium. It is known that 
hypertension is an inflammatory disease associated with DAMPs in blood pressure 
controlling areas in hypothalamus, like paraventricular nucleus (PVN) and that 
aerobic training can reverse the deleterious effects of hypertension. So, is our 
hypothesis that NLRP3 inflammasomes can be active in hypertension and that the 
exercise training restored the cardiovascular deficits by modulate the innate 
response. In adult male rats Wistar Kyoto and spontaneously hypertensive rats 
(SHR), cardiovascular parameters, gene expression of inflammasomes members or 
cytokines and cytokines protein contents were measured in the PVN of sedentary or 
four weeks trained groups from both lineages. Our results show that hypertensive 
animals are characterized by enhanced blood pressure and resting heart rate values, 
associated with autonomic dysfunction to heart e vessels. SHR had PVN 
inflammation, what is evidenced by the enhanced inflammasome NLRP3, TLR-4 and 
PICs expression in this area. The aerobic training with low or moderate intensity 
reduce the gene expression of these parameters and the protein expression of PICs, 
as well as, the autonomic dysfunction, in addition to determining the installation of 
resting bradycardia. Our data suggest that the elevated expression of PICs in SHR 
PVN is due to the activation of NLRP3 inflammasomes, in a TLR-4 dependent 
pathway. Our work is the first to investigate the role of inflammasomes in autonomic 
brain areas in hypertensive rats, as well as, the effect of exercise training on this 
inflammatory profile. 
 
 

Keywords: Inflammasomes. Hypertension. Exercise training. Rats. 
 

 

 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1  Controle da Pressão Arterial 

Para que todos os tecidos sejam supridos por aporte sanguíneo adequado, uma 

série de mecanismos locais, hormonais e neurais atuam na regulação da pressão 

arterial (PA) em valores adequados durante toda a vida do indivíduo. Esse ajuste 

fino da PA é feito por regiões do sistema nervoso central (SNC) que recebem 

aferências de receptores periféricos, localizados em diferentes pontos do sistema 

cardiovascular, integram estas informações e por meio de respostas neuro-

hormonais modulam as atividades cardíacas e vasculares. Dentre esses receptores, 

destacam-se os mecanorreceptores arteriais, chamados de barorreceptores, os 

quimiorreceptores arteriais e os receptores cardiopulmonares. Dentre esses, os 

barorreceptores são essenciais para a regulação momento a momento da PA, 

formando assim, o braço aferente do barorreflexo (1,2). Os barorreceptores estão 

localizados na aorta e na bifurcação das carótidas, assim, a passagem de sangue 

nesses vasos causa deformação das terminações nervosas, havendo então influxo 

de íons sódio e cálcio por canais iônicos, que irão gerar potenciais de ação com 

maior ou menor frequência, de acordo com a deformação do vaso (3). Esses 

potenciais de ação serão transmitidos por neurônios bipolares pelo nervo depressor 

aórtico (provenientes dos receptores da aorta) e nervo sinusal (provenientes dos 

receptores carotídeos) e conduzidos ao núcleo do trato solitário (NTS) no bulbo, 

onde integram-se às demais áreas de modulação autonômica. O arco reflexo básico 

do controle cardiovascular responde a variações de PA, para que os valores normais 

sejam retomados rapidamente.  

Frente a elevações de PA, ocorre aumento na frequência de disparos das 

aferências dos barorreceptores, estimulando neurônios secundários do NTS, onde 

neurônios glutamatérgicos se projetam ao bulbo ventrolateral caudal (BVLc), onde 

fazem sinapse com neurônios inibitórios liberadores de ácido gama aminobutírico 

(GABA) que se direcionam ao bulbo ventrolateral rostral (BVLr) (4)(5). Neste núcleo 

estão localizados os neurônios pré-motores simpáticos responsáveis pela geração 

do tônus simpático ao coração e vasos (2,6). Portanto, a inibição dos neurônios do 

BVLr causa redução do tônus simpático, causando redução do débito cardíaco, do 



 

retorno venoso e da resistência periférica, com consequente queda da PA. A 

atividade simpática também é alterada por mudanças na PA, visto que neurônios de 

segunda ordem do NTS se projetam para o núcleo dorsal motor do vago (DMV) e 

núcleo ambíguo (NA), promovendo aumento da atividade parassimpática ao 

coração, contribuindo para a queda do débito cardíaco e da PA (7). 

Por outro lado, redução da PA causa redução na frequência de disparos dos 

barorreceptores, ocorrendo menor ativação dos núcleos ambíguo e dorsal motor do 

vago, consequentemente, do sistema nervoso parassimpático, além de redução da 

atividade inibitório do BVLc sobre o BVLr, levando ao aumento da atividade 

simpática. Em conjunto, essas alterações produzirão reflexamente taquicardia, 

vasoconstrição periférica e aumento da contratilidade cardíaca. 

O controle cardiovascular conta também com circuitos suprabulbares de 

integração e modulação para ajustes da PA frente a variações que podem ser 

causadas, por exemplo: pelo exercício físico, situações de estresse, sono, entre 

outros. Nessas situações, além da resposta reflexa, mostra-se essencial que as 

informações que chegam ao NTS também sejam transmitidas para áreas 

suprabulbares, por meio de neurônios noradrenérgicos, para regiões do hipotálamo, 

amígdala e córtex (7,8). No hipotálamo, os neurônios ascendentes projetam-se para 

neurônios magnocelulares dos núcleos supraóptico e núcleo paraventricular do 

hipotálamo (PVN), que sintetizam vasopressina (VP) e ocitocina (OT), que serão 

liberadas na circulação pela neurohipófise (9,10) e também para neurônios 

parvocelulares do PVN, vasopressinérgicos e ocitocinérgicos, que se projetam ao 

NTS, DMV, NA e BVL (11–13), que constituem a alça suprabulbar de controle 

autonômico do sistema cardiovascular. Essas projeções ao bulbo se mostraram 

importantes na regulação do funcionamento do funcionamento do barorreflexo (14–

17). 

1.2  Caracterização da hipertensão arterial 

O avanço tecnológico e científico possibilitou o desenvolvimento de diversas 

condutas terapêuticas para diminuir o número de mortes causadas por infecções, 

além de aumentar a qualidade e a expectativa de vida das pessoas. Por outro lado, 

a urbanização e globalização, trouxeram consigo o aumento relativo no número de 

óbitos causados por doenças relacionadas aos hábitos de vida urbanos, como: 

doença cardíaca isquêmica, acidente vascular cerebral, doença pulmonar obstrutiva 



 

crônica, infecções no trato respiratório inferior, cânceres de pulmão, brônquios e 

tranqueia, diabetes mellitus e hipertensão (18). Dentre essas, destacam-se as 

doenças cardiovasculares que, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 

responsáveis globalmente por aproximadamente 17 milhões de mortes ao ano, 

representando um terço do total, sendo a hipertensão, aumento mantido da pressão 

arterial em valores iguais ou superiores a 140 mmHg de PA sistólica e/ou PA 

diastólica igual ou superior a 90 mmHg, responsável por 9,4 milhões de mortes no 

mundo a cada ano (19). Apesar da elevação da pressão arterial (PA) por si só não 

levar ao óbito, os mecanismos fisiopatológicos desencadeados pela hipertensão 

favorecem o desenvolvimento de lesões de órgãos-alvo, como o infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular cerebral e a insuficiência renal, entre outros, sendo 

responsável por 40% das mortes por acidente vascular cerebral e 25% daquelas por 

doença coronariana (20). Diversos agravantes, além de histórico familiar, podem 

contribuir para a instalação de um quadro hipertensivo, como: inatividade, excesso 

de sal na dieta, ingestão de álcool, stress, obesidade, entre outros (21).   

A hipertensão arterial é uma doença multifatorial onde se evidencia e alteração 

de mecanismos simpato-humorais, como: disfunção autonômica, atividade 

aumentada de fatores neuro-hormonais e um perfil inflamatório de baixo grau 

(22,23). A disfunção autonômica é a principal característica da hipertensão 

neurogênica, caracterizada por um aumento do sistema nervoso simpático cardíaco 

e vasomotor, em detrimento da redução do sistema nervoso parassimpático, levando 

entre outras coisas, ao remodelamento vascular, hipertrofia cardíaca, hiperatividade 

do sistema renina-angiotensina (SRA) plasmático e tecidual e produção de citocinas 

pró-inflamatórias (PICs) (24). 

Angiotensina II (Ang II) é o principal mediador do SRA e o mais importante 

mediador da hipertensão (25). Em situações normais, Ang II não atravessa a 

barreira hematoencefálica (BBB), ainda que sua ação em órgãos 

cincunventriculares, como o órgão subfornicial (SFO), leve a ativação de vias 

centrais que se projetam principalmente para regiões hipotalâmicas, a produção de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) com consequente busca por água, sede, o 

efeito pressórico e a secreção de vasopressina (26,27). Por outro lado, Ang II 

também tem papel importante em regiões intra-BBB, como mostrado pela infusão de 

Ang II intracerebroventricular aumentando a PA e a expressão de PICs no baço, 

através da ativação central de nervos simpáticos (28), a administração de Ang II no 



 

PVN e BVLR promove resposta pressórica e simpato-excitação (29,30). O bloqueio 

do receptor do tipo 1 de angiotensina II (AT1r) no PVN e BVLR atenua simpato-

excitação (31,32) e no NTS  aumenta a sensibilidade barorreflexa (33). 

Recentemente foi mostrado que Ang II circulante é encontrada em no PVN, NTS e 

BVLR de hipertensos, por conta do aumento da permeabilidade da BBB dessas 

regiões (34).  

1.3  Hipertensão como processo inflamatório 

Além de mecanismos neuro-humorais, a hipertensão também é tida como uma 

doença inflamatória, onde os níveis de moléculas inflamatórias, como proteína C-

reativa, fator de necrose tumoral-α (TNFα), interleucina-6, interleucina-1β, proteína 

quimiotática de monócitos-1 e moléculas de adesão estão aumentadas em 

hipertensos (21–23). Assim como em outros tecidos, no SNC, citocinas tem sido 

encontradas em diversos núcleos de relevância cardiovascular, como PVN e NTS 

(35–38). Além disso, a infusão intracerebroventricular de PICs, como IL-1β, causa 

aumento de PA e da atividade simpática (39). A inflamação em animais  

espontaneamente hipertensos (SHR) não se restringe à periferia, sendo encontrada 

também nos vasos cerebrais (40). Waki et al em elegante trabalho, mostrou que no 

NTS de SHR ocorre maior expressão de moléculas de adesão e acúmulo de 

leucócitos (41). Trabalho recente de Dange e colaboradores mostrou que animas 

SHR apresentam maior expressão gênica e proteica IL-1 β, TNF-α e maior atividade 

da subunidade p65 do NF-kB, além disso, neste mesmo trabalho o pesquisador 

mostra que os receptores do tipo Toll 4 (TLR-4) estão co-localizados com neurônios 

e micróglia, mas não astrócitos desta região, quando foi administrada cronicamente 

por meio de injeção bilateral no PVN dos animais uma droga que inibe TLR-4 viu-se 

redução do processo inflamatório, bem como queda nos valores de pressão arterial 

(42). Nesse mesmo ano, a pesquisadora Vinicia Biancardi e colaboradores 

publicaram um trabalho mostrando que na ausência de TLR-4 a angiotensina induz 

menor ativação de micróglia e produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) em 

preparados de PVN (43). Essa inflamação em hipertensos tem sido relacionada à 

maior atividade da micróglia, macrófagos residentes do SNC, que respondem a 

lesões no cérebro, produzindo mediadores inflamatórios, como IL-1β e TNFα (38). 

Assim, acredita-se que a combinação de citocinas periféricas que atravessam a BBB 



 

e a geração de citocinas pelas células do SNC contribuem para o processo 

neuroinflamatório característico da hipertensão. 

Acredita-se que o aumento de citocinas pró-inflamatórias no PVN seja devido à 

ação da angiotensina II em órgãos cincunventriculares e principalmente, devido à 

lesão de barreira hematoencefálica, causaria a ativação de micróglia e leucócitos 

infiltrantes, principalmente via TLR-4, levaria à maior produção de citocinas 

inflamatórias, pela ativação da via do NF-KB (34,37). 

1.4  Reconhecimento de danos pelo sistema imune 

O sistema imune inato a primeira linha de defesa do organismo, frente a 

estímulos aversivos, como lesões, inflamações, danos celulares ou microorganismos 

invasores (44,45). Para que essa resposta seja eficaz, o sistema imune possui uma 

série de barreiras, células fagocíticas e proteínas sanguíneas, que farão o 

reconhecimento, liberação de citocinas, quimiocinas, assim como finalização ou 

início de uma resposta imunológica mais especializada, denominada resposta imune 

adaptativa.  

Para o reconhecimento de microrganismos ou lesões o sistema imune dispõe de 

uma série de receptores específicos, coletivamente chamados “receptores de 

reconhecimento de padrões” (pattern recognition receptors - PRR) (46), que ao 

reconhecerem porções estruturais conservadas de microrganismos, chamados 

padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) ou moléculas endógenas 

liberadas durante lesões celulares, as “danger-associated molecular patterns” 

(DAMPs), ativam vias de sinalização que resultam na produção de PICs e 

quimicionas (47). Sendo assim, o processo inflamatório é desencadeado por 

alterações na homeostasia tecidual, de tal forma que, mesmo na ausência de 

patógenos a resposta inflamatória pode haver resposta inflamatória, o que levou a 

se conceituar a chamada “inflamação estéril” (47). 

Dentre os PRRs, parte deles estão localizados na membrana plasmática das 

células, como: receptores do tipo Toll (TLRs), receptores de lectina tipo C; e também 

no citosol, como: receptores do tipo NOD (NLRs), receptores do tipo RIG, sensores 

de DNA citosólico (48).  

Os TLR são glicoproteínas de membrana que possuem dois domínios: o domínio  

externo N-terminal rico em repetições de leucinas (LRR – “leucine-rich repeat”)  e o 

domínio intracelular C terminal, chamado TIR, que possui homologia com o domínio 



 

intracelular do receptor para IL-1 (IL-1R), chamado de domínio TIR (49). Os TLR 

podem estar ligados à membrana plasmática ou associados a vesículas 

endossomais e retículo endoplasmático, podendo reconhecer PAMPs provenientes 

de bactérias, vírus, protozoários e fungos. Dentro destes ligantes os mais bem 

caracterizados são: os peptideoglicanos e lipoproteínas bacterianas, zimozan 

presente em fungos (ligantes de TLR-2), RNA dupla-fita, comuns em vírus (ligante 

de TLR-3), lipopolissacarídeos (LPS) presentes na parede de bactérias gram-

negativas (ligante TLR-4), flagelina presente em bactérias móveis (ligante de TLR-5) 

e sequências de DNA ricas em CpG não metilados, presentes em bactérias e vírus  

(ligante de TLR-9) (46). A ativação de TLRs por seus ligantes leva à dimerização do 

receptor e recrutamento de proteínas adaptadoras específicas, que irão transduzir o 

sinal, levando à ativação de quinases e fatores de transcrição, como o NF-kB 

(“Nuclear fator kappa enhnacer binding protein”) e IRFs (“IFN-responsive factors”), 

além de sinergizarem com outros receptores da resposta imune inata, sendo esta 

interação importante para a condução da resposta imune adaptativa (44,46). 

A família dos NLRs é caracterizada pela presença de 3 domínios funcionais: um 

domínio central de oligomerização (NACHT), um domínio C-terminal LRR, que 

confere o reconhecimento do ligante e um domínio N-terminal de transdução do 

sinal, podendo conter domínios CARD (“Caspase activation and recruitment 

domain”), ou PYD (pyrin domain) ou BIR (“Baculovirus inhibitor of apoptosis protein 

repeat”) (50). De acordo com os domínios N-terminais variáveis, os NLRs podem ser 

classificados como NLRA contendo um domínio transativador ácido; NLRB ou 

proteínas neuronais inibidores de apoptose (NAIPs) com domínio BIR; NLRCs que 

possuem um domínio CARD; NLRPs contendo domínio PYD.(51). Esses domínios 

são fundamentais para a indução de respostas imunes específicas. Parte dos NLRs 

(NOD 1 e NOD 2) são conhecidos por induzirem respostas imunes dependente da 

ativação de NF-kB (50) Os NLRs que possuem domínio CARD conseguem recrutar 

e ativar capase-1, no entanto os NLRs que possuem outros domínios necessitam de 

outras moléculas para induzir a ativação da caspase-1(50). Os membros dos NLRs 

capazes de ativar caspases foram denominados inflamassomas (52) 

 



 

1.5  Ativação do Inflamassoma 

Inflamassomas são complexos proteicos intracitoplasmáticos que medeiam a 

maturação de caspases pró-inflamatórias, as quais levam à ativação de citocinas 

pró-inflamatórias (53). Podemos citar dentre os inflamassomas: NLRP1, NLRP3  

(também chamados de Nalp1 e Nalp3), NAIP, NLRC 4 (também chamado de Ipaf) e 

AIM2, que apesar de não pertencer à família dos NLRs também é capaz de formar o 

complexo inflamassoma e ativar caspase-1 (54). Como os inflamassomas NLRP3 e 

AIM 2 possuem o domínio N-terminal PYD, estes não conseguem ativar diretamente 

caspase-1, sendo necessário recrutar a molécula adaptadora ASC, via seu domínio 

PYD. ASC contém um domínio CARD que se liga e recruta pró-caspase-1, via 

interações CARD-CARD (55). Por outro lado, os inflamassomas NLRP1 e NLRC4 

possuem domínio N-terminal do tipo CARD, podendo recrutar ASC ou interagir 

diretamente com a pró-caspase-1, via interações CARD-CARD (56) 

 A ativação canônica de ativação do inflamassoma requer um passo inicial (sinal 

1, usualmente mediado por TLRs ou receptores de citocinas pró-inflamatórias) que 

desencadeia a formação/disponibilidade dos NLR, em especial a isoforma NLRP3 

(receptor do tipo NOD com domínio pirina 3), seguida da sensibilização pelos 

DAMPs (sinal 2), os quais induzem a oligomerização e formação dos inflamassomas, 

formados pelos NLRP3, pro-caspase 1 e uma proteína adaptadora, a ASC (“proteína 

associada a apoptose contendo um domínio CARD”), a qual contém um domínio de 

recrutamento e ativação da caspase (50,52,53,57). Uma vez formados, os 

inflamassomas promovem a ativação de várias citocinas pró-inflamatórias (como por 

exemplo, a Interleucina-1 [IL-1] e a IL-18) a partir de seus precursores inativos 

(pró-IL-1 e pró-IL-18), desencadeando o processo inflamatório (58) (Figura 1). 



 

 

Figura 1 – ativação do NLRP3 inflamassoma. Fonte: Haitao Guo, 2015. 
 

Além disso, trabalhos recentes mostram que caspase-8 e caspase-11 também 

podem levar à formação de inflamassoma. Caspase-8 pode interagir com o 

inflamassoma NLRP3 modulando suas funções efetoras (60). Além disso, uma via 

de ativação não-canônica do inflamassoma envolvendo caspase-11, mostra que 

esta é importante em infecções com patógenos provenientes de bactérias Gram-

negativas, como o lipopolissacarídeo de membrana dessas bactérias, que ganha 

acesso ao citosol da célula infectada e ativa caspase-11 independentemente de 

TLR-4, levando à ativação da capacidade proteolítica destas, e então ao 

processamento de IL-1β numa via dependente de caspase-1 ou independente de 

caspase-1 (54,61). Com isso podemos ver que existem diversas formas de ativação 

do inflamassoma. Além do processamento e maturação de citocinas, a ativação de 

caspase-1 e caspase-11 como resultado da ativação dos inflamassomas mostrou-se 

importante para um tipo de morte celular induzida por infecção, denominado 

piroptose (54). 

Entre as DAMPs capazes de desencadear a formação dos inflamassomas citam-

se o aumento da concentração de ROS, de ATP extracelular, do ácido úrico, 

colesterol, sílica, de proteínas malformadas (62) e mesmo da HMGB1 (“high mobility 

group box-1”), uma proteína nuclear que normalmente interage com o DNA 



 

regulando a transcrição gênica, mas quando presente no citoplasma ou no meio 

extracelular desencadeia o processo inflamatório (62,63). Várias destes DAMPs 

encontram-se presentes na hipertensão como demonstrado por trabalhos de nosso 

e outros grupos (21,63,64). É, portanto, bastante provável que a inflamação crônica 

na hipertensão (assim como em outras doenças crônicas) seja desencadeada pela 

formação/ativação de inflamassomas. De fato, níveis elevados de IL-1, IL-18 assim 

como TNF e IL-6 tem sido descritos na doença renal crônica, e na hipertensão 

espontânea (SHR, o melhor modelo experimental da hipertensão primária) (63,65). 

Além disso, recentemente nosso grupo demonstrou que no PVN de SHR na fase 

crônica da hipertensão ativação da micróglia, aumento do estresse oxidativo, 

aumento da expressão da ERK1/2, a ativação do NF-B e o aumento da síntese de 

IL-6 e TNF (63) .  

Em conjunto estas observações sugerem que a hipertensão possa estar 

associada à ativação de inflamassomas. No entanto, nenhum estudo investigou 

diretamente se a hipertensão se encontra ou não associada à ativação de 

inflamassomas no SNC. Esta é uma das hipóteses deste projeto e um dos objetivos 

de nosso estudo.  

1.6  Treinamento aeróbio na hipertensão arterial 

Sabe-se a alguns anos que prática de atividade física regular vem sendo 

aconselhado como uma maneira não farmacológica de melhora na qualidade de 

vida. Em indivíduos hipertensos, um programa de treinamento aeróbio regular 

mostra-se eficaz na redução da PA sistólica (PAS) em 8 mmHg e na PA diastólica 

(PAD) em 5 mmHg (66). Dentre os diversos mecanismos envolvidos nessa redução 

dos valores de pressão arterial, vem sendo mostrado que o remodelamento 

arteriolar eutrófico, a redução do componente simpático para vasos, rins e coração, 

acompanhada pelo aumento da atividade parassimpática e da sensibilidade 

barorreflexa e quimiorreflexa são de grande importância (63,67–72). Diversos 

trabalhos do grupo da Dra. Lisete C. Michelini vem demonstrando o importante papel 

do treinamento aeróbio na redução da excitabilidade de neurônios pré-motores 

simpáticos no PVN (73) e aumento da densidade das projeções ocitocinérgicas do 

PVN ao complexo NTS-DMV (14,71,74–78), contribuindo assim para o aumento da 

atividade vagal, e consequentemente, para a redução da FC de repouso e aumento 

da sensibilidade do controle barorreflexo cardíaco. Trabalhos recentes de nosso 



 

grupo mostra que o treinamento foi capaz de reduzir simultaneamente no PVN a 

ativação da micróglia, a expressão da NADPH oxidase e a formação de ROS, a 

fosforilação da ERK1/2 e a translocação de NF-B ao núcleo e a formação de 

citocinas pró-inflamatórias (63,64), o que corrobora com estudos onde mostra-se 

redução do SRA cerebral e PICs no PVN (63,79,80), BVLr (79,81) e NTS (82) em 

animais treinados. 

Baseado nessas observações é também nossa hipótese de trabalho que o 

treinamento possa corrigir os déficits do controle cardiovascular por modular a 

ativação de inflamassomas.  

 

 

 



 

2 CONCLUSÃO 

A comparação de animais hipertensos e normotensos confirmamos dados 

anteriores do nosso grupo (63,67,69), ou seja, evidenciamos que os hipertensos se 

caracterizam por valores aumentados de PA e FC de repouso, associados à 

disfunção autonômica ao coração e vasos. O estímulo com LPS foi eficaz em ativar 

as vias de sinalização e evidenciar que o perfil inflamatório de SHR é de menor 

intensidade em relação a este estímulo, o que foi evidenciado pelo elevado perfil de 

expressão dos constituintes da via do inflamassoma NLRP3 e citocinas pró-

inflamatórias.  

O treinamento aeróbio de baixa a moderada intensidade reduz a expressão 

gênica dos constituintes do inflamassoma e a expressão gênica e proteica de 

citocinas pró-inflamatórias, bem como a disfunção autonômica, além de determinar a 

instalação da bradicardia de repouso  

A ativação do inflamassoma NLRP3 pode ser devido à ativação dos TLR-4, que 

se encontra aumentada nos SHR sedentários, mas é bastante reduzida nos SHR 

submetidos a 4 semanas de treinamento.  
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