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RESUMO
COELHO, C.H. Análise da inibição da óxido nítrico sintase neuronal (nNOS) na
liberação de vasopressina durante sepse experimental. 2009. 75f. Dissertação
(Mestrado) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo. Ribeirão Preto, 2009.

A fisiopatologia da sepse se caracteriza por hipotensão acompanhada de aumento
da secreção de vasopressina (AVP) na fase inicial e diminuição numa fase mais
tardia. Essa hipotensão é em parte devido ao aumento da quantidade de óxido
nítrico, que juntamente com outros mediadores tem sua produção aumentada
durante a sepse. A óxido nítrico sintase (NOS) é responsável pela síntese deste
mediador, e sua isoforma neuronal (nNOS) está presente no músculo esquelético,
pulmões, testículos, próstata, pele e também nos neurônios vasopressinérgicos do
hipotálamo. O presente trabalho avaliou a participação do óxido nítrico produzido
pela isoforma neuronal de NOS sobre a secreção temporal de AVP durante a sepse
experimental. Ratos Wistar receberam injeção i.p. de 7-nitroindazol (50mg/kg ou
80mg/kg), inibidor específico da NOS neuronal, ou DMSO 10% + óleo de gergelim
na proporção 1:9 (veículo) e após 30 minutos foram submetidos ao estímulo séptico
por ligadura e perfuração cecal (CLP) ou à operação fictícia (OF). Em um grupo de
animais, a sobrevida foi avaliada durante 5 dias. Em outro grupo, os animais foram
decapitados 0, 4, 6, 18 e 24 horas após a cirurgia e o sangue processado para
determinação do hematócrito, sódio sérico, osmolalidade, proteínas, glicose,
creatinina, nitrato sérico e AVP plasmática. A neurohipófise foi removida para a
determinação do conteúdo de AVP, e o hipotálamo dissecado para a determinação
da atividade da NOS total. A mortalidade observada após CLP não foi modificada
com o pré-tratamento com 7-NI (50mg/kg), assim como os aumentos temporais de
hematócrito, glicose e nitrato sérico observados. As proteínas plasmáticas e o sódio
sérico apresentaram diminuição após CLP e o pré-tratamento com 7-NI antecipou a
perda proteica e postergou a diminuição do sódio sérico. Os animais após CLP não
apresentaram alterações de creatinina e osmolalidade, entretanto quando prétratados com 7-NI, apresentaram aumento em 6 e 18 horas e diminuição a partir de
4hs, respectivamente. A atividade da NOS total no hipotálamo aumentou nos tempos
determinados de 4 e 24 horas após CLP e este aumento foi reduzido com o prétratamento com o 7-NI nas doses de 50 e 80mg/kg, respectivamente. O conteúdo
neurohipofisário de AVP diminuiu em 4, 6 e 18 horas após CLP e o pré-tratamento
com 7-NI reduziu os estoques apenas em 0 e 6 horas. As concentrações
plasmáticas de vasopressina apresentaram-se aumentadas sómente 6 horas após
CLP e o pré-tratamento não alterou essas concentrações. Esses resultados
permitem concluir que o NO produzido pela NOS neuronal não teria uma tarefa
substancial na secreção de vasopressina durante sepse experimental.

Palavras-chave: sepse polimicrobiana, vasopressina, óxido nítrico, NOS neuronal,
CLP
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ABSTRACT
COELHO, C.H. Analysis of inhibition of neuronal nitric oxide synthase in
vasopressin secretion during experimental sepsis. 2009. 75f. Dissertation
(Master) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de
São Paulo. Ribeirão Preto, 2009.

The pathophysiology of sepsis is caracterized by hypotension accompanied by
increase of vasopressin secretion (AVP) in early phase and decrease during late
phase. This hypotension is due, in part, to the increase of nitric oxide (NO)
production, that, like other mediators, shows high production during sepsis. Nitric
oxide synthase (NOS) is responsible by synthesis of NO. The neuronal isoform of
NOS is present in skeletic muscle, testicles, prostate, skin and vasopressinergics
neurons of hypothalamus. The present work evaluated the participation of nitric oxide
produced by neuronal NOS in temporal vasopressin secretion during experimental
sepsis. Rats Wistar received intraperitoneal injection of 7-nitroindazole (50 or 80
mg/kg), an inhibitor of neuronal nitric oxide synthase activity, or DMSO 10% +
sesame oil in the proportion 1:9 (vehicle) and after 30 minutes, they were submited to
septic stimulus by cecal ligation and puncture (CLP) or to sham operation. In one of
the groups, the survival rate was evaluated during 5 days. In other group, the animals
were decapited 0, 4, 6, 18 and 24 hours after CLP and the blood was processed to
determinate haematocrit, serum sodium, osmolality, proteins, glucose, creatinine,
serum nitrate, and plasma AVP. Neurohypophysis was removed to determination of
vasopressin content, and hypotalamus was dissected to determinate total NOS
activity. Mortality observed after CLP was not affected by periferal injection of 7nitroindazole (50 mg/kg) as well as haematocrit, glucose and nitrate increase. Serum
sodium and plasma protein decreased after CLP and the treatment antecipated the
loss protein, and delayed serum sodium decrease. CLP animals didn’t show
creatinine and osmolality alterations, but when treated with 7-nitroindazole, showed
increase 6 and 18 hours, and decrease 4 hours, respectively. NOS activity in
hypothalamus increased 4 and 24 hours after CLP, and was reduced with 7-NI
pretreatment (50 and 80 mg/kg respectively). AVP neurohypophysis content
diminished 4, 6 and 18 hours after CLP and 7-NI reduced the content just at 0 and 6
hours. Vasopressin plasma concentration increased just 6 hours after CLP and 7-NI
pretreatment didn’t alter this parameter. We concluded that NO produced by neuronal
NOS doesn’t have a substantial role in vasopressin secretion during experimental
sepsis.

Keywords: polymicrobial sepsis, vasopressin, nitric oxide, neuronal NOS, CLP
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RESUMEN
COELHO, C.H. Análisis de la inhibición del óxido nítrico sintasa neuronal
(nNOS) en la liberación de vasopresina durante sepse experimental. 2009. XXf.
Disertación (Masters) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2009.

La fisiopatología de sepsis se caracteriza por hipertensión acompañada de un
aumento de secreción de vasopressina (AVP) en fase inicial y disminución en una
fase más tarde. Esa hipertensión es en parte, debido al aumento del óxido nítrico,
que junto con otros mediadores tiene su producción incrementada durante la sepsis.
El óxido nítrico sintasa (NOS) es responsable por síntesis de este mediador, y su
isoforma neuronal (nNOS) está presente en el músculo esquelético, pulmones,
testículos, próstata, piel y neuronas vasopressinérgicos del hipotálamo. El presente
trabajo avaluó la participación del óxido nítrico producido por isoforma neuronales de
NOS sobre la secreción temporal de AVP durante la sepsis experimental. Roedores
Wistar recibieron inyección i.p. de 7-nitroindazol (50mg/kg), inhibidor específico de
NOS neuronal, DMSO 10% + aceite de sésamo en proporción de 1:9 (vehículo) y
después de 30 minutos fueron sometidos al estímulo séptico por ligadura y
perforación cecal (CLP) o la operación ficticia (OF). En un grupo de animales, la
sobrevida fue avaluada durante 5 días. En otro grupo, los animales fueron
decapitados en 0, 4, 6, 18 e 24 horas después de la cirugía y la sangre fue
procesada para el cálculo de hematocrito, sodio sérico, osmolalidad, proteínas,
glucosa, creatinina, nitrato de suero y AVP plasmática. La neurohipófisis fue
eliminado para el cálculo del contenido de AVP, y el hipotálamo disecado para el
cálculo de la actividad de NOS total. La mortalidad observada después del CLP no
fue modificada com el pré-tratamiento con 7-NI (50 mg/kg), asi como los aumentos
temporales de hematocrito, glucosa y nitrato sérico observados. Las proteínas
plasmáticas y el sodio sérico presentaron disminución después del CLP y el
tratamiento con 7-NI anticipó la perdida proteica y postergó la disminución del sodio
sérico. Los animales despues de CLP no presentaron alteraciones de creatinina y
osmolalidad, mientras que cuando fueran tratados com 7-NI presentaron aumento
em 6 y 18 horas y disminución a partir de 4 horas, respectivamente. La actividad de
la NOS total en el hipotálamo aumentó em los tiempos determinados de 4 y 24 horas
después del CLP y este aumento fue reducido com el pretratamiento com el 7-NI em
lãs doses de 50 y 80 mg/kg, respectivamente. El contenido neurohipofisiario de AVP
disminuyó en 4, 6 e 18 horas despues de CLP y el pretratamiento con 7-NI redujo el
contenido apenas em 0 y 6h. Las concentraciones plasmáticas de vasopressina se
aumentaron solamente 6h despues de CLP y el pretratamiento no altero esas
concetraciones. Esos resultados permiten concluir que el NO producido por la NOS
neuronal no tendria uma tarea substancial em la secreción de vasopressina durante
sepsis experimental.

Palavras-chave: sepsis polimicrobiana, vasopresina, óxido nítrico, NOS neuronales,
CLP

iv

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Esquema da manipulação nos ratos durante a cirurgia de CLP...........

04

Figura 2. Estrutura da óxido nítrico sintase neuronal............................................. 10
Figura 3. Curva de sobrevivência dos animais pré-tratados com inibidor de óxido
nítrico sintase neuronal (7-NI 50 mg/kg ) ou veículo (DMSO

10% + óleo de

gergelim), submetidos à operação fictícia (OF) ou CLP........................................... 20
Figura 4. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-nitroindazol no hematócrito de
animais submetidos à operação fictícia (OF) ou CLP............................................... 21
Figura 5. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) na concentração de
proteínas plasmáticas de animais submetidos à operação fictícia (OF) ou CLP..... 22
Figura 6. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) na osmolalidade
plasmática de animais submetidos à operação fictícia (OF) ou CLP....................... 23
Figura 7. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) no sódio sérico de
animais submetidos à operação fictícia (OF) ou CLP............................................... 24
Figura 8. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) na concentração de
glicose plasmática dos animais submetidos à sepse polimicrobiana por CLP.......

24

Figura 9. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) na concentração
plasmática de creatinina dos

animais submetidos à sepse polimicrobiana por

CLP........................................................................................................................... 25
Figura 10. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) na produção de
nitrato de animais submetidos à operação fictícia (OF) ou CLP............................. 26
Figura 11. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 ou 80 mg/kg) na atividade da
NOS no hipotálamo de animais submetidos à sepse polimicrobiana por CLP......

27

Figura 12. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) na concentração
plasmática de vasopressina dos ratos submetidos à operação fictícia (OF) ou
LP.............................................................................................................................. 28
Figura 13. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) no conteúdo
neurohipofisário de vasopressina em animais submetidos à operação fictícia (OF) ou
CLP............................................................................................................................ 29

v

LISTA DE ABREVIATURAS

C14

Carbono 14

16 G

16 gauge

7NI

7-nitroindazol

ANOVA

Analise de Variância simples

AVP

Arginina vasopressina

BH 4

Biopterina

Bpm

Batimentos por minuto

CaCl2

Cloreto De Cálcio

CEUA

Comissão de Ética em uso de animais

CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CLP

Cecal Ligation and Puncture (Ligadura e perfuração cecal)

DMSO

Dimetilsulfóxido

DMSO

Dimetil Sulfóxido

DTT

Ditiotreitol

EGTA

Etileno de aminotetra acetato

FAD

Flavina adenina dinucleotídeo

FMN

Flavina mononucleotídeo

FMRP

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

HCl

Ácido Clorídrico

HEPES

Ácido N-2-hidroxietilpiperazina-N'-2-etanosulfônico

I

Iodo

i.c.v.

Intracerebroventricular

IL-1

Interleucina 1

IL-12

Interleucina 12

IL-6

Interleucina 6

IL-8

Interleucina 8

kb

Kilobase

L-NAME

N –nitro – L arginine methyle hydrocloride

LPS

Lipopolissacarídeo

mM

Milimolar

n

número de animais

vi

NADPH

Nicotinamida adenina dinucleotídeoP

NH2

Terminal Amina

NO

Óxido Nítrico

NOS

Óxido nítrico sintase

NOSe

Óxido nítrico sintase endotelial

NOSi

Óxido nítrico sintase induzida

NOSn

Óxido nítrico sintase neuronal

NOSmt

Óxido nítrico sintase mitocondrial

O2

Gás oxigênio

OF

Operação fictícia

PAF

Platelet-activating factor (Fator de agregação plaquetária)

PG

Prostaglandina

PMSF

Phenylmethylsulfonyl Fluoride

PDZ/GLGF Domínio presente na estrura da nNOS
PVN

Núcleo paraventricular

RNA m

Ácido ribonucleico mensageiro

SIRS

Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica

SNK

Student Newman Keuls

SON

Núcleo supraótico

TBE

Tribomoetanol

TNFα

Fator de necrose tumoral – α

UTI

Unidade de Terapia Intensiva

µL

microlitro

Introdução

1

Sepse, sepse severa e choque séptico

Em 1879, Louis Pasteur mostrou pela primeira vez a presença de bactérias
em pacientes com sepse puerperal e quando uma dessas pacientes sobreviveu à
infecção, Pasteur sugeriu que a resposta natural do organismo havia sido vitoriosa.
A opinião de Pasteur, há mais de 100 anos, foi consistente com a definição atual de
sepse, palavra de origem grega Σήψις, septikós (que causa putrefação no sangue).
A Sociedade de Terapia Intensiva Americana define que sepse consiste na resposta
inflamatória sistêmica (SIRS) a uma infecção (DELLINGER et al., 2008), que e pode
ser determinada pela instalação de dois ou mais dos seguintes sintomas:
temperatura > 38º C ou < 36 º C; freqüência cardíaca > 90 bpm; freqüência
respiratória > 20 movimentos/minutos; número de leucócitos no sangue periférico >
12000/mm3 ou < 4000/mm3, ou, ainda presença de >10% de bastonetes (ABRAHAM
et al., 2000; SILVA, 2008). A SIRS, síndrome esta que pode ter origem multifatorial
(queimaduras, pancreatite, politraumatismo e/ou cirurgias), acomete cerca de 70%
dos pacientes admitidos em Unidades de Terapia Intensiva, e aproximadamente 10
a 25% destes são diagnosticados com sepse (BRUN-BUISSON et al., 1995; SALVO
et al., 1995).
Quando um paciente desenvolve qualquer disfunção orgânica, como por
exemplo, hipotensão arterial, lesão pulmonar aguda, oligúria, aumento de creatinina,
hiperbilirrubinemia

direta,

plaquetopenia

ou

alteração

do

estado

mental,

obrigatoriamente induzida pela sepse, o quadro é denominado sepse grave (SILVA,
2008).
A sequência desse processo fisiopatológico é o choque séptico, no qual a
vasodilatação arteriolar e hipotensão são refratárias à sobrecarga hídrica
intravenosa, sendo necessária a administração de vasopressores. A hipotensão e a
hipoperfusão podem levar a um quadro mais grave de alteração na função orgânica,
que resulta em disfunção e até falência total dos órgãos, denominado síndrome de
disfunção múltipla de órgãos (MODS) (BONE et al., 1992; BONE et al., 1997;
HANNA, 2003; DELLINGER et al., 2008).
A sepse é considerada a principal causa de morte nas Unidades de Terapia
Intensiva em todo o mundo. A sepse grave e o choque séptico são responsáveis por
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taxas de mortalidade de 40 a 60%. Nos Estados Unidos, é estimado que mais de
700 mil casos de sepse ocorram a cada ano (SANDS et al., 1997; BURCHARDI et
al., 2004; MOERER et al., 2006). No Brasil o quadro não é diferente e alguns dados
mostram que nosso país apresenta uma das maiores taxas mundiais de mortalidade
decorrentes de sepse (SILVA, 2008). No Brasil, essa síndrome é a maior causa de
geração de custos nos setores de saúde públicos e privados (SILVA et al., 2004),
devidos principalmente à necessidade de equipamentos sofisticados, medicamentos
caros e trabalho intenso de equipes multiprofissionais (SHAPIRO et al., 2008).
Vários consensos tem sido propostos a fim de se estabelecerem estratégias de
tratamento e discussões fisiopatológicas acerca da sepse (BONE et al., 1992;
DELLINGER et al., 2008). Nos últimos consensos vem sendo proposto o emprego
da Campanha Sobrevivendo à Sepse que foi concebida pela Sociedade Européia de
Cuidados Médicos Intensivos, Fórum Internacional de Sepse e pela Sociedade
Americana de Cuidados Médicos Intensivos (DELLINGER et al., 2008; TOWNSEND
et al., 2008). Esta campanha tem por objetivo diminuir a mortalidade da sepse em
25% num período de 5 anos

e propor a utilização de condutas e pacotes de

intervenção, além de discutir alguns aspectos clínicos que devem ser levados em
consideração ao se tratar os pacientes sépticos hospitalizados. No Brasil, o uso
dessas condutas e pacotes preconizados pela Campanha Sobrevivendo à Sepse
tem se mostrado eficaz na redução de mortalidade após sepse (TELES et al., 2008).

Modelos de sepse experimental

Os modelos animais que retratam a sepse têm trazido imensuráveis
contribuições para a compreensão de sua fisiopatologia, apesar de não expressarem
um curso fisiopatológico idêntico ao que ocorre clinicamente (ESMON, 2004;
DYSON et al., 2009). Existem diversos modelos experimentais para estudo da
sepse, como, por exemplo, os modelos de injeção de toxinas, de bactérias vivas e os
de sepse de origem abdominal (DYSON et al., 2009). Alguns estudos associam mais
de um modelo em um mesmo animal a fim de se retratar a sepse de forma mais
complexa (MARSHALL et al., 2005; MUENZER et al., 2006).
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Os modelos mais utilizados são os de injeção intraperitoneal (i.p.) ou
endovenosa (e.v.) de LPS (lipopolissacarídeo), e o modelo de CLP (cecal ligation
and puncture/ ligadura e perfuração cecal) (WICHTERMAN et al., 1980; BAKER et
al., 1983; AIURA et al., 1995; VILLA et al., 1995; WALLEY et al., 1996; SALKOWSKI
et al., 1998; KOO et al., 1999; BENJAMIM et al., 2000; CARNIO et al., 2005;
CORREA et al., 2007; ATHAYDE et al., 2009; OLIVEIRA-PELEGRIN et al., 2009).
O modelo de sepse experimental que melhor retrata a sepse polimicrobiana
principalmente de origem abdominal é o CLP, que se caracteriza por lesão intestinal
com consecutiva liberação da microbiota endógena realizada por ligadura parcial do
ceco para diminuição do lúmen e perfurações nas bordas mesentéricas. A liberação
da microbiota resulta numa peritonite que expõe o hospedeiro a todo tipo de
microrganismos da flora intestinal, incluindo as bactérias Gram-positivas e negativas.
Dessa forma a resposta inflamatória neste modelo é mais complexa que a dos
outros modelos de sepse e endotoxemia, e o quadro de expressão de mediadores
inflamatórios se assemelha ao que ocorre na clínica (BAKER et al., 1983; VILLA et
al., 1995; SALKOWSKI et al., 1998; KOO et al., 1999; BENJAMIM et al., 2000;
ECHTENACHER et al., 2001; BENAMAR et al., 2002).
Recentemente tem sido descrito em trabalhos clínicos, que podem existir
encefalopatias associadas ou induzidas pela sepse que comprometem a função do
sistema nervoso central, através de mudanças no metabolismo, alterações na
sinalização celular pelos mediadores inflamatórios e funções regulatórias exercidas
pelo cérebro por todo o corpo (PYTEL et al., 2009). Similarmente ao que ocorre na
patologia do paciente séptico, os ratos submetidos ao modelo de CLP apresentam
deficiência de memória em longo prazo e perda neuronal (SEMMLER et al., 2007).
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Um esquema das regiões manipuladas durante a cirurgia de CLP é
apresentado a seguir:

Fig. 1 - Esquema da manipulação nos ratos durante a cirurgia de CLP. a) Abertura do peritôneo b)
Retirada do ceco c) Ligadura d) Perfuração e) Introdução do ceco na cavidade abdominal f) Sutura da
região abdominal g) Injeção subcutânea de salina.

Alterações Fisiopatológicas na Sepse

A sepse é consequência da invasão da circulação sanguínea por bactérias,
fungos, vírus e/ou protozoários. A sepse de origem bacteriana é mais
frequentemente
uentemente encontrada, embora a sepse de origem fúngica venha sendo
bastante diagnosticada em pacientes imunodeprimidos,, que são acometidos
principalmente por Candida albicans,
albi
a espécie responsável pela quarta maior causa
de infecção sanguínea nos Estados Unidos (MARR, 2004; CHAKRABARTI et al.,
2009).
As principais bactérias causadoras de sepse são Staphylococcus aureus,
Escherichia colii e Klebsiella pneumoniae (ZAIDI et al., 2009). Recentemente,
Recentemente vêm
aumentando os registros de casos de sepse por Staphylococcus coagulase
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negativos, principalmente pela sua contribuição na formação de biofilmes em
superfícies de materiais hospitalares (VON EIFF et al., 2001; PIETTE et al., 2009).
A presença das bactérias na circulação promove uma série de eventos
imunológicos que resultam na ativação dos receptores Toll-like 4 e Toll-like 2,
(SCHUSTER et al., 2000; SABROE et al., 2005; PIETTE et al., 2009; SHALHUB et
al., 2009) aos quais se ligam os componentes de membrana, LPS (Gram-negativas)
e o ácido lipoteicóico (Gram-positivas), respectivamente. Essa ativação por sua vez
promove a subseqüente ativação do fator de transcrição NF-κB que induz a
liberação excessiva de mediadores e uma intensa ativação de células inflamatórias
resultando em um quadro de desequilíbrio. Assim, o organismo mostra-se incapaz
de controlar esta situação para retornar às condições fisiológicas normais (BONE,
1991; PARRILLO, 1993; BONE et al., 1997; SANDS et al., 1997; LANDRY et al.,
2001; DELLINGER, 2003; DELLINGER et al., 2008).
Os principais mediadores inflamatórios liberados durante a sepse são TNF-α,
IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, NO, Fator ativador de plaquetas (PAF), Prostaglandinas (PG) e
Leucotrienos (LT) (ANNANE et al., 2005; SRISKANDAN et al., 2008; ATHAYDE et
al., 2009). O papel das citocinas é bastante importante no desenvolvimento da
resposta fisiopatológica à sepse. O TNF-α, ou fator de necrose tumoral, por
exemplo, é o primeiro mediador a ser detectado na circulação sanguínea após a
invasão de microrganismo ou componente da membrana celular de bactérias e a
deficiência deste mediador leva à atenuação da hiper-inflamação e da infecção
abdominal, prevenindo a indução da falência múltipla de órgãos e morte (SECHER
et al., 2009).
A amplificação da resposta inflamatória na sepse pode comprometer o
funcionamento de vários órgãos e tecidos, promovendo a morte de células como as
da medula adrenal, timócitos e linfócitos, dentre outros tipos celulares (WARD, 2008;
HOFER et al., 2009; LANG et al., 2009; PINHEIRO DA SILVA et al., 2009).
Esses mediadores excessivamente liberados durante a sepse podem direta
ou indiretamente chegar ao sistema nervoso central alterando a atividade de
neurônios envolvidos em diferentes funções orgânicas, como autonômicas e
neuroendócrinas (CORREA et al., 2007; PANCOTO et al., 2008; ATHAYDE et al.,
2009; OLIVEIRA-PELEGRIN et al., 2009).
Na fase inicial da sepse são relatadas altas concentrações plasmáticas de
vasopressina. No decorrer desse processo fisiopatológico, apesar da significativa
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queda da volemia e da pressão arterial, estímulos para a liberação do hormônio, a
concentração de vasopressina permanece em valores basais, o que contribui para a
hipotensão e choque cardio-circulatório (KASTING, 1986; LANDRY et al., 1997;
OKAMOTO et al., 2000; GIUSTI-PAIVA et al., 2002; SHARSHAR et al., 2003;
CORREA et al., 2007; PANCOTO et al., 2008).
Em ratos, as concentrações plasmáticas de AVP aumentam nas duas
primeiras horas após a administração de LPS e diminuem nas próximas 6 horas até
a queda em 24 horas (GIUSTI-PAIVA et al., 2002; GIUSTI-PAIVA, BRANCO et al.,
2003), e após CLP foi visto também uma secreção inadequadamente reduzida de
vasopressina 24 horas após a cirurgia, quando a pressão arterial média era
significativamente diminuída em relação ao nível basal do mesmo animal
(WESTPHAL et al., 2004; CORREA et al., 2007; ATHAYDE et al., 2009)
O mesmo padrão de aumento inicial das concentrações plasmáticas de
vasopressina seguido de queda pode ser observado em cães e macacos (WILSON
et al., 1981) e em carneiros (DADOUN et al., 1998).
Em pacientes com choque séptico, foi demonstrado que as concentrações
plasmáticas de vasopressina são bem menores que as de pacientes com choque
cardiogênico com o mesmo grau de hipotensão sugerindo que a secreção do
hormônio encontra-se deficiente ou alterada (LANDRY et al., 1997).
Embora não saibamos a razão dessa secreção inadequada de AVP, a análise
do conteúdo hormonal hipotalâmico e neurohipofisário revelou que existe um atraso
na resposta de reposição dos estoques hipofisários sugerindo que nesses animais o
eixo hipotálamo-hipófise encontra-se alterado (OLIVEIRA-PELEGRIN et al., 2009).
Alguns mecanismos propostos para esta alteração do eixo hipotálamohipófise que causaria alterações na secreção de vasopressina têm sido sugeridos
tais como: depleção dos estoques de vasopressina na neurohipófise devido ao
excessivo disparo dos barorreceptores na situação de queda da pressão arterial;
insuficiência autonômica observada pela diminuição da freqüência cardíaca e
ausência de bradicardia reflexa durante a infusão de vasopressina em pacientes em
choque séptico, e em ratos pela constatação do enfraquecimento do controle
autonômico do coração e vasos durante sepse polimicrobiana (LANDRY et al., 1997;
PANCOTO et al., 2008); excessiva produção de óxido nítrico (NO) durante o choque
séptico que inibiria a síntese e/ou liberação de vasopressina (GIUSTI-PAIVA et al.,
2002; GIUSTI-PAIVA, RUGINSK et al., 2003; CORREA et al., 2007).
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Óxido nítrico na sepse

O radical livre óxido nítrico (NO) é um mensageiro celular que atua em
importantes processos fisiológicos, incluindo regulação do tônus vascular,
transmissão neuronal, modulação de reações imunológicas e inflamatórias,
crescimento, sobrevivência, apoptose, proliferação e diferenciação celular além de
ser um eficiente agente bactericida e tumoricida (DIMMELER et al., 1997;
MADHUSOODANAN et al., 2007; KANWAR et al., 2009). Apesar dessas importantes
funções o aumento progressivo da produção de NO, como ocorre na sepse, torna-se
tóxico ao organismo e contribui para o comprometimento cardiovascular e quando
excessivamente liberado pode direta ou indiretamente chegar ao sistema nervoso
central alterando a atividade de neurônios envolvidos em diferentes funções
orgânicas, dentre as quais a síntese de vasopressina (CORREA et al., 2007;
PANCOTO et al., 2008; ATHAYDE et al., 2009; OLIVEIRA-PELEGRIN et al., 2009).
Além disso, o NO oriundo dos terminais dos neurônios magnocelulares do
hipotálamo parece participar da regulação do fluxo sanguíneo na neurohipófise
(THIEMERMANN, 1997; FEIHL et al., 2001; MONCADA et al., 2006).
O NO apresenta meia vida de poucos segundos in vivo (GELLER et al., 1998;
ORLANDO et al., 2008) e um alto coeficiente de difusão nas membranas celulares
(FEIHL et al., 2001). Desde que foi descoberta a formação de nitrato e nitrito a partir
do aminoácido L-arginina em macrófagos (HIBBS et al., 1987), sabe-se que a
síntese do NO endógeno resulta da oxidação deste aminoácido, a qual promove a
conversão em L-citrulina. A produção desse radical livre é catalisada pela enzima
óxido nítrico sintase (NOS) e promove o consumo de NADPH e O2 (PALMER et
8 al.,
1989; KNOWLES et al., 1994; THIEMERMANN, 1997; FEIHL et al., 2001). São
conhecidas quatro isoformas de óxido nítrico sintase, relatadas a seguir.
A isoforma induzida (iNOS ou NOS2), cuja expressão é regulada por citocinas
e produtos bacterianos (GELLER et al., 1998; CLEMENTI, 2003), pode ser induzida
nos macrófagos, hepatócitos, microglia, eritrócitos, músculo liso vascular, rins,
pâncreas e cérebro (BANDALETOVA et al., 1993; MCLAREN et al., 2009) em
resposta à infecção e mostrou ser, ao contrário das constitutivas, independente de
cálcio para sua ativação. Durante a sepse esta isoforma apresenta importante tarefa
na produção de NO periférico (CORREA et al., 2007). Em nosso laboratório, 6h após

CLP, observamos concomitantemente aumento da hipotensão e da concentração
plasmática de NO e AVP, e após 24 horas, uma diminuição da concentração
plasmática do hormônio, apesar do aumento da hipotensão. A administração
intraperitoneal de aminoguanidina (inibidor da isoforma iNOS), bloqueou a
hipotensão e reverteu este aumento em 6 horas, mostrando que a hipotensão teria
uma tarefa substancial no aumento da vasopressina durante a sepse induzida por
CLP. No entanto, em 24 horas, o inibidor da NOS induzida não conseguiu alterar as
concentrações plasmáticas do hormônio, sugerindo que as altas concentrações de
NO produzido pela NOS induzida estariam impedindo a secreção de vasopressina
(CORREA, PANCOTO et al., 2007).
A isoforma endotelial (eNOS ou NOS3) produz o NO que apresenta
importante função na regulação do tônus vascular e fluxo sanguíneo, pois é a
isoforma responsável pela atividade do fator de relaxamento dependente do
endotélio, descrito por Furchgott and Zawadzki em 1980 (FURCHGOTT et al., 1980).
Durante a sepse essa isoforma é associada com hipotensão e no cérebro é
relacionada com ativação e disfunção de células endoteliais (HANDA et al., 2008;
HUTTUNEN et al., 2009).
A isoforma neuronal (nNOS ou NOS1) é responsável pela produção do NO
que atua como no sistema nervoso e no sistema cardiovascular e está presente nos
rins, músculo esquelético, miocárdio e pâncreas (WANG et al., 1999; ABRAHAM et
al., 2000; ROTHE et al., 2005). Esta enzima atua na regulação da homeostase dos
fluidos corporais, na fisiologia neuroendócrina, no controle da motilidade de alguns
músculos, na função sexual e na biologia de mioblastos e miócitos (HALL et al.,
1994; WANG et al., 1999), mas pouco se sabe sobre a tarefa desta enzima durante
a sepse.
A nNOS consiste de 4299 nucleotídeos, codificando 1434 aminoácidos e
possui um peso molecular de 160 kb (HALL et al., 1994; BOISSEL et al., 1998;
GELLER et al., 1998). O monômero de nNOS é inativo, o dímero é a forma ativa e a
dimerização requer tetrabiopterina (BH4), heme e a ligação à L-arginina (ZHOU et
al., 2009). O monômero de NOS neuronal exibe uma estrutura contendo um domínio
oxigenase (N-terminal) e um domínio redutase (C-terminal), o qual pode ser
separado por um motivo de ligação de calmodulina. O domínio oxigenase, que se
liga ao substrato L-arginina, contém um sítio de ligação de tetrabiopterina e um sítio
ativo heme, além de possuir um sítio de ligação para o zinco o qual facilita a
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dimerização da nNOS. O domínio redutase, ao qual se liga o substrato NADPH,
contém um sítio de ligação para FMN (Flavina mononucleotídeo) e FAD (flavina
adenina dinucleotídeo) (SOUTHAN et al., 1996; ALDERTON et al., 2001; ZHOU et
al., 2009). A estrutura da enzima encontra-se esquematizada na figura abaixo:
Figura 2. Estrutura da óxido nítrico sintase neuronal

Fonte: www.biochemj.org/bj/357/0593/bj3570593a01.jpg

O gene responsável pela atividade da enzima óxido nítrico sintase neuronal é
localizado no cromossomo 12 em humanos e ratos, e é compreendido por 29 éxons
e 28 íntrons (KISHIMOTO et al., 1992; DENG et al., 1995). A localização subcelular
da proteína nNOS varia entre os diferentes tipos celulares. Nos neurônios, são
encontradas proteínas solúveis e particuladas. Dependendo do tipo celular, a enzima
particulada representa de 30 a 60 % da proteína total de nNOS (ARBONES et al.,
1996; RODRIGO et al., 1997). Essa representação variada se deve provavelmente
aos motivos de ligação PDZ/GLGF encontrados nas sequências das terminações
NH2 da proteína nNOS (FORSTERMANN et al., 1998). Esse motivo participa das
interações proteína-proteína com outras proteínas associadas à membrana
(PONTING et al., 1997; SCHEPENS et al., 1997; ZHOU et al., 2009). A lista de
neurônios que contêm NOS neuronal continua a expandir, e atualmente é difícil
encontrar um tecido cerebral que não tenha neurônios que produzem NO (VINCENT
et al., 1992).
Nos neurônios, a nNOS é localizada principalmente no terminal pós-sináptico,
onde

ela

é

ativada

por

aumento

dos

níveis

intracelulares

de

cálcio
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(VALTSCHANOFF et al., 2001). A nNOS tem importante tarefa não só nas funções
fisiológicas neuronais (liberação de neurotransmissor, desenvolvimento neural,
regeneração, plasticidade sináptica, e regulação da expressão gênica), mas também
em uma série de desordens neurológicas nas quais a produção excessiva de NO
leva a injúria neural (FORSTERMANN et al., 1998). A expressão de nNOS pode ser
observada no bulbo olfatório, hipófise, glândula pineal, cordão espinhal (REUSS et
al., 1995; CECCATELLI, 1997) e nos núcleos supraótico e paraventricular do
hipotálamo (CECCATELLI, 1997; YUAN et al., 2006; ORLANDO et al., 2008). A
enzima pode ser ativada por interleucinas, através de neurônios colinérgicos, e pelo
próprio NO (XU et al., 2007; MCCANN et al., 1998).
A descoberta das estruturas cristalinas do domínio oxigenase da isoforma de
nNOS, e a consequente elucidação sobre os sítios de ligação para grupo heme,
biopterina e L-arginina, permitiram o desenho dos inibidores da enzima (ALDERTON
et al., 2001; LI et al., 2005).
Foi demonstrado que o composto 7-nitroindazol (7-NI) compete com o sítio
heme de ligação da L-arginina à NOS neuronal (WOLFF;GRIBIN, 1994; WOLFF,
LUBESKIE et al., 1994). Essa competitividade não ocorre com as outras isoformas in
vivo, e assim o 7-NI atua como um inibidor seletivo da NOS neuronal quando
administrado sistematicamente (KALISCH et al., 1996; SOUTHAN et al., 1996;
HANDY et al., 1998; XU et al., 2000; VENTURA et al., 2005; CUI et al., 2007).
Diversos trabalhos vêm mostrando que esse composto possui o efeito
benéfico de não alterar a pressão arterial (WOLFF;GRIBIN, 1994; KALISCH et al.,
1996; SOUTHAN et al., 1996; COERT et al., 2003) enquanto outros estudos têm
demonstrado que a alteração de efeitos cardiovasculares pelo 7-NI pode ser
possível, principalmente por modular a atividade da eNOS, que tem o uma tarefa na
regulação da vasodilatação (SOUTHAN et al., 1996; KELLOGG et al., 2008;
CACANYIOVA et al., 2009).
Visto que a isoforma neuronal da NOS está presente nos neurônios
magnocelulares do hipotálamo (CECCATELLI, 1997; YUAN et al., 2006; ORLANDO
et al., 2008) e a inibição farmacológica da nNOS mostrou diminuir a liberação de
vasopressina após 24 horas de sobrecarga salina em ratos (VENTURA et al., 2005),
acredita-se que o emprego do fármaco inibidor seletivo de NOS neuronal poderia
trazer maiores contribuições para desvendar a tarefa do NO oriundo desta isoforma
na liberação de vasopressina durante a sepse.

Objetivos
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2.1. Objetivo geral

O objetivo deste trabalho foi avaliar a participação do óxido nítrico
oriundo da isoforma neuronal de NOS na liberação de vasopressina durante a
sepse induzida por CLP.

2.2. Objetivos específicos

2.2.1. Avaliar a inibição da nNOS sobre a sobrevida dos animais após
sepse experimental.

2.2.2. Avaliar se a inibição da nNOS altera o hematócrito, sódio sérico,
osmolalidade, proteínas, glicose e creatinina plasmáticas e nitrato sérico.

2.2.3. Avaliar a eficácia do inibidor específico de NOS neuronal na
inibição da atividade da NOS total no hipotálamo após sepse experimentalmente
induzida por ligadura e perfuração cecal.

2.2.4. Avaliar se a inibição da nNOS altera o conteúdo neurohipofisário e
as concentrações plasmáticas de vasopressina durante sepse experimental.

Material e Métodos
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3.1 Animais

Os animais utilizados para os experimentos foram ratos adultos (peso corporal
de 250 a 300 g) da linhagem Wistar, provenientes do Biotério Central do Campus da
USP - Ribeirão Preto. Os animais foram ambientados em gaiolas coletivas com no
máximo cinco animais por gaiola e mantidos em fotoperíodo de 12/12 horas, à
temperatura aproximada de 25 ± 2 ºC, com livre acesso à água e dieta comercial
balanceada (Nuvilab CR-1 Autoclavável, NUVITAL Nutrientes S/A). No dia anterior
ao experimento os animais foram colocados em gaiolas individuais.
Os procedimentos com animais foram aprovados pela Comissão de Ética no
Uso de Animais (CEUA) da USP - Campus de Ribeirão Preto, e assim, estão de
acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotados pela mesma
(Protocolo nº 08.1.350.53.1).
Os critérios do consenso “Humane end points in shock research”, foram
utilizados, quando necessários, para sacrificar os animais submetidos à CLP em
sofrimento intenso ao longo dos tempos analisados (NEMZEK et al., 2004). Assim,
por exemplo, alguns animais a serem sacrificados 24 horas após a cirurgia e que se
encontravam em sofrimento intenso após 22 horas, foram sacrificados neste
momento e considerados como sendo de 24 horas.

3.2 Protocolo Experimental

Os animais foram divididos nos seguintes grupos: CLP (ligadura e perfuração
cecal) e OF (sham/operação fictícia). Estes dois grupos, por sua vez, foram
submetidos ao tratamento com veículo (óleo de gergelim e DMSO 10%, na
proporção de 1:9 e volume final de 0,5 mL) ou com fármaco inibidor de nNOS (7nitroindazol). Em um grupo foi feita a observação da sobrevivência e em outro, os
animais foram decapitados em cinco tempos diferentes após a cirurgia (0, 4, 6, 18 e
24h) a fim de se estabelecer uma análise temporal de alguns parâmetros durante a
sepse. O sangue foi coletado para determinação do hematócrito, sódio e nitrato
séricos, osmolalidade, proteínas, creatinina, glicose e vasopressina plasmáticas.
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O hipotálamo e a neurohipófise foram removidos, a fim de se determinar a
atividade da NOS total e o conteúdo vasopressinérgico, respectivamente.

3.3 Anestesia

Os animais submetidos à manipulação cirúrgica foram anestesiados com
injeção intraperitoneal de solução de Tribomoetanol (TBE, Aldrich Chem. Corp. Inc.)
2,5% em solução salina na dose de 1 mL por cada 100 g de peso corporal.

3.4 Fármaco

Foi utilizado um inibidor seletivo de NOS neuronal, o 7-nitroindazol (7-NI), nas
doses de 50 e 80 mg/kg. A escolha da dose de 50 mg/kg foi baseada em estudos
com ratos mostrando que ela é capaz de produzir níveis detectáveis de 7-NI no soro
por mais de 13 horas (BUSH et al., 2000) e é capaz de inibir a atividade da NOS no
hipotálamo (VENTURA et al., 2005).
O grupo no qual foi injetado 80 mg/kg de 7-NI foi utilizado para determinação
da atividade da NOS no hipotálamo, a fim de se certificar que o aumento da dose
inibiria mais eficientemente a enzima. O fármaco foi aplicado 30 minutos antes da
cirurgia CLP ou da operação fictícia.
Para a dissolução do 7-nitroindazol foi utilizado o veículo DMSO 10% e óleo
de gergelim na proporção de 1:9 (50 µL de DMSO puro e 450 µL de óleo de
gergelim). Este veículo foi escolhido por promover a dissolução completa do 7-NI e
foi utilizado em diversos outros trabalhos (KALISCH et al., 1996; COERT et al., 2003;
VENTURA et al., 2005; CUI et al., 2007).
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3.5 Cirurgias

A fim de se realizar a cirurgia de ligadura e perfuração cecal (CLP), após a
anestesia, foi realizada uma incisão mediana de 2 cm no abdômen do rato, para
exposição do ceco. A seguir foi criada uma obstrução, através de ligadura parcial no
segmento distal da válvula íleo cecal. Posteriormente, o ceco foi perfurado (10
perfurações) com agulha 16 G na borda antimesentérica. Após a saída das fezes do
ceco, este foi introduzido na cavidade abdominal. O fechamento da cavidade
abdominal foi realizado em dois planos de sutura com pontos separados. Solução
salina normal estéril (20 mL/Kg) foi administrada via subcutânea como líquido de
reanimação. O grupo operação fictícia foi submetido à incisão no abdômen,
manipulação do ceco e fechamento da cavidade abdominal, mas sem ligadura nem
perfuração cecal.

3.6 Determinação da curva de sobrevivência

Trinta animais foram usados para determinação da curva de sobrevida, sendo
que dez deles foram submetidos à operação fictícia e vinte ao estímulo séptico por
CLP. Metade de cada grupo foi tratada com veículo e a outra metade com 7nitroindazol. Após os procedimentos, os animais foram mantidos em gaiolas
individuais com água e ração comercial ad libitum e observados por 5 dias, para
registro do número de óbitos.

3.7 Coleta de sangue, e remoção de hipotálamo e neurohipófise

Os animais destinados à coleta de sangue, neurohipófise e hipotálamo, foram
decapitados 0, 4, 6, 18 ou 24 horas após OF ou CLP. O sangue foi coletado em
microcapilares heparinizados para determinação de hematócrito (Perfecta) e em três
diferentes tubos plásticos: (1) sem anticoagulante, no tubo de 1,5 mL, (2) com
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heparina sódica (100 UI/mL), no tubo de 5 mL para obtenção de soro e plasma
respectivamente, e (3) com EDTA fluoretado a fim de se obter plasma para dosagem
de creatinina e glicose. O hipotálamo e a neurohipófise foram removidos e
imediatamente congelados em gelo seco, e posteriormente estocados em freezer
a -70ºC até serem avaliados a atividade da NOS e o conteúdo de vasopressina,
respectivamente. O soro, armazenado a 4ºC, foi usado para determinação do sódio
e nitrato. O plasma heparinizado e o fluoretado foram armazenados em 3 tubos
distintos para serem utilizado na mensuração de osmolalidade, proteínas
plasmáticas, glicose e creatinina (armazenado a 4ºC) e dosagem de vasopressina
por radioimunoensaio (armazenado a -20 ºC).

3.8. Determinação do hematócrito, sódio sérico, osmolalidade creatinina,
glicose e proteínas plasmáticas

3.8.1 Hematócrito

Os microcapilares heparinizados (Perfecta) foram selados na extremidade
contrária à entrada de sangue com auxílio de uma lamparina e centrifugados por 2
minutos em centrífuga própria para determinação de hematócrito (Centrimicro Mod.
211, FANEN). A leitura do hematócrito foi feita com auxílio de um cartão próprio para
essa finalidade e que acompanha a centrífuga.

3.8.2 Sódio sérico

O sódio sérico foi determinado em fotômetro de chama (Micronal),
devidamente calibrado com solução padrão Micronal contendo 140m Eq/L de sódio
e 5m Eq/L de potássio, diluída em água destilada na proporção de 1:100. Cada
amostra foi diluída igualmente na solução padrão (30µL de soro em 2970 µL de água
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destilada), homogeneizada e aspirada no fotômetro de chama para a leitura da
concentração do sódio sérico.

3.8.3 Osmolalidade plasmática

50 µL do plasma armazenado a 4ºC foi utilizado para a determinação da
osmolalidade plasmática pelo método de abaixamento do ponto de congelação da
água em micro-osmômetro (Precision System, INC.).

3.8.4 Creatinina e glicose plasmáticas

A avaliação da concentração plasmática de glicose e creatinina foi realizada
em espectrofotômetro com o uso de kits diagnósticos da LabTest, seguindo as
normas do fabricante.

3.8.5 Proteínas plasmáticas

Dez microlitros do plasma armazenado a 4ºC foram diluídos na proporção de
1:200. Dessa diluição, 10 µL foram dispostos em placas com 96 poços, e
posteriormente 200 µL de Protein Assay Dye Reagent Concentrate (Bio-Rad
Laboratories, Inc.), diluído na proporção de 1:5 com água milli-Q, foram adicionados.
As leituras da curva padrão e das amostras foram realizadas em Microplate Manager
(Bio-Rad Laboratories, Inc.) a 595 nm e temperatura de 36ºC. Os resultados foram
expressos em g/dL.
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3.8.6 Determinação indireta de NO pela dosagem de nitrato sérico

A determinação de nitrato plasmático foi realizada pela técnica de
quimioluminescência NO/ozônio. O procedimento foi realizado utilizando-se 5 µL de
plasma desproteinizado por incubação com etanol 95% a 4ºC por 30 minutos e,
posteriormente, centrifugado por 5 minutos a 5000 g. As amostras foram injetadas
em um vaso de reação contendo um agente redutor (0,8% de cloreto de vanádio em
HCl 1N à 95ºC) que converte o nitrato em NO, em quantidades equimolares. O NO é
aspirado, usando gás hélio, para a câmara de quimiluminescência do Sievers
NOAnalizer (Sievers 280 NOA, Sievers, Boulder, CO, EUA). A detecção do NO
decorre de sua reação com o ozônio, emitindo luz vermelha. O fóton emitido é
detectado e convertido em sinal elétrico. A corrente gerada é convertida por um
conversor analógico-digital e analisada em computador. A área sob a curva gerada
pela corrente elétrica corresponde à concentração de nitrato da amostra.

3.8.7 Determinação da atividade da NOS neuronal

A determinação da atividade da NOS foi realizada pela modificação do
método da citrulina descrito por Bredt e Synder (BREDT; SYNDER, 1990). Os
hipotálamos removidos foram sonicados em 200 µL de tampão de homogeneização
[(1mM de DTT, 1 mM de EGTA, 1 mM de PMSF, 10 g/mL de aprotinina, 10 g/mL de
inibidor de proteases (Roche C11836145001)]. O homogenato foi centrifugado 10
minutos a 10000 rpm, a 4ºC e alíquotas do sobrenadante (40 µL) foram adicionadas
a 100 µL de tampão do ensaio (20 mM de HEPES, 1.25 mM de CaCl2, 1 mM de
DDT, 100 M de tetrahidrobiopterina (BH4), 1 mM de NADPH, 80,000 cpm [C14]-Larginina) e incubadas por uma hora a temperatura ambiente.
A reação foi parada com a adição de 1 mL de suspensão de resina de troca
iônica DOWEX 50W diluída em HEPES 20 mM, pH 5,5 e centrifugada por 5 minutos
a 10000 rpm, 4ºC.

Após a centrifugação, 400 µL de sobrenadante foram

adicionados a 3 mL de líquido de cintilação (Ecolite / ICN - 882475) e a
radioatividade foi determinada em contador de cintilação beta. O sobrenadante foi
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utilizado para determinar a concentração de proteína pelo método de Bradford –
Comassie Plus Protein Assay reagent (Thermo Cientific –1856210). A atividade da
NOS foi expressa como picomoles [C14]-I-citrulina/mg de proteína/min.

3.9 Dosagem Hormonal

3.9.1 Extração de vasopressina do plasma

O plasma armazenado a -20ºC foi utilizado para dosagem de AVP por
radioimunoensaio após extração com acetona e éter de petróleo. Um mililitro de
plasma de cada amostra foi submetido à extração do nonapeptídeo e após
liofilização

foi

novamente

estocado

a

–20ºC.

No

dia

da

realização

do

radioimunoensaio as amostras foram ressuspensas em 250µl de tampão para AVP.

3.9.2 Radioimunoensaio para AVP

As concentrações plasmáticas de AVP foram determinadas utilizando-se
reagentes e protocolos de incubação comuns. Os peptídeos marcados com

125

I

foram de fonte comercial (Amersham Bioscience). O ensaio não-equilibrado foi
realizado com volume de incubação de 500µL e tempo de incubação de 4 dias a 4ºC.
A AVP foi medida com antisoro de diluição final 1:60.000. O antisoro foi específico
sem reação cruzada com outros peptídeos conhecidos. O hormônio marcado foi
separado do não marcado por um anticorpo secundário produzido no Laboratório do
Prof. Dr. José Antunes-Rodrigues (FMRP-USP), onde o radioimunoensaio foi
realizado.
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3.10 Análise estatística

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média e foram
analisados pelo teste de análise de variância de duas vias (Two-Way ANOVA), e
quando necessário foram realizadas comparações dentro do grupo pelo teste de
Student

Newman-Keuls

(SNK).

Valores

de

P<0,05

foram

considerados

estatisticamente significantes. O número de animais (n) está apresentado no texto
e/ou na legenda das figuras.

Resultados
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4.1 Curva de sobrevivência

Para determinação do efeito da inibição periférica de nNOS na mortalidade
por sepse polimicrobiana, a sobrevida de animais pré-tratados com injeção i.p. de
7-NI e seu respectivo veículo (DMSO 10% + óleo de gergelim na proporção de
1:9) foi observada por cinco dias. O número de óbitos foi registrado a cada 24h.
Cinco animais tratados com veículo e cinco tratados com 7-NI foram
submetidos à operação fictícia (OF). Todos os animais submetidos à operação
fictícia independentemente do pré-tratamento apresentaram sobrevida de 100%
após cinco dias. O grupo de dez animais pré-tratados com veículo e submetidos à
CLP apresentou quatro mortes no primeiro dia, nenhuma no segundo dia e três do
terceiro ao quinto dia do experimento.
Os outros dez animais pré-tratados com o inibidor da nNOS apresentou
uma morte no primeiro dia e três no segundo dia, não apresentando mortes a
partir do terceiro dia. Apesar de uma tendência à melhora da sobrevida com o
tratamento por inibidor de nNOS, correlacionando-se os dois grupos não foi
encontrada diferença estatisticamente significativa (p = 0,1403).

Sobrevivência (%)

150

100

50
Veículo +OF / 7-NI + OF (n = 5)
CLP+ veículo (n=10)
CLP+ 7-NI (n=10)

0
0

2

4

6

dias
Figura 3. Curva de sobrevivência dos animais pré-tratados com inibidor de óxido nítrico sintase
neuronal (7-NI 50 mg/kg ) ou veículo (DMSO 10% + óleo de gergelim), submetidos à operação fictícia
(OF) ou CLP. O fármaco ou veículo foram injetados via intraperitoneal 30 minutos antes da operação
fictícia (OF) ou da cirurgia de ligadura e perfuração cecal (CLP). Os dados mostram a porcentagem
de sobrevida em cada grupo. Número de animais (n) entre parênteses.
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4.2. Efeito do 7-nitroindazol nas concentrações plasmáticas de proteínas,
hematócrito, osmolalidade e sódio sérico

4.2.1. Hematócrito e Proteínas plasmáticas

A análise dos resultados de hematócrito por ANOVA seguida do teste de SNK
mostrou que nos animais CLP pré-tratados com DMSO 10% e óleo de gergelim
houve efeito do tempo (F(4,57)= 9,78; P<0,001), do estímulo CLP (F(1,57)= 6,12; P=
0,017) e interação entre ambos (F(4,57)= 3,605; P=0,012). Neste grupo, constatou-se
aumento do hematócrito nos tempos 4 horas em relação a todos os outros tempos e
no tempo 6 horas em relação ao tempos de 0h e 24h, e ao grupo OF. Já no grupo
CLP pré-tratado com 7-NI foi observado efeito do tempo (F(4,57)= 3,69; P=0,011), do
estímulo (CLP) (F(1,57)= 6,35; P=0,015) e interação entre ambos (F(4,57)= 3,22;
P=0,020), sendo visto aumento do hematócrito, nos tempos 4 e 18 horas no grupo
CLP que se diferenciou do grupo OF e do tempo 24 h. Não houve alteração com
nenhum dos tratamentos no grupo operação fictícia.

Hem atócrito (%)

80

OF
CLP
a

60

c

c

b,c

d

40
20
0
0

4

6 18 24
Veículo

0

4

6 18 24
7-NI

Figura 4. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-nitroindazol no hematócrito de animais submetidos à
operação fictícia (OF) ou CLP. Os dados representam média ± erro padrão da média. Número de
a
b
animais: 6 por grupo. P<0,05 comparados aos tempos 0, 6, 18 e 24 horas. P<0,05 comparado aos
c
d
tempos, 0 e 24 horas. P<0,05 comparado ao grupo OF. P<0,05 comparado aos tempos 4 e 18
horas.
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A análise de concentração de proteínas plasmáticas por ANOVA seguida de
SNK revelou nos animais CLP tratados com DMSO 10% + óleo de gergelim, efeito
do tempo (F(4,59)= 6,09; P<0,001). Após CLP, as concentrações plasmáticas de
proteínas no tempo de 6 horas foram diminuídas e retornaram às concentrações
basais em 24 horas. Após o uso do fármaco inibidor de NOS neuronal foi verificado
efeito do tempo (F(4,59) = 5,43; P=0,001) e estímulo (F(4,59)= 5,09; P=0,028). Os
animais tratados com 7-NI mostraram suas concentrações de proteínas diminuídas
nos tempos quatro e 6 horas, após CLP, sugerindo assim, que o fármaco injetado
poderia estar antecipando o décrescimo da quantidade das proteínas plasmáticas.
Após o pré-tratamento com 7-NI, as concentrações de proteínas plasmáticas foram
diferentes entre os animais submetidos à OF ou à CLP no tempo 4h. Não houve

Proteínas Plasmáticas (g/dL)

alteração temporal com nenhum dos tratamentos no grupo operação fictícia.
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OF
CLP
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a

a,b
a

5

0
0

4
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Veículo

18 24

0

4

6

18 24

7-NI

Figura 5. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI na concentração de proteínas plasmáticas de
animais submetidos à operação fictícia (OF) ou CLP. Os dados representam média ± erro padrão da
a
b
média. Número de animais: 6 por grupo. P<0,05 comparado aos tempos 0 e 24h. P<0,05
.
comparado ao grupo OF
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4.2.2 Osmolalidade plasmática e Sódio sérico

Os resultados de osmolalidade plasmática foram analisados por ANOVA
seguida do teste de SNK. Os animais CLP tratados com veículo não apresentaram
alteração, mas os tratados com 7-NI apresentaram diminuição da osmolalidade em
todos os tempos a partir de 4 horas após CLP.

Osmolalidade (mOsm/Kg)

400
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CLP

300

a

a

a

a

200

100

0
0

4

6

18 24
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4

Veículo

6

18 24

7-NI

Figura 6. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI na osmolalidade plasmática de animais submetidos
à operação fictícia (OF) ou CLP. Os dados representam média ± erro padrão da média. Número de
a
animais: 6 por grupo. P<0,05 comparado ao tempo 0h.

Em relação à concentração de sódio sérico, nos animais CLP tratados com
veículo houve uma pequena diminuição no tempo 6 horas, mas que retornou aos
níveis basais em 24 horas. Nos animais CLP tratados com 7-NI houve uma pequena
redução de sódio sérico no tempo de 24 horas após CLP, mostrando efeito do
tratamento com o fármaco (F(4,58)=5,264; P<0,001). Não houve alteração com
nenhum dos tratamentos no grupo operação fictícia.
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Sódio sérico meq/kg
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Figura 7. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) no sódio sérico de animais submetidos à
operação fictícia (OF) ou CLP. Os dados representam média ± erro padrão da média. Número de
a
c
d
animais: 6 por grupo. P<0,05 comparado ao tempo 0h. P<0,05 comparado ao grupo OF. P<0,01
comparado ao grupo veículo.

4.3 Efeito do 7-nitroindazol nas concentrações de glicose e creatinina
plasmáticas

4.3.1 Glicose

250

Animal intacto
CLP

Glicose (mg/dL)
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a
b
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Figura 8. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) na concentração de glicose plasmática
dos animais submetidos à sepse polimicrobiana por CLP. Os dados representam média ± erro padrão
a
da média. Número de animais: 5 por grupo. P<0,05 comparado aos animais intactos e aos animais
b
nos tempos 6, 18 e 24 h. P<0,05 comparado ao tempo 18 horas.
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ANOVA seguida de SNK dos resultados de glicose plasmática revelou efeito
de tempo (F=(1,38)=11.651; P<0,001). Nos animais do grupo veículo foi visto aumento
da glicose após 4 horas de CLP, em relação aos animais intactos e aos animais
sacrificados nos tempos 6, 18 e 24 horas. Os animais pré-tratados com 7-NI
mostraram aumento de glicose também no tempo 4 horas após CLP, e este aumento
foi visto em relação ao tempo 18 horas.

4.3.2 Creatinina

Os animais submetidos à CLP e tratados com veículos não apresentaram
alteração na concentração de creatinina plasmática após a cirurgia. ANOVA seguida
do teste de SNK para a concentração plasmática de creatinina em animais prétratados com 7-NI revelou efeito do tempo (F(1,32)=4.66; P=0,007), e se caracterizou
por aumento na concentração nos tempos 6 e 18h. Não foram encontradas
diferenças nos valores determinados entre o grupo tratado com veículo e o grupo
tratado com 7-NI.

0.8

Animal intacto

Creatinina (mg/dL)
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a

0.6

a

0.4

0.2

0.0
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24
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Figura 9. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) na concentração plasmática de
creatinina dos animais submetidos à sepse polimicrobiana por CLP. Os dados representam média ±
a
erro padrão da média. Número de animais: 5 por grupo. P<0,05 comparado ao tempo 4h.
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4.4 Efeito do 7-nitroindazol nas concentrações séricas de nitrato

Em relação à análise do nitrato sérico, nos animais tratados com veículo foi
verificado efeito do tempo no grupo CLP (F(1,53)=7,66; P<0,005). Em 18 horas houve
aumento em relação ao tempo 0h e retorno às concentrações basais em 24 horas.
Além disto, no tempo de 6 horas foi encontrada diferença entre os grupos OF e CLP.
Nos animais pré-tratados com 7-NI foi encontrado efeito do tempo (F(4,57)=6,940;
P<0,001), refletido no aumento às 6, 18 e 24h após CLP. Além disso foi observado
efeito do estímulo (F(1,57)=36,114; P<0,001), mostrando diferença entre OF e CLP
nos tempos 4 e 6 horas.

Nitrato (µ M)
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CLP
a, b
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a
a,b
b
a,b
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18 24
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7-NI (50 mg/kg)
Figura 10. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) na produção de nitrato de animais
submetidos à operação fictícia (OF) ou CLP. Os dados representam média ± erro padrão da média.
a
b
Número de animais: 4 a 6 por grupo. P<0,05 comparado ao tempo 0h. P<0,05 comparado ao grupo
OF.
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4.5 Efeito do 7-nitroindazol na atividade da Óxido Nítrico Sintase neuronal

Os dados do conteúdo hipotalâmico de Óxido Nítrico Sintase nos animais
submetidos à CLP e tratados com veículo (DMSO 10% + óleo de gergelim) ou 7-NI
foram submetidos à ANOVA seguida de SNK e mostraram efeito do tratamento
(F(1,30)=32,90; P<0,001) e do tempo (F(1,30)=6,21; P=0,002). Nos animais tratados
com veículo foi visto um aumento da atividade da NOS, quando comparado com o
grupo dos animais intactos, após 4 horas e que persistiu após 24 horas de CLP.
Os resultados mostram que houve a inibição da atividade da enzima com o
uso do 7-nitroindazol, na dose de 50 mg/kg após sepse experimentalmente induzida
por CLP, nos animais intactos e nos tempos 0, 4 e 24 horas (P<0,05).
Além disso, foi visto que com o aumento da dose para 80 mg/kg, houve uma
inibição mais significativa da atividade da enzima em 4 horas comparando-se com o
resultado encontrado no mesmo tempo com a dose de 50 mg/kg (P<0,001). No
entanto em 24 horas após CLP, o aumento da dose não mostrou resultado
estatisticamente diferente do encontrado com uso de 50 mg/kg de 7-NI.

NOS (pm/mg/min)
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Figura 11. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 ou 80 mg/kg) na atividade da NOS no
hipotálamo de animais submetidos à sepse polimicrobiana por CLP. Os dados representam média ±
a
erro padrão da média. Número de animais: 3 por grupo. P<0,001 comparado ao animal intacto.
b
c
P<0,001 comparado ao mesmo tempo no grupo tratado com veículo. P<0,001 comparado ao
mesmo tempo no grupo tratado com 7-NI (50 mg/kg).

28

4.6 Efeito do 7-nitroindazol nas concentrações plasmáticas e no conteúdo
neurohipofisário de vasopressina

4.6.1 Vasopressina plasmática

Os dados da concentração plasmática de AVP nos animais CLP tratados com
veículo (DMSO 10% + óleo de gergelim) e 7-NI foram submetidos à ANOVA seguida
de SNK e foi visto um aumento na concentração do hormônio nos animais
submetidos a OF e CLP e sacrificados no tempo 0 horas. Em 4 horas, houve um
retorno aos níveis basais e às 6 horas um aumento que se mostrou diferente dos
tempos 4, 18 e 24 horas. O tratamento com 7-NI não alterou o perfil de liberação do
hormônio e, portanto, o aumento da concentração em 6 horas permaneceu após a
injeção do fármaco.

Vasopressina plasmática (pg/mL)
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Figura 12. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) na concentração plasmática de
vasopressina dos animais submetidos à operação fictícia (OF) ou CLP. Os dados representam média
a
± erro padrão da média. Número de animais: 3 a 6 por grupo. P<0,05 comparado ao animal intacto e
b
aos tempos 4, 18 e 24 horas. P<0,05 comparado ao grupo OF.
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4.6.2 Vasopressina neurohipofisária

A análise do conteúdo neurohipofisário de vasopressina dos animais tratados
com veículo (óleo de gergelim + DMSO 10%), mostrou efeito do tempo (F(4,55)= 3,62;
P<0,05), refletido pela diminuição da concentração de AVP nos tempos 4, 6 e 18
horas e retornando ao níveis basais após 24 horas de CLP. Após a administração
intraperitoneal de 7-nitroindazol foi verificado efeito do tempo (F(4,57)= 2,89; P<0,05) e
da interação entre tempo e estímulo (F(4,57)= 3,31; P<0,05), onde foi visto redução
dos estoques neurohipofisários de AVP apenas 6h após CLP. Foi visto redução do

Vasopressina ng/ug proteínas totais

conteúdo nos animais OF, após 4 horas.
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Figura 13. Efeito da injeção intraperitoneal de 7-NI (50 mg/kg) no conteúdo neurohipofisário de
vasopressina em animais submetidos à operação fictícia (OF) ou CLP. Os dados representam média
a
± erro padrão da média. Número de animais: 5 a 6 por grupo. P<0,05 comparado ao grupo 0h.
b
c
d
P<0,05 comparado ao tempo 4 horas. P<0,05 comparado ao grupo CLP. P<0,05 comparado ao
tempo 0h do grupo veículo.
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Dentre os diversos modelos de sepse experimental existentes (DEITCH,
1998; MARSHALL et al., 2005; REMICK et al., 2005; MUENZER et al., 2006) o
modelo de CLP se caracteriza pela sua simplicidade, reprodutibilidade e por
proporcionar o controle do grau da contaminação bacteriana, através da escolha do
tamanho da agulha e do número de perfurações (HUBBARD et al., 2005).
Neste trabalho os nossos animais apresentaram os sintomas descritos para a
sepse tais como: secreção na área ocular, letargia, pêlos arrepiados, e um
comportamento menos agitado dentro das gaiolas.
É bastante discutido se é benéfica ou não a inibição das isoformas de óxido
sintase durante o choque séptico (NAVA et al., 1991; WOLKOW, 1998; TORRESDUENAS et al., 2006). Alguns trabalhos vêm mostrando que a inibição da isoforma
neuronal durante a sepse em ovinos, tem sido benéfica (ENKHBAATAR et al., 2003;
ENKHBAATAR et al., 2009) ao passo que Cui e colaboradores mostraram que a
inibição genética da isoforma neuronal da NOS diminuiu a sobrevivência de
camundongos sépticos, explicada pela alteração na produção de citocinas como
TNF-λ, IL-6, IFN-γ, IL-10, IL-4 e IL-1β (CUI et al., 2007). Não há ainda no presente
momento trabalhos mostrando se a inibição farmacológica da NOS neuronal após a
sepse em ratos altera a sobrevivência. Diante disso, decidimos avaliar o efeito do
pré-tratamento do 7-NI sobre a sobrevida dos animais sépticos, e foi visto que o
fármaco não alterou a sobrevida, conforme visto por outros pesquisadores que
usaram a dose de 80 mg/kg de 7-NI em camundongos sépticos (CUI et al., 2007).
A dose de 50 mg/kg, por nós utilizada para avaliar a sobrevivência é descrita
como sendo suficiente para reduzir a atividade da NOS no hipotálamo, hipocampo,
córtex, cerebelo e substância negra (KALISCH et al., 1996; VENTURA et al., 2005).
Além disso, nesta dose, o fármaco mostra-se detectável em níveis séricos por mais
de 13 horas (BUSH et al., 2000). Outros inibidores específicos de nNOS são
conhecidos, como L-NA, L-MNA, 3-bromo-7-nitroindazol e a espermina, mas no
entanto, o 7-nitroindazol é o mais específico deles, principalmente para células
neuronais (SOUTHAN et al., 1996), e por isso, o mais utilizado. Este fármaco inibe a
atividade da Óxido Nítrico Sintase neuronal através da ligação ao grupo heme da
enzima, e subsequentemente, interferindo na ligação da tetrahidrobiopterina à
enzima (BUSH et al., 2000).
Em nossos experimentos, houve um aumento do hematócrito no grupo CLP,
quatro e 6 horas após tratamento com veículo, caracterizando assim um quadro de
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hipovolemia, que pode ser explicada pelo possível extravasamento de líquido
intravascular para o interstício e cavidade peritoneal (PARRILLO, 1993; ANDREW
et al., 2000).
Sabe-se que mudanças na pressão arterial e no volume sanguíneo são
percebidas por mecanorreceptores e esta informação é enviada via nervos vago e
glossofaríngeo, para as regiões autonômicas. O núcleo do trato solitário (NTS) e a
medula ventro-lateral são importantes regiões de integração sináptica para os
reflexos que irão resultar nas respostas autônomicas e neuroendócrinas para
manutenção do volume e pressão sanguínea. A medula ventrolateral recebe
projeções do NTS para as células noradrenérgicas, da área A1, localizada
caudamente e para as células noradrenérgicas localizadas na área C1, mais rostral.
A área A1 projeta para as divisões magnocelulares dos núcleos supraótico e
paraventricular e a medula ventrolateral rostral está envolvida no controle
autonômico cardiovascular (BRUHN et al., 2009).
Sabendo então, que a hipovolemia é um dos estímulos para liberação de
vasopressina, decidiu-se neste trabalho, determinar a volemia através do
hematócrito do sangue periférico, que se trata de um índice bastante utilizado para
se determinar alterações de volume extracelular (TAKANISHI et al., 2008).
Neste trabalho, a hipovolemia pode ter participado do aumento da liberação
de vasopressina no tempo de 6 horas. A administração de 7-NI não alterou
substancialmente o quadro de hipovolemia, sugerindo que outros mediadores que
não o NO oriundo da NOS neuronal, tenham participação mais efetiva na alteração
deste parâmetro durante a sepse. Acompanhada da hipovolemia, a perda proteica é
uma importante alteração que ocorre neste quadro inflamatório e ao avaliar a
concentração das proteínas plasmáticas, foi observada após CLP no grupo tratado
com veículo, uma diminuição no tempo de 6h e recuperação da concentração no
tempo 24h. Resultados semelhantes foram observados no modelo de choque
endotóxico por LPS (WANG et al., 1993) e em nosso laboratório no modelo de sepse
por CLP com 20 perfurações cecais (CORREA et al., 2007). A injeção i.p. de 7-NI
antecipou a diminuição da concentração de proteínas para o tempo de 4 horas, mas
essa redução não se mostrou diferente do valor encontrado para o grupo tratado
com veículo. Diante disso, conclui-se que outros mediadores, além do NO, como
citocinas, prostaglandinas e leucotrienos estariam envolvidos no controle da
permeabilidade vascular durante a sepse.
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Outro estímulo bastante importante para a liberação de vasopressina é o
aumento da osmolalidade, que é determinada principalmente por alterações na
concentração de sódio e em menor grau de proteínas plasmáticas. Apesar de ligeira
diminuição na concentração de sódio sérico e proteínas no grupo veículo, a
osmolalidade plasmática nesses animais não foi alterada. Após o tratamento com 7NI o sódio diminuiu na fase aguda e tardia, e a perda de proteínas foi mais intensa, e
assim acredita-se que a diminuição da osmolalidade vista com o uso do fármaco
poderia ser explicada pela redução temporal de sódio e em menor grau de
proteínas. Estes resultados corroboram com o trabalho de pesquisadores que
demonstraram que o tratamento crônico com 7-NI parece alterar a retenção de água
e sódio (XU et al., 2000).
A creatinina foi determinada visto que um aumento na sua concentração
plasmática é característica de disfunção renal e/ou hipoperfusão tecidual, que pode
acometer pacientes com sepse severa (LIAW et al., 2005). Os animais tratados com
veículo não apresentaram alteração da concentração de creatinina, mas o
tratamento com inibidor da NOS neuronal alterou este parâmetro, visto que foi
encontrado um aumento em seis e 18 h, sugerindo que o NO oriundo desta isoforma
da NOS poderia ter alguma participação na regulação da função renal. Além disso,
alguns trabalhos vêm mostrando que a diminuição da NOS neuronal no rim está
associada com a presença de lesão renal crônica em ratos (BAYLIS, 2008; SMITH et
al., 2009).
Na sepse, pode ser encontrada, também, a reposta endócrino-metabólica ao
trauma, que é retratada pela resistência à insulina, intolerância à glicose e
hiperglicemia (MARIK et al., 2004; DENG et al., 2009). O aumento da concentração
de glicose na sepse, devido também ao aumento de TNF-α apresenta efeitos
indesejáveis, como inibição da capacidade fagocítica de monócitos, função de
neutrófilos, e alteração da expressão de interleucinas (TURINA et al., 2005; DENG et
al., 2009). Considerando que valores normais de glicose plasmática em ratos sejam
semelhantes aos de humanos (ELAHI et al., 1985) observou-se neste trabalho que a
cirurgia de CLP causou hiperglicemia. Após o tratamento com 7-nitroindazol,
constatou-se que a isoforma neuronal não exerceu função importante nessa
resposta ou no controle glicêmico em animais com sepse polimicrobiana, visto que
os resultados após a injeção intraperitoneal não se mostraram diferentes dos
encontrados no grupo tratado com veículo.
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A atividade da NOS, determinada pelo método proposto por Bredt e cols
(BREDT et al., 1990), mostrou-se aumentada nos tempos determinados de 4 e 24
horas após CLP, no hipotálamo dos animais tratados com veículo. O pré- tratamento
com 7-NI reduziu a atividade do óxido nítrico sintase nos tempos analisados.
Decidiu-se utilizar a dose de 80 mg/kg, a fim de comprovar a eficácia do fármaco
(CUI et al., 2007). Após a determinação da inibição da atividade da enzima com o 7NI, decidiu-se então verificar se ocorreriam alterações nas concentrações séricas
dos metabólitos de óxido nítrico nos ratos submetidos à CLP, já que a literatura
refere que a pressão arterial não é alterada com o uso deste fármaco
(WOLFF;GRIBIN, 1994; KALISCH et al., 1996; SOUTHAN et al., 1996; COERT et
al., 2003).
A concentração plasmática de nitrato em animais do grupo CLP tratados com
veículo aumentou a partir de 6h após indução do estímulo, resultado este já
previamente observado em nosso laboratório (CORREA et al., 2007; ATHAYDE et
al., 2009; OLIVEIRA-PELEGRIN et al., 2009). Entretanto, a administração periférica
do inibidor de nNOS (50 mg/kg) não alterou esta concentração, sugerindo que a
produção do NO durante a sepse seja proveniente de outras isoformas de NOS, que
não a neuronal.
Analisando-se as concentrações plasmáticas de AVP foi observado que no
tempo 0h ocorreu um grande aumento de vasopressina, tanto nos animais
submetidos à CLP quanto à OF. Este aumento já foi visto em trabalhos anteriores
em nosso laboratório e pode ser atribuído ao estresse da manipulação, ao dano
cecal, e à ativação de osmorreceptores viscerais.
Em humanos, dentro de 3 minutos após a abertura do peritôneo e início da
manipulação intraperitoneal a concentração de vasopressina plasmática está
bastante aumentada (MELVILLE, FORSLING et al., 1985). Durante uma operação
abdominal, sem alterações de pressão sanguínea e osmolalidade, os estímulos
nervosos gerados pela manipulação do peritôneo seriam os fatores determinantes
para o aumento da secreção de vasopressina, provavelmente via sistema
autonômico (MELVILLE, FRIZIS et al., 1985).
A exposição do intestino para a manipulação cecal pode causar desidratação
local e ativar osmorreceptores viscerais, os quais via aferências vagais também
induzem a liberação de vasopressina e seriam então responsáveis pelo aumento
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imediato das concentrações plasmáticas de vasopressina visto logo após a cirurgia
(BOURQUE et al., 1994).
Neste trabalho, as concentrações plasmáticas de AVP aumentaram 6 horas
após CLP corroborando com resultados do nosso laboratório, que de fato têm
mostrado aumento da secreção de AVP nos tempos 4 e/ou 6h neste modelo de
sepse (CORREA et al., 2007; PANCOTO et al., 2008; ATHAYDE et al., 2009;
OLIVEIRA-PELEGRIN et al., 2009). Após o tratamento com 7-NI as concentrações
plasmáticas continuaram aumentadas após 6 horas contrastando com resultados em
animais cirróticos nos quais 7-NI injetado por gavagem mostrou reverter o aumento
plasmático de vasopressina observado nesse modelo experimental (XU et al., 2000).
Acreditamos que esta modulação da NOS neuronal na liberação de AVP vista nos
animais cirróticos não tenha sido vista no modelo de sepse, por este apresentar um
padrão de expressão de mediadores inflamatórios distinto do modelo de cirrose (BYL
et al., 1993).
Os estoques de vasopressina na neurohipófise, nos animais tratados com
veículo, apresentaram uma diminuição temporal (4, 6 e 18h) e uma recuperação em
24h, concordando com os achados do nosso laboratório (ATHAYDE et al., 2009;
OLIVEIRA-PELEGRIN et al., 2009). O pré-tratamento com 7-NI reduziu os estoques
no tempo 0h e impediu a redução em 4 horas. Diante disso, conclui-se que a inibição
farmacológica da NOS neuronal, através de injeção intraperitoneal de 7-NI, não
altera a liberação de vasopressina após sepse experimental.

Conclusões
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Com base nos resultados obtidos podemos concluir que o NO oriundo da
NOS neuronal não tem participação importante nas alterações de volemia, glicose
plasmática, proteínas e na liberação de vasopressina durante sepse experimental.
Entretanto parece ter uma tarefa no controle da função renal durante esta situação
patológica.
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