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RESUMO 
 

RODRIGUES GJ. Efeitos celulares do óxido nítrico em aorta de ratos 
hipertensos renais. 2008. 92p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 
O relaxamento vascular induzido pelo óxido nítrico (NO) está prejudicado em aorta 
de ratos hipertensos renais (2R-1C). A nossa hipótese é de que o menor efeito do 
NO na aorta de ratos 2R-1C pode estar relacionada com a maior degradação do NO 
e/ou modificação das cavéolas no músculo liso vascular (MLV), considerando que o 
NO pode ser degradado rapidamente e que as cavéolas parecem ser importantes 
para a redução da concentração citosólica de Ca2+ ([Ca2+]c). O presente trabalho 
teve por objetivo estudar as alterações nos mecanismos vasodilatadores do NO em 
aorta de ratos hipertensos renais 2R-1C. Inicialmente, estudamos a influência do 
estresse oxidativo sobre o efeito do NO liberado dos doadores 
[Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) e nitroprussiato de sódio (NPS) em aorta de 
ratos normotensos (2R) e 2R-1C. Verificamos que o relaxamento foi menor na aorta 
dos ratos 2R-1C do que de 2R para o TERPY e NPS e que nas células do MLV da 
aorta de 2R-1C o efeito do TERPY em reduzir a [Ca2+]c também foi menor. Porém, o 
tratamento das aortas de ratos 2R-1C com antioxidante normalizou o relaxamento 
para ambos doadores e o efeito do TERPY sobre a [Ca2+]c. A concentração basal de 
superóxido (O2

-) nas aortas dos ratos 2R-1C é maior do que em 2R e foi reduzida 
pelos antioxidantes. A concentração de NO basal e liberada do TERPY é menor em 
aortas de ratos 2R-1C. Estudamos a influência das cavéolas sobre o efeito do 
TERPY e NPS, em aorta de ratos 2R e 2R-1C. Somente em aortas de ratos 2R, a 
desorganização das cavéolas com ciclodextrina inibiu o relaxamento dos doadores 
de NO utilizados e a redução da [Ca2+]c para o TERPY. O número de cavéolas é 
menor tanto nas células do MLV como nas células endoteliais da aorta de ratos 2R-
1C. Estudamos ainda o efeito do TERPY sobre a pressão arterial de ratos 2R e 2R-
1C acordados. O TERPY possui efeito hipotensor somente nos ratos 2R-1C e este 
efeito foi mais prolongado do que o efeito hipotensor com NPS. O NPS teve efeito 
hipotensor tanto em ratos 2R como 2R-1C, porém este efeito foi maior em 2R-1C. 
Os resultados obtidos neste estudo indicam que a elevada concentração de O2

- e o 
menor número de cavéolas encontrados na aorta dos ratos 2R-1C, devem contribuir 
de forma importante para o menor relaxamento da aorta de ratos 2R-1C.  

 
Palavras-chave: óxido nítrico, doador de NO, hipertensão renal 2R-1C, superóxido, 
cavéola, músculo liso vascular.  
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ABSTRACT 
 

RODRIGUES GJ. Cellular effects of the nitric oxide in rat aorta from renal 
hypertensive rats. 2008. 92p. Dissertation (Master) – Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 
The vascular relaxation induced by nitric oxide (NO) donors is impaired in aortas from 
renal hypertensive rats (2K-1C). Our hypothesis was that the lower NO effect in 
aortas from 2K-1C rats could be related with the higher degradation of NO and/or 
caveolae changes in vascular smooth muscle cells (VSMCs), considering that NO 
can be rapidly degraded and caveolae seems to play important role in the reduction 
of cytosolic Ca2+ concentration [Ca2+]c. The present study aimed to investigate the 
alterations on aorta relaxation induced by NO in 2K-1C rat aorta. At first, we studied 
the influence of oxidative stress on the effect of NO released from the NO donors 
[Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) and sodium nitroprusside (SNP) in aortas from 
normotensive (2K) and 2K-1C rats. The relaxation induced by both NO donors was 
impaired in aortas from 2K-1C rats and the reduction on [Ca2+]c induced by TERPY 
was also impaired in 2K-1C VSMCs. However, in aortas treated with antioxidants the 
relaxation to both NO donors and the reduction on [Ca2+]c to TERPY were 
normalized. The basal concentration of superoxide (O2

-) was greater in 2K-1C than in 
2K, which was reduced by the antioxidants. The basal cytosolic NO concentration 
([NO]c) and the NO released from TERPY were lower in aortas from 2K-1C rats. We 
studied the influence of caveolae on the effects of NO released from the NO donors, 
in aortas from 2K and 2K-1C rats. We verified that caveolae disassemble with 
ciclodextrin impaired the relaxation to NO donors and the reduction on [Ca2+]c to 
TERPY only in aortas from 2K rats. The number of caveolae is reduced in aortic 
VSMCs and in the endothelial cells from 2K-1C rats. We studied the effect of TERPY 
on arterial pressure from 2K and 2K-1C rats. TERPY reduced the arterial pressure 
only in 2K-1C rats, which effect was longer than that produced by SNP. The 
hypotensive effect of SNP was greater in 2K-1C than in 2K rats. Taken together, our 
results indicate that the higher concentration of O2

- and the reduced number of 
caveolae on aortas from 2K-1C rats could contribute to impaired aorta relaxation of 
2K-1C rats.  

 
Key-words: Nitric oxide, NO donors, renal hypertension 2K-1C, superoxide, 
caveolae, vascular smooth muscle.  
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1. INTRODUÇÃO  

Até o início da década de 1980, o NO era considerado apenas membro de 

uma família de poluentes ambientais indesejáveis e carcinógenos potenciais. Porém, 

após os trabalhos de Furchgott & Zawadzki (1980), Ignarro e cols (1987), que 

demonstraram o papel do NO como fator de relaxamento derivado do endotélio 

(EDRF), foi definitivamente estabelecida sua importância no processo de 

relaxamento vascular.  

O óxido nítrico (NO) é produzido a partir da oxidação de um dos dois 

nitrogênios guanidino da L-arginina, que é convertido em L-citrulina, em reação 

catalisada pela enzima NO-sintase (NOS) (Moncada et al., 1991). Existem três 

isoformas da NOS, uma induzida pelo estímulo imunológico (i-NOS) e duas delas 

são constitutivas, a NOS endotelial (eNOS) e neuronal (nNOS), sendo que as 

isoformas constitutivas dependem de íons cálcio (Ca2+) e de calmodulina para sua 

ativação (Moncada et al., 1991). O NO produzido na célula endotelial difunde-se 

rapidamente para a célula muscular e para o lúmen vascular (Busconi & Michel, 

1993). A difusão rápida e a facilidade com que esta molécula penetra em outras 

células, graças ao seu pequeno tamanho e à sua característica lipofílica, são 

cruciais para o entendimento das suas atividades biológicas (Moncada et al., 1991). O 

NO possui ação fisiológica sobre diversos leitos vasculares, produzindo 

vasodilatação por diversos mecanismos que possuem como finalidade diminuir a 

concentração citoplasmática de cálcio no músculo (Ignarro, 1989).  

No interior da célula muscular, o NO interage com o ferro do grupo heme da 

enzima guanilato ciclase solúvel, acarretando em alteração da conformação desta 

enzima, tornando-a ativa. A guanilato ciclase catalisa a saída de dois grupamentos 

fosfato da molécula de guanosina trifosfato (GTP), resultando na produção de 
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guanosina monofosfato cíclica (GMPc) (Dusse et al., 2003). Com o aumento da 

concentração de GMPc que ativa proteína quinase G na célula muscular, ocorre o 

relaxamento vascular devido à diminuição do influxo de Ca2+, inibição da liberação 

e/ou aumento do armazenamento de Ca2+ no retículo sarco-endoplasmático 

(Gewaltig & Kojda, 2002), que ocorre devido à fosforilação de diversas proteínas. 

Segundos após a remoção do NO do sítio ativo da enzima guanilato ciclase, a 

produção de GMPc é interrompida (Beckman & Koppenol, 1996). Existem dois tipos 

de enzima guanilato ciclase, a solúvel (GCs) e a particulada (GCp) e ambas 

convertem GTP em GMPc (Lucas et al., 2000). A GCs está localizada na fração 

solúvel do citoplasma e a GCp na membrana plasmática (Chinkers et al., 1989). A 

GCs é ativada pelo NO (Moncada et al., 1991) e a GCp pelo peptídeo natriurético 

atrial (Chinkers et al., 1989). Tem sido descrito que a GCs depende da cavéola, 

estrutura presente na membrana plasmática, para ser ativada (Zabel et al., 2002). 

Descritas em 1950, com auxílio da microscopia eletrônica (Parton, 2001) as 

cavéolas estão presentes em muitos tipos de células e são particularmente 

abundantes nas células endoteliais e do músculo liso vascular (MLV) (Galbiati et al., 

1998; Voldstedlund et al., 2001). As cavéolas são bioquimicamente compostas por 

colesterol, glicofosfolipídios e uma proteína estrutural chamada caveolina, que 

interage in vitro, com uma variedade de moléculas transdutoras de sinais (Brown & 

Rose, 1992; Smart et al., 1994; Liu & Anderson, 1995) (figura 1) (Parton, 2001). 

Muitas funções são atribuídas às cavéolas, incluindo a regulação de 

transporte de macromoléculas, regulação do volume celular e homeostase do Ca2+ 

(Taggart, 2001). Parece que esta estrutura possui importância relevante na 

homeostase do Ca2+, uma vez que em células do músculo liso já foi encontrado 

receptores, canais iônicos, bombas e trocadores iônicos na cavéola, como por 
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exemplo, receptor AT1 (Ishizakan et al., 1998), bomba Ca2+- ATPase, canal de 

potássio sensível ao ATP (KATP) (Sampsom et al. 2004), canal de potássio voltagem 

dependente (Kv) (Martens et al., 2004), canal de potássio sensível ao Ca2+ de alta 

condutância (BKca2+) (Lu et al., 2006), bomba Na+/K+
ATPase e trocador Na+/Ca2+ 

(Moore et al., 1993). O relaxamento vascular dependente do NO envolve, de forma 

direta ou indireta, a ativação ou inibição de parte destas vias descritas acima, com a 

finalidade de diminuir a concentração citoplasmática de Ca2+. Assim, esta estrutura 

parece ser importante para o mecanismo de ação do NO. 

 

 

 

Para estudar a função da cavéola na reatividade vascular, a metil-β-

ciclodextrina (CD) tem sido utilizada como ferramenta farmacológica para 

desorganizar esta estrutura (Dreja et al., 2002; Je et al., 2004). A CD é um 

oligossacarídeo formado de sete unidades de glicopiranose que aceita uma 

molécula de colesterol em seu núcleo hidrofóbico e depleta o colesterol celular 

solubilizando-o no plasmalema (Kilsdonk et al., 1995). A CD possui certa seletividade 

  Caveolina 

Figura 1: Microscopia eletrônica da membrana 
plasmática (esquerda) de um fibroblasto humano, 
mostrando a cavéola e esquema (direita) mostrando 
a caveolina (Parton, 2001). 
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pelo colesterol caveolar, uma vez que estas estruturas são ricas em colesterol, com 

uma concentração de 4 a 8 vezes maior do que na membrana (Smart et al., 1994). 

Em vasos isolados pré-tratados com CD, a sinalização do NO e do Ca2+ no 

sistema cardiovascular encontra-se prejudicada, causando irregularidades no 

processo de relaxamento e contração dependente (Blair et al., 1999; Darblade et al., 

2001; Je et al., 2004) e independente do endotélio (Linder et al., 2005). Além disso, 

a depleção da cavéola do MLV interfere na ativação da GCs pelo YC-1 (Linder et al., 

2005). Em experimento feito por microscopia confocal, em células do MLV, os 

autores demonstraram que a GCs não está localizada na cavéola do músculo 

(Linder et al., 2005). Contudo, Zabel e cols (2002) demonstraram que a GCs deve 

ser translocada até a cavéola para ser ativada pelo NO. Porém, a função desta 

associação no relaxamento de vasos sanguíneos ainda não é conhecida.  

Em muitos estados patológicos são encontradas modificações nos níveis de 

caveolina e/ou modificações estruturais nas cavéolas de células endoteliais e do 

MLV (Taggart, 2001). Entretanto, não encontramos na literatura trabalhos que 

verifiquem a integridade desta estrutura no modelo de hipertensão renal 2 rins- 1 clip 

(2R-1C), como estudamos no presente trabalho. 

O modelo de hipertensão renal 2R-1C foi descrito por Goldblatt e cols. em 

1934, o qual é induzido cirurgicamente pela estenose parcial da artéria renal de um 

dos rins, por implantação de um clipe de prata. Este modelo é muito estudado, 

sendo que aproximadamente 5% dos indivíduos hipertensos apresentam algum tipo 

de isquemia renovascular (Melaragno & Fink, 1996). O sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA) é essencial para o desenvolvimento e manutenção da 

hipertensão neste modelo, ocorrendo liberação de renina do rim obstruído induzindo 

aumento de angiotensina II (Ang II) circulante (Okamura et at., 1986). Com a 
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elevação da Ang II circulante ocorre vasoconstrição pela ativação dos receptores 

AT1 nos músculo liso vascular, indução na liberação de aldosterona pela adrenal 

aumentando a reabsorção de sódio, entre outros efeitos que levam ao aumento da 

pressão arterial (Navar et al., 1998). 

A manutenção da pressão arterial em níveis normais depende do balanço 

harmonioso entre os mecanismos vasoconstritores e vasodilatadores que regulam o 

tônus vascular. Assim, uma possível atenuação dos mecanismos vasodilatadores 

desencadeados via NO, poderia estar envolvida nesta doença. Há evidências na 

literatura de que os mecanismos vasoconstritores estão associados à indução da 

formação de espécies reativas de oxigênio (EROs), o que atenua os mecanismos 

vasodilatadores, constituindo um importante mecanismo na evolução da hipertensão 

arterial (Dhalla et al., 2000).  

Por ser uma espécie radicalar, o NO reage rapidamente com outras 

moléculas que apresentam elétron desemparelhado, sendo extremamente instável 

em condições fisiológicas (Mclntyre et al., 1999). Esta alta reatividade explica o curto 

tempo de meio-vida desta molécula, tanto in vitro (aproximadamente 5 segundos) 

quanto in vivo (0,1 segundos) (Nishida et al., 1992). Quando reage com superóxido 

(O2
-), ocorre a formação do peroxinitrito (ONOO-) que é um potente oxidante capaz 

de oxidar tióis e bases do DNA, oxidar o LDL e formar isoprostanos (Ischiropoulos & 

Al-Mehdi, 1995). O LDL oxidado depleta o colesterol das cavéolas endoteliais 

prejudicando a síntese do NO (Blair et al., 1999). Vários sistemas enzimáticos 

oxidantes podem produzir O2
-, como as xantinas oxidases, cicloxigenases, 

lipoxigenases, citocromo P450 e a NOS. Porém, a maior fonte desta ERO em células 

vasculares é o complexo enzimático nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato 

(NAD(P)H) oxidase (Griendling et al., 1994).  



7 
 

 

Em condições fisiológicas, sistemas enzimáticos de defesa controlam as 

concentrações de ERO intracelular, como a superóxido dismutase (SOD) que 

catalisa a reação de dismutação do O2
-, formando peróxido de hidrogênio e oxigênio. 

Esta enzima ajuda a preservar a via de sinalização do NO no sistema 

cardiovascular. Porém, tem sido demonstrado tanto em modelo animal (De Nifris et 

al., 2001) quanto em humano (Higashi et al., 2002), que o estresse oxidativo 

(resultado da excessiva produção de espécies químicas reativas, como O2
-) deve ser 

um dos mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento de hipertensão arterial e 

disfunções no miocárdio, indicando que os sistemas enzimáticos de defesa como a 

SOD, não estão sendo eficientes na remoção do O2
- dos vasos. Estudos recentes 

mostram que ocorre elevada produção de O2
- na aorta de ratos, no modelo animal 

de hipertensão renovascular (Laursen et al., 1997; Fukui et al., 1997; Heitzer et al., 

1999) e que o tratamento por via oral com antioxidantes como tempol (Nakano et al., 

2003; Xu et al., 2003), sesamin (Noguchi et al., 2001; Nakano et al., 2003), vitamina 

E (Chen et al., 2001; Noguchi et al., 2001) ou vitamina C (Chen et al., 2001) reduz a 

pressão arterial em ratos hipertensos. Em alguns estudos in vitro, os autores 

demonstraram a potencialização do relaxamento à acetilcolina em aortas de ratos 

hipertensos, previamente incubadas com vitaminas C, E (Ulker et al., 2003) ou SOD 

(Heitzer et al., 1999). Sendo assim, altas concentrações de NO são indesejáveis, 

uma vez que podem aumentar os efeitos citotóxicos do NO mediado pelo 

peroxinitrito. Contudo, para que ocorra a manutenção da perfusão sanguínea dos 

tecidos, é essencial a presença do NO em baixas concentrações, o que parece não 

ocorrer em estados patológicos como a hipertensão arterial. Nestes casos, o uso de 

substâncias doadoras de NO, podem ser uma alternativa para o suprimento desta 

deficiência. 
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 Os doadores de NO mais utilizados são os nitratos orgânicos e inorgânicos, 

nitroglicerina e nitroprussiato de sódio, respectivamente. Porém, o tratamento 

crônico com a nitroglicerina acarreta em um fenômeno denominado tolerância, que 

se caracteriza pela perda dos seus efeitos hemodinâmicos (Feelish & Kelm, 1991). 

Quanto ao nitroprussiato de sódio, a liberação do NO é acompanhada pela formação 

de cianeto, que apresenta alta toxicidade ao organismo (Bates et al., 1991). Desta 

maneira, os compostos macrocíclicos (molécula cíclica) de rutênio vêm sendo 

estudados como potentes doadores de NO (Bonaventura et al., 2004; Bonaventura 

et al., 2005), que são inertes, não produzindo efeitos tóxicos ao organismo. 

Recentemente, nosso grupo de pesquisa vem trabalhando no sentido de caracterizar 

o efeito relaxante estimulado por estes compostos. Foi observado que dentre os 

complexos de rutênio caracterizados até então, o [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ 

(TERPY) apresenta efeito vasodilatador tão rápido quanto o nitroprussiato de sódio 

(NPS), porém com menor potência e sem efeitos citotóxicos (De Lima et al., 2006). 

Também, este composto apresenta-se estável em temperatura e pH fisiológicos (De 

Lima et al., 2006).  

Em vários modelos de hipertensão arterial experimental, ocorre a redução do 

efeito vasodilatador dependente do NO (Callera et al., 2000; Raghavan et al., 2001). 

Em alguns trabalhos foi observado que a vasodilatação dependente do endotélio 

está prejudicada no modelo de hipertensão renal 2R-1C, quando comparado aos 

ratos normotensos (Angus et al., 1992; Callera et al., 2000; Stankevicius et al., 

2002). De acordo com Callera e cols (2000) o mecanismo de hiperpolarização de 

membrana está reduzido em aorta de ratos hipertensos 2R-1C, o que poderia ser 

um dos fatores que levam à redução da resposta relaxante derivada do endotélio. 

Também foi encontrado que a reatividade vascular independente do endotélio é 
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menor neste modelo (Heitzer et al., 1999; Callera et al., 2000; Callera et al., 2004). 

Isto também ocorre com os doadores de NO sintetizados pelo nosso grupo de 

pesquisa, [t-[RuCl([15]aneN4)NO]Cl2] (Bonaventura et al., 2005), TERPY 

(Bonaventura et al., 2007).  

Assim, a hipótese deste trabalho é de que o menor relaxamento vascular da 

aorta de ratos hipertensos renais (2R–1C) pode estar relacionado com maior 

degradação do NO e/ou modificação das cavéolas no músculo liso vascular, que 

levariam à menor biodisponibilidade do NO no músculo liso vascular e menor 

relaxamento vascular.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

 Estudar o relaxamento vascular via óxido nítrico (NO) em aorta de ratos 

hipertensos renais 2R-1C. Os estudos foram realizados com o doador de NO 

[Ru(terpy)bdq)NO+]3+ (TERPY), sintetizado pelo nosso grupo de pesquisa, sendo 

comparado com o nitroprussiato de sódio (NPS), clássico doador de NO. 

2.2 Objetivos Específicos 

Em aorta de ratos hipertensos renais (2R-1C) e em aorta de ratos 

normotensos (2R): 

1. Verificar os efeitos dos antioxidantes vitamina C e SOD sobre o 

relaxamento vascular induzido pelos doadores de NO. 

2. Quantificar o superóxido (O2
-) em homogenato de aortas por HPLC. 

Verificar os efeitos dos antioxidantes vitamina C e SOD sobre a concentração de O2
-. 

3. Quantificar a concentração citosólica de NO basal e após adição dos 

doadores de NO. 

4. Estudar a influência das cavéolas no músculo liso vascular de aortas, no 

relaxamento induzido pelos doadores de NO.  

5. Quantificar o número de cavéolas nas células do músculo liso e endoteliais 

das aortas dos ratos e verificar o efeito da metil-β-ciclodextrina sobre as cavéolas. 

6. Verificar os efeitos doadores de NO sobre a concentração citosólica de 

Ca2+. 

7. Verificar os efeitos dos doadores de NO sobre a pressão arterial de ratos 

normotensos e hipertensos renais. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 

 No presente estudo, utilizamos ratos Wistar machos (180- 200 g), fornecidos 

pelo Biotério Central do Campus de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo 

(USP). Este projeto de pesquisa recebeu parecer favorável do Comitê de Ética do 

Campus da Universidade de São Paulo- Ribeirão Preto (Protocolo n˚ 

05.1.1096.53.9). O número total de animais utilizados foi 216 animais. 

 

3.2 Cirurgia para indução da hipertensão renal 

  Para obtenção de ratos com hipertensão renal 2R-1C, os animais foram 

anestesiados com tribromoetanol para realização de laparotomia mediana e 

exposição do pedículo da artéria renal esquerda, onde foi implantado um clipe de 

prata com abertura de 0,2 mm (2R-1C). Em seguida, a incisão foi suturada e o 

animal tratado com dose única (0,2 g/kg) de antibiótico oxitetraciclina, por via 

intramuscular. Os animais controle, também chamados de sham-operados ou dois 

rins (2R) foram submetidos às mesmas condições, porém sem a colocação de clipe 

de prata na artéria renal. Esta técnica foi descrita por Goldblatt (1934) e adaptada 

para pequenos animais. Após a cirurgia, os animais foram mantidos em biotério a 

24oC, com ciclo claro/escuro de 12/12 h e com acesso livre à ração e água.  

 

3.3 Medida da pressão arterial   

 A pressão arterial sistólica (PAS) foi determinada nos animais acordados pela 

técnica de pletismografia de cauda, antes do procedimento cirúrgico e seis semanas 

após este procedimento. Foram utilizados os animais do grupo 2R-1C que 
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apresentaram pressão sistólica maior ou igual a 160 mmHg. Os animais dos grupos 

2R e 2R-1C foram utilizados na sexta semana após a cirurgia. 

 

3.4 Reatividade vascular 

 Para o registro da tensão isométrica, utilizamos preparações de anéis de 

aortas isoladas de ratos. Os ratos foram sacrificados por decapitação, suas aortas 

isoladas, dissecadas de tecidos conjuntivos e foram retirados anéis com 4 mm de 

comprimento. O endotélio vascular foi removido mecanicamente para evitar a 

interferência do NO endógeno sobre o efeito dos doadores de NO e a efetividade 

dessa remoção foi demonstrada pela ausência de relaxamento à acetilcolina (1 µM) 

em aorta pré-contraída com a EC50 da fenilefrina (100 nM). 

 Os anéis foram montados entre dois ganchos de metal inseridos no lúmen da 

artéria para produzir tensão. Um dos ganchos foi conectado a um suporte fixo 

ajustável e o outro, a um transdutor de registro de força. O sistema foi montado em 

câmara para órgão isolado contendo 10 mL de solução fisiológica de Krebs 

modificado, com a seguinte composição (em mM): NaCl 130,0; KCl 4,7; KH2PO4 1,2; 

CaCl2 1,6; MgSO4 1,2; NaHCO3 14,9; glicose 5,5 em pH 7,4, sob aeração com 

mistura de carbogênio (95% O2 e 5% CO2), a 37 oC. As preparações permaneceram 

em repouso por 60 minutos sob tensão basal (pré-determinada pela curva de tensão 

com KCl) constante de 1,5 g, para estabilização. As artérias foram estimuladas com 

fenilefrina (100 nM) até que as contrações fossem reproduzidas e a seguir iniciamos 

os protocolos específicos descritos abaixo. A tensão isométrica foi registrada através 

de transdutor conectado ao polígrafo. 

 Os protocolos foram realizados em anéis de aorta de ratos hipertensos (2R-

1C) e normotensos (2R). O composto doador de NO, complexo de rutênio 
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[Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY), foi sintetizado no Laboratório de Química 

Analítica, do Departamento de Física e Química da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto– USP, pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Roberto 

Santana da Silva. Os doadores de NO utilizados foram o TERPY e nitroprussiato de 

sódio (NPS). A potência das drogas foi medida em pD2 (-log EC50). 

 

Protocolos experimentais específicos 

Todos os protocolos relacionados abaixo foram realizados com os doadores 

de NO: TERPY e NPS. 

 

3.4.1 Curvas de relaxamento vascular  

 Objetivo: verificar se há diferença entre os efeitos relaxantes destes doadores 

de NO entre aortas de ratos 2R e 2R-1C.  

Foram realizadas curvas de relaxamento concentração- efeito cumulativas 

para os doadores de NO, TERPY (1 nM a 300 µM) e NPS (0,1 nM a 10 µM), em 

anéis de aorta após pré-contração com Phe (100 nM). 

 

3.4.2 Efeito da vitamina C sobre o relaxamento vascular 

 Objetivo: verificar o efeito do antioxidante Vitamina C sobre o NO fornecido 

pelos doadores.  

Após a estabilização das preparações, os anéis de aorta foram incubados 

com 100 µM de vitamina C (Sigma-Aldrich) durante 20 min (Ulker et al., 2003). Em 

seguida, as aortas foram contraídas com fenilefrina 100 nM e sobre esta contração 

foram adicionadas concentrações crescentes e cumulativas de TERPY (1 nM a 300 

µM) e NPS (0,1 nM a 10 µM). A vitamina C foi diluída em água deionizada em 
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solução com concentração de 10 mM, da qual foi obtido 100 µL e adicionado à cuba 

de 10 mL, permanecendo na cuba durante todo o experimento. A adição da vitamina 

C não modificou o pH da solução na cuba. Durante todo o experimento, a cuba foi 

envolvida com papel alumínio para evitar a degradação da vitamina C pela luz. 

 

3.4.3 Efeito da superóxido dismutase (SOD) sobre o relaxamento vascular 

 Objetivo: verificar o efeito do antioxidante endógeno sobre o relaxamento 

induzido pelo doador de NO TERPY. 

Após a estabilização, os anéis de aorta foram incubados com 150 U/mL de 

SOD de eritrócitos bovinos (Sigma-Aldrich) durante 20 min (Consentino et al., 1998), 

permanecendo na cuba durante todo experimento. Em seguida, os anéis foram 

contraídos com fenilefrina (100 nM) e sobre esta concentração foram adicionadas 

concentrações crescentes e cumulativas de TERPY (1 nM a 300 µM). 

 

3.4.4 Estudo da influência das cavéolas musculares sobre o relaxamento vascular 

induzido pelos doadores de NO 

Objetivo: verificar se a menor sensibilidade no relaxamento vascular 

encontrada nas aortas de ratos 2R-1C estaria relacionada à desorganização das 

cavéolas do músculo liso vascular.  

Para estudar a influência das cavéolas musculares sobre a reatividade 

vascular com o uso dos doadores de NO, a desorganização destas foi realizada com 

a methil-β-ciclodextrina, em aortas sem endotélio. Depois da estabilização da 

contração, os anéis foram incubados com ciclodextrina (10 mM) por 60 min. (Linder 

et al., 2005). Em seguida, as aortas foram contraídas com fenilefrina 100 nM e sobre 



 

 

17 

esta contração foram adicionadas concentrações crescentes e cumulativas de 

TERPY (1 nM a 300 µM) e NPS (0,1 nM a 10 µM). 

 

3.5 Estudo da concentração citosólica de cálcio e da biodisponibilidade do NO 

em células do músculo liso vascular 

As células foram isoladas do músculo liso vascular da aorta de ratos 2R e 2R-

1C, de acordo com o método descrito por Palmeberg e cols. (1986) com algumas 

modificações, onde é obtido um maior número de células viáveis e as mesmas são 

utilizadas no mesmo dia do isolamento.  

Isolamento da aorta: os animais foram sacrificados por decapitação e o 

segmento da aorta torácica foi reservado em frasco de 15 mL com solução de Hanks 

incompleta (sem Ca+2 e Mg+, a fim de preservar as células vivas por maior tempo) 

com a seguinte composição (em mM): NaCl 145,0; KCl 5,0; NaH2PO4 0,5; dextrose 

10,0; HEPES 10,0 em pH 7,4. Em seguida, procedeu-se à remoção de tecidos 

gordurosos em placa de Petri contendo solução de Hanks incompleta (5 mL), em 

temperatura ambiente. A seguir, em outra placa de Petri, a aorta foi cortada 

longitudinalmente para remoção do endotélio (com rodinho) e da camada adventícia 

(com 2 pinças de ponta fina com auxílio de lupa). Após duas lavagens do segmento 

aórtico com solução de Hanks incompleta em placa de Petri, para remoção de 

células endoteliais e outros debris da preparação, com uma tesoura fina, o segmento 

de aorta sofreu pequenos cortes para aumentar a superfície de contato com a 

solução de digestão.  

Digestão do tecido: um frasco de 15 mL contendo solução de Hanks 

incompleta e colagenase tipo II-S (0,03 mg/mL) recebeu a aorta e a digestão a 37 oC 
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ocorreu por 25 min sob aeração com mistura carbogênica. A seguir, a reação foi 

paralisada com albumina de soro bovina (10% m/v). A solução de digestão contendo 

o segmento aórtico sofreu dispersão mecânica com o auxílio de uma pipeta Pasteur. 

Em seguida, o segmento aórtico foi removido e a solução contendo as células em 

suspensão foi centrifugada por 3 min a 200 g. Removendo-se o sobrenadante, as 

células foram ressuspensas em meio DMEM incompleto: adicionado de HEPES 20 

mM, solução de penicilina 1% de 10.000 u, estreptomicina 10.000 µg em pH 7,4. 

Uma alíquota do concentrado de células foi destinada ao teste da viabilidade celular 

com Tripan Blue 0,9 % (1:1).  

Plaqueamento: as células isoladas foram dispensadas em lamínula (42 mm 

para microscopia confocal) pré-tratada com Poli-L-Lisina (1/10 v/v) acondicionada 

em Placa de Petri para incubação em estufa de CO2 a 5%.  

 

Medidas da concentração citosólica de cálcio pelo microscópio confocal (Leica 

TCS SP5)  

Carregamento das células com a sonda fluorescente: as células do músculo 

liso vascular foram carregadas com a sonda fluorescente sensível a íons Ca2+ 

FLUO-3AM 10 µM durante 50 min. em temperatura ambiente. O FLUO-3AM foi 

preparado em solução de Hanks completa (com Ca2+ e Mg+), com a seguinte 

composição (em mM): NaCl 145,0; CaCl2 1,6; KCl 5,0; MgCl2 1,0; NaH2PO4 0,5; 

dextrose 10,0; HEPES 10,0 em pH 7,4. O excesso de corante foi removido pela 

substituição da solução de Hanks completo por mais 30 min para que fosse 

completado o processo de desesterificação intracelular do FLUO-3AM. A sonda 

fluorescente FLUO-3AM foi excitada com laser de argônio em 488 nm sendo a 



 

 

19 

intensidade de emissão de fluorescência medida em 510 nm. Um “software” de 

análise temporal (time course) foi utilizado para capturar as imagens das células em 

intervalos de 800 milisegundos ao longo do tempo e calcular o transiente de cálcio.  

Imagem no microscópio confocal: primeiramente, foi localizado um campo na 

lamínula onde estavam presentes pelo menos duas células com uma objetiva com 

imersão em água (aumento 63x). As células foram analisadas e fotografadas em 

tampão Hanks completo (pH 7,4). A concentração citosólica de cálcio ([Ca2+]c) foi 

obtida pela mudança na intensidade de fluorescência (IF), que é diretamente 

proporcional à [Ca2+]c. Foi calculada a diferença (∆) entre IF inicial (IFi) e IF final 

(IFf), sendo esta diferença convertida em %. IFi foi considerado como basal que 

corresponde a 100% da IF. Sendo assim, a [Ca2+]c foi expressa como porcentagem 

da diferença na intensidade de fluorescência (%∆IF), a qual indica queda na [Ca2+]c 

que foi calculada pela fórmula abaixo. A intensidade de fluorescência inicial ou basal 

foi obtida antes da adição do doador de NO, TERPY (10 µM).  

%∆IF = (IFf – IFi / IFi) x 100 

 

Medidas da [Ca2+]c 

 Os experimentos em células foram feitos com objetivo de verificar se as 

diferenças encontradas na reatividade vascular, sob várias condições, podem estar 

relacionadas ao efeito final do doador de NO que é a queda na [Ca2+]c. Todos os 

protocolos experimentais para estudar o efeito do composto doador de NO, TERPY, 

foram realizados em células do músculo liso vascular da aorta de ratos 2R e 2R-1C. 
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3.5.1 Efeito do TERPY sobre a [Ca2+]c, pré- incubadas com Fluo-3AM 

 Depois de ser localizado um campo na lamínula onde estavam presentes 

pelo menos duas células, demos início à seqüência de fotos. Após a medida basal 

da IF, o doador de NO (TERPY 10 µM) foi adicionado à lamínula aos 115 seg e em 

600 segundos tomamos a IF final, considerado o efeito do TERPY. Esta queda foi 

expressa como %∆IF, que indica queda na [Ca2+]c.  

 

3.5.2 Efeito do TERPY sobre a [Ca2+]c em células pré-tratadas com vitamina C 

 Objetivo: verificar se o NO fornecido pelos doadores estaria sendo 

debelado por espécies reativas de oxigênio nas células da aorta dos ratos 2R-1C.  

 Após ter sido feito o carregamento das células com a sonda sensível a 

íons cálcio Fluo-3AM, estas foram incubadas com o antioxidante vitamina C 100 µM 

durante 20 min. A vitamina C continuou presente na solução de tampão Hanks 

durante todo o experimento. Depois de ser localizado um campo na lamínula onde 

estavam presentes pelo menos duas células, demos início a seqüência de fotos. 

Após 115 seg, o TERPY 10 µM foi adicionado à lamínula e então medimos a IF por 

600 seg. Esta queda foi expressa como %∆IF, que indica a queda na [Ca2+]c.  

 

3.5.3 Influência das cavéolas no efeito do TERPY sobre a [Ca2+]c 

 Objetivo: estudar o efeito do TERPY sobre a [Ca2+]c quando as cavéolas 

estão desorganizadas.  

 As cavéolas do músculo liso vascular foram desorganizadas pelo 

tratamento com methil-β-ciclodextrina 10 mM por 60 min. A seguir, foi feito o 

carregamento das células com a sonda sensível a íons cálcio FLUO-3AM e foi 

localizado um campo na lamínula onde estavam presentes pelo menos duas células 
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e demos início à seqüência de fotos. Após 115 seg, TERPY 10 µM foi adicionado e 

medimos a queda da IF por 600 seg. Esta queda foi expressa como %∆IF, que 

indica a queda na [Ca2+]c.  

 

Medidas da concentração citosólica de NO ([NO]c) nas células do músculo liso 

vascular, por microscopia confocal 

Carregamento das células com a sonda fluorescente: as células foram 

carregadas com 5 µM da sonda fluorescente sensível ao NO, Diaminofluoresceina –

2 Diacetato (DAF-2DA) durante 30 min em temperatura ambiente, antes do 

experimento (Kojima et al., 1998). O DAF-2 DA foi preparado em solução de Hanks 

completa (com Ca2+ e Mg+) e o excesso de corante foi removido trocando a solução 

de Hanks completo, deixando por mais 30 min para que fosse completado o 

processo de desesterificação intracelular da sonda. A sonda fluorescente DAF-2 DA 

foi excitada com a linha do laser de argônio em 488 nm sendo a intensidade de 

emissão de fluorescência medida em 515 nm. Utilizamos o “software” de análise 

temporal (time course) para capturar as imagens das células em intervalos de 2 seg 

ao longo do tempo. 

Imagem no microscópio confocal: primeiramente, foi localizado um campo na 

lamínula onde estavam presentes pelo menos duas células, usando uma objetiva 

com imersão em água (aumento 63x). As células foram analisadas e fotografadas 

em tampão Hanks completo (pH 7,4). A medida da [NO]c foi obtida pela mudança na 

intensidade de fluorescência (IF), que é diretamente proporcional à [NO]c. Foi 

calculada a diferença (∆) entre IF inicial (IFi) e IF final (IFf), sendo esta diferença 

convertida em %. IFi foi considerado como basal que corresponde a 100% da IF. 
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Sendo assim, a medida da [NO]c foi expressa como porcentagem da diferença na 

intensidade de fluorescência (%∆IF), a qual indica aumento na [NO]c calculada pela 

fórmula abaixo. A intensidade de fluorescência inicial foi obtida antes da adição do 

TERPY 10 µM.  

 %∆IF = (IFf – IFi / IFf) x 100 

 

Estudo da biodisponibilidade do NO 

Todos os protocolos experimentais descritos abaixo foram realizados em 

células do músculo liso vascular da aorta de ratos 2R e 2R-1C. 

 

3.5.4 Medida da [NO]c basal 

 Objetivo: verificar se a [NO]c basal estaria alterada nas células da aorta de 

ratos 2R-1C. 

 Depois de ser localizado um campo na lamínula onde estavam presentes 

pelo menos duas células, quantificamos a intensidade de fluorescência inicial (IFi) 

ou basal que foi obtida antes da adição do TERPY.  

 

3.5.5 Efeito do TERPY sobre a [NO]c 

 Objetivo: verificar a liberação de NO pelo composto TERPY. 

 Após ser localizado um campo na lamínula onde estavam presentes pelo 

menos duas células, deu-se início à seqüência de fotos. Depois de 2 segundos, 

TERPY 10 µM foi adicionado à lamínula e então esperou-se ocorrer uma 

estabilização do aumento na IF, o que acontecia em torno de 300 segundos. Este 

aumento foi expresso como %∆IF.  
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3.6 Quantificação do superóxido 

 Este experimento foi realizado no laboratório de Biologia Vascular do INCOR 

(Instituto do Coração) USP - São Paulo.  

Condições de análise pela HPLC: o procedimento foi feito como descrito por 

Fernandes et al. (2007). Dihidroetidina (DHE) foi utilizada como sonda para detecção 

de O2
−. 2-hidroxietidina (EOH) e a etidina (E) são produtos da oxidação da DHE. 

Porém, EOH é mais específico para O2
−. A separação da DHE, EOH e E foi feita por 

cromatografia, utilizando uma coluna NovaPak C18 (3.9 x 150 mm, 5 µm tamanho 

de partícula) em sistema de HPLC , equipada com injetor de rheodina e fotodiodo 

(W2996) e detector de fluorescência (W2475), usando solução A (acetonitrila pura) e 

solução B (água/ 10% acetonitrila/ 0.1% ácido trifluoracético) como fase móvel em 

um fluxo de 0.4 mL min-1. A corrida foi iniciada com 0% A, aumentando linearmente 

para 40% A durante os primeiros 10 min foi mantida em 7 proporções durante 10 

min adicionais, modificada para 100% de A durante mais 5 min e para 0% A durante 

os 10 min finais. DHE foi monitorada pela absorção em luz ultravioleta (UV) em 245 

nm. EOH foi monitorada por detecção de fluorescência com excitação de 510 nm e 

emissão de 595 nm. A quantificação foi feita pela comparação das áreas dos picos 

integrados entre a solução padrão e as obtidas, sob as mesmas condições 

cromatográficas.  

Análise do ânion superóxido em segmentos de aorta: extração da aorta foi 

feita como descrito por Fernandes e cols. (2007), com algumas modificações. Os 

ratos foram sacrificados por decapitação, segmentos de aorta foram removidos (3 

mm de comprimento) e dissecados de tecidos conjuntivos. O endotélio vascular foi 

removido mecanicamente e os segmentos foram incubados em 0,5 mL de 

PBS/DTPA na presença ou ausência de vitamina C (100 µM) ou SOD (150 U/mL) 
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(Consentino et al., 1998) durante 20 min em tubo eppendorf de 1,5 mL. Um volume 

de 5 µL da solução estoque de DHE (10 mM) foi adicionada ao tampão para atingir a 

concentração final de DHE 50 µM e de DMSO 0.5% (v/v). A incubação foi feita 

durante 30 min, a 37oC, no escuro. Segmentos de aorta foram lavados com PBS e 

transferidos para o nitrogênio liquido e homogeneizadas com pistilo e gral. O 

homogenato foi ressuspendido em acetonitrila (0,5 mL), sonicado (3 ciclos de 8 W 

durante 10 seg) e centrifugado (12.000g durante 10 min, a 4oC). O sobrenadante foi 

seco a vácuo (Speed VacR Plus SC-110A) e armazenado a -20°C no escuro, até 

análise. No dia da análise, as amostras foram ressuspendidas em 120 µL 

PBS/DTPA e injetadas (100 µL) no sistema de HPLC. Foi feita a detecção 

simultânea de DHE e seu produto de oxidação (EOH) usando respectivamente UV e 

detector de fluorescência permitindo uma situação ideal do uso da DHE como um 

controle interno durante extração orgânica de cada amostra. Assim, o produto de 

oxidação da DHE foi expresso como a razão da EOH formada pela DHE consumida 

(concentração inicial de DHE 50 µM menos o restante de DHE; nM EOH/µM DHE).  

 

3.7 Microscopia eletrônica 

 

3.7.1 Preparo do tecido para estudo utilizando microscopia eletrônica 

 A técnica descrita abaixo foi adaptada para o músculo liso vascular a partir do 

método descrito por Moreira e cols. (1996). Estes experimentos foram realizados no 

laboratório do Prof. Dr. Jorge E. Moreira do Departamento de Biologia Celular e 

Molecular e Bioagentes Patogênicos, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 

USP. 
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Fixação do material: Os ratos foram sacrificados por decapitação, suas aortas 

isoladas, dissecadas de tecidos conjuntivos. Anéis de aorta foram fixados em 

solução de glutaraldeído 2% (v/v) e paraformaldeído 2% (v/v), preparadas em 

tampão cacodilato de sódio 0,1 M. Estes anéis permaneceram nesta solução por 2 

h, a 4°C, e a seguir foram lavados apenas com tampão cacodilato de sódio 0,1 M.  

Pós-Fixação: Após a fixação, os anéis de aorta foram submersos em tetróxido 

de ósmio (OsO4, 1%) e mantidos em gelo por 2 h. Em seguida, foram lavados em 

tampão cacodilato de sódio 0,1 M por duas vezes, durante 10 min. Após esse 

procedimento, os anéis foram lavados com tampão acetato de sódio 0,1 M, pH 5,0 

(ajustado com ácido acético) por duas vezes, durante 10 min, sempre mantidos em 

gelo. O OsO4 é utilizado para preservar a membrana plasmática e a membrana das 

organelas. 

 Impregnação (contraste em bloco): Os anéis de aorta foram impregnados com 

acetato de uranila 0,1 M e lavados com ácido acético 0,1 M, pH 5,0 por 24 h, sob 

agitação, a 4°C. 

 Desidratação: Os anéis de aorta foram desidratados, sequencialmente, com 

etanol (50%, 75%, 85% e 95%), durante 10 min, com cada concentração. Por último, 

os anéis foram desidratados com etanol 100% por duas vezes, durante 5 min e em 

seguida foram incubados com óxido de propileno 100% para completa desidratação.  

 Infiltração: Os anéis foram infiltrados com araldite e óxido de propileno (1:1) 

sob agitação, durante 24 h. 

Em seguida foram infiltrados, nesta ordem: 

- araldite + óxido de propileno (2:1), sob agitação, durante 4 h;  

- araldite + óxido de propileno (3:1), sob agitação, durante 4 h; 

- araldite (100%), durante 24 h. 
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Encapsulação: Após 24 h em araldite (100%), as amostras foram colocadas 

em estufa a 60°C, para amolecer e retirar a araldite. Em seguida, as cápsulas foram 

preenchidas com nova araldite (100%) e as amostras foram colocadas nestas 

cápsulas, tomando-se o cuidado de orientá-las no sentido transversal ou horizontal. 

Estas cápsulas foram preenchidas com araldite (100%) e ficaram durante 72 h a 

60°C. 

 Preparação dos blocos: Após 72 h em incubadora a 60°C, o material 

endurecido foi desencapsulado e aparado com auxílio de gilete e lupa (aumento de 

duas vezes) para tirar o excesso de resina, facilitando os cortes no ultramicrótomo. 

 Contraste para cortes no ultramicrótomo: Os blocos aparados foram cortados 

no ultramicrótomo em fatias de 0,5 µm que foram contrastadas em azul de toluidina 

(1%) e com o fixador do azul de toluidina: bórax (1%) durante 1 min. Em seguida, as 

fatias coradas foram observadas no microscópio ótico, onde delimitamos a área a 

ser estudada no microscópio eletrônico. As fatias foram levadas novamente ao 

ultramicrótomo para cortar as áreas especificadas e a seguir foram cortadas em 

fatias mais finas (50 a 70 nm). 

  Contraste para observação no microscópio eletrônico: As fatias coradas foram 

submersas em solução de acetato de uranila 50% (v/v), durante 30 min e lavadas 

com água deionizada. Em seguida, foram submersas em citrato de chumbo (0,075 

g/25 mL de hidróxido de sódio-0,2 M). As amostras foram novamente lavadas com 

água deionizada, secadas em temperatura ambiente e levadas ao microscópio 

eletrônico acoplado a uma câmera fotográfica. Foram fotografadas imagens do 

músculo liso vascular e do endotélio de ratos, em aumento de 50.000x, nas posições 

transversal e horizontal. Contamos o número de cavéolas e os resultados foram 

expressos como número de cavéolas pela área da célula (µm2). 
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3.8 Efeito do TERPY sobre pressão arterial média de ratos normotensos e 

hipertensos 

 Realizamos os experimentos in vivo com o objetivo de verificar o efeito do 

TERPY sobre a pressão arterial dos ratos 2R e 2R-1C. Utilizamos o NPS para 

comparar os efeitos obtidos com TERPY. 

 

3.8.1 Cirurgia para implantação da cânula e medida da pressão arterial média 

A pressão arterial média (PAM) foi aferida por método direto em ratos 

acordados. A veia e a artéria femoral foram canuladas com cânulas de polietileno 

(PE50) conectadas a PE10. Após implantação das cânulas, estas foram 

exteriorizadas no dorso do animal para evitar que o mesmo tivesse acesso às 

cânulas. Para a implantação da cânula, os animais foram anestesiados com 

Ketamina (100 mg/kg) e Xylazina (100 mg/Kg), por via intraperitoneal. A cânula 

implantada na veia foi utilizada para infusão das drogas e a cânula implantada na 

artéria foi conectada a um transdutor de pressão (ADInstruments) e um amplificador 

(ADInstruments) para o registro da PAM, que foi calculada usando o software 4 

Chart ADInstruments. 

Depois de canulados, os animais foram mantidos em caixas individuais para 

recuperação da anestesia. Após o registro da PAM basal por 60 min, com o animal 

habituado às condições ambientais, as drogas foram infundidas in bolus. 

Inicialmente, padronizamos a dose em que o TERPY possui efeito hipotensor. 

Iniciamos com a dose de 0,7 mg/Kg e não verificamos efeito, então aumentamos 10 

vezes (7 mg/Kg) e observamos efeito hipotensor. Assim, foi feita a adição do TERPY 

na dose de 7 mg/Kg e o NPS na dose de 70 µg/Kg. Considerando os resultados 

obtidos na reatividade vascular, no qual a concentração que induz 100% de 
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relaxamento (Ec100) do TERPY é 100 vezes maior que a Ec100 do NPS, utilizamos 

esta mesma proporção nos experimentos in vivo. Utilizamos também a dose de 5 

mg/Kg para o TERPY, com o objetivo de verificar se a resposta sobre a PAM seria 

dependente da dose. 

Calculamos a média da PAM em mmHg, dos valores basais (PAMb) e após a 

adição dos doadores (PAMf, valor de queda máxima). A queda da PAM foi calculada 

pela variação, como a diferença entre os valores de PAMb e PAMf obtidos em cada 

experimento. Quantificamos também o tempo de efeito dos doadores de NO sobre a 

PAM, calculando-se o tempo necessário para a PAM voltar aos valores basais 

encontrados antes da administração dos doadores. 

 

3.9 Análise estatística 

 Tensão isométrica: estes resultados foram expressos como média ± erro 

padrão da média (EPM) de pelo menos cinco experimentos em preparações de 

aorta obtidas de diferentes animais (n). Todos os gráficos foram realizados pelo 

programa GraphPad Prism (GraphPad Software Corporation, versão 3.0, 2000). As 

determinações da EC50 (concentração que produz 50% da resposta máxima) e do 

efeito máximo foram realizadas pelo método de regressão não linear dos mínimos 

quadrados. Para a análise da potência do agonista, foi utilizado o valor de pEC50 (-

logarítmo da concentração da droga que produz metade do efeito máximo). Os 

valores de pEC50 foram obtidos a partir do valor de EC50.  Para comparação entre os 

valores de pEC50 e efeito máximo utilizamos a análise de variância (ANOVA) de uma 

via, seguida do pós teste de Newman Keuls e Teste t de Student (Teste t). Valores 

com p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 
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[Ca2+]c e [NO]c: estes resultados foram expressos como média ± erro padrão 

da média (EPM) de pelo menos quatro lâminas com células obtidas de diferentes 

animais (n). Significância estatística foi testada pelo teste Anova de uma via (post-

test: Newman Keuls) e valores com p<0,05 foram considerados significantes. 

 Número de cavéolas e ânion superóxido: os resultados foram expressos como 

média ± erro padrão da média (EPM) de pelo menos três preparações (referente à 

contagem das cavéolas) e de pelo menos cinco preparações (referente às medidas 

do ânion superóxido) obtidas de diferentes animais. Significância estatística foi 

testada pelo teste Anova de uma via (post-test: Newman Keuls) e valores de p<0,05 

foram considerados significantes. Para o superóxido, analisamos o efeito do 

tratamento com os antioxidantes em cada grupo, separadamente, pelo teste Anova 

de uma via (post-test: Newman Keuls) e para a análise entre os grupos 2R e 2R-1C 

pelo Teste t de Student (Teste t). 

 Variação da PAM e tempo de efeito dos doadores de NO: os valores da PAM 

e do tempo do efeito hipotensor dos doadores foram expressos como média ± erro 

padrão da média (EPM) de pelo menos 4 experimentos feitos em diferentes animais. 

Significância estatística foi testada pelo teste Anova de uma via (post-test: Newman 

Keuls) e Teste t de Student (Teste t). Valores de p<0,05 foram considerados 

significantes. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Influência do estresse oxidativo sobre o efeito dos doadores de NO, TERPY 

e NPS, em aorta de ratos normotensos e hipertensos renais 2R-1C 

 

4.1.1 Estudo do relaxamento induzido pelos doadores de NO 

 Os doadores de NO, TERPY (figura 2) e NPS (figura 3) promoveram 

relaxamento dependente da concentração em aortas isoladas de ratos 2R-1C e 2R 

e pré-contraídas com fenilefrina. Como demonstramos pelos valores de pD2, a 

potência de ambos doadores de NO foi menor na aorta de 2R-1C (TERPY: 6,51 ± 

0,07, p < 0,01, n= 7 e NPS: 8,41 ± 0,13, p < 0,01, n=6) do que na aorta dos ratos 2R 

(TERPY 7,05 ± 0,07, n=6 e NPS 8,90 ± 0,08, n=7) (figura 4 A). Porém, o 

relaxamento vascular máximo (Emax) foi semelhante nos dois grupos experimentais 

(2R-1C e 2R), para ambos doadores TERPY (2R: 108,6 ± 2,0%; 2R-1C: 110,7 ± 

0,7%) e NPS (2R: 114,3 ± 3,4%; 2R-1C: 110,4 ± 1,3%) (figura 4 B). 
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 Figura 2. Relaxamento induzido pelo [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) em 

aortas isoladas de ratos 2R e 2R-1C. Curvas concentração-efeito cumulativas foram 

realizadas para o composto doador de NO em anéis de aorta de ratos 2R e 2R-1C, pré-

contraídos com fenilefrina. Cada ponto representa a média ± EPM. 
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 Figura 3. Relaxamento induzido pelo NPS em aortas isoladas de ratos 2R e 2R-

1C. Curvas concentração-efeito cumulativas para o composto doador de NO foram 

realizadas em anéis de aorta de ratos 2R (n=7) e 2R-1C (n=7), pré-contraídos com 

fenilefrina. Cada ponto representa a média ± EPM. 
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 Figura 4. Valores de potência (pD2) (A) e eficácia (Emax) (B) obtidos das curvas 

concentração-efeito para os doadores de NO, TERPY e NPS, em aortas isoladas de ratos 

2R e 2R-1C. Cada barra representa a média ± EPM obtida em 6-7 preparações adquiridas 

de diferentes ratos. ** Indica diferença significativa (p < 0,01); *** (p < 0,001). 
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4.1.2 Efeito da vitamina C sobre o relaxamento vascular induzido pelos 

doadores de NO, TERPY e NPS 

 Com o objetivo de verificar se o NO fornecido pelos doadores está sendo 

debelado pelas espécies reativas de oxigênio, utilizamos a vitamina C como 

antioxidante. 

 O pré-tratamento com vitamina C aumentou a potência de ambos doadores 

de NO somente nas aortas dos animais 2R-1C, como demonstramos nas figuras 5 e 

7 A para o TERPY (pD2 sem vitamina C: 6,51 ± 0,07, n=7 e com vitamina C: 6,92 ± 

0,06, p < 0,01, n=6) e nas figuras 6 e 7 A para o NPS (pD2 sem vitamina C: 8,33 ± 

0,12, n=6 e com vitamina C: 8,68 ± 0,03, p<0,05, n=6). No entanto, a vitamina C não 

modificou a potência de ambos doadores nas aortas de ratos 2R para o TERPY (pD2 

sem vitamina C: 7,05 ± 0,07, n=6 e com vitamina C: 6,97 ± 0,11, n=6) (figuras 5 e 7 

A) e para o NPS (pD2 sem vitamina C: 8,90 ± 0,08, n=7 e com vitamina C: 8,95 ± 

0,12, n=7) (figuras 6 e 7 A). 

 A vitamina C não teve efeito sobre o relaxamento vascular máximo para 

ambos doadores tanto na aorta dos animais 2R para o TERPY (Emax sem vitamina 

C: 108,6 ± 2,0% e com vitamina C: 105,6 ± 2,2%) (figuras 5 e 7 B) e para o NPS 

(Emax sem vitamina C: 114,3 ± 3,4% e com vitamina C: 110,3 ± 2,4%) (figuras 6 e 7 

B) como em aorta de 2R-1C para o TERPY (Emax sem vitamina C: 110,8 ± 0,7% e 

com vitamina C: 115,5 ± 4,9%) (figuras 5 e 7 B) e para o NPS (Emax sem vitamina 

C: 108,8 ± 2,1% e com vitamina C: 114,9 ± 2,5%)(figuras 6 e 7 B). 
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 Figura 5. Efeito da vitamina-C (VIT-C) sobre o relaxamento induzido pelo 

[Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) em aortas isoladas de ratos 2R e 2R-1C. Curvas 

concentração-efeito cumulativas para o composto doador de NO foram realizadas em anéis 

de aorta de ratos 2R e 2R-1C, pré-contraídos com fenilefrina, na ausência ou após 

incubação com vitamina-C (100 µM por 20 minutos). Cada ponto representa a média ± EPM. 
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 Figura 6. Efeito da vitamina C (VIT-C) sobre o relaxamento induzido pelo NPS em 

aortas isoladas de ratos 2R e 2R-1C. Curvas concentração-efeito cumulativas para o NPS 

foram realizadas em anéis de aorta de ratos 2R e 2R-1C, pré-contraídos com fenilefrina, na 

ausência ou após incubação com vitamina-C (100 µM por 20 minutos). Cada ponto 

representa a média ± EPM.  
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 Figura 7. Valores de pD2 (A) e Emax (B) obtidos das curvas concentração-efeito 

para os doadores de NO, [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) e NPS, em aortas isoladas de 

ratos 2R e 2R-1C. Cada barra representa média ± EPM obtida em 5-7 preparações 

adquiridas de diferentes ratos. *Indica diferença significativa (p<0,05); ** (p<0,01). 
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4.1.3 Efeito da superóxido dismutase (SOD) sobre o relaxamento vascular 

induzido pelo doador de NO, TERPY 

 Com o objetivo de verificar se o NO fornecido pelo doador 

[Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ estaria sendo debelado pelo O2
- utilizamos a SOD como 

antioxidante. 

 Assim como a vitamina C, o pré-tratamento com a SOD aumentou a 

potência do TERPY somente nas aortas dos animais 2R-1C (pD2 sem SOD: 6,51 ± 

0,07, n=7 e com SOD: 6,83 ± 0,10, p < 0,05, n=5) (figuras 9 e 10 A). Entretanto, o 

pré-tratamento com SOD não modificou a potência do TERPY nas aortas dos 

animais 2R (pD2 sem SOD: 7,05 ± 0,07, n=6 e com SOD: 7,16 ± 0,12, n=5) (figuras 

8 e 10 A). 

 A SOD não teve efeito sobre o relaxamento vascular máximo para o 

TERPY tanto na aorta dos animais 2R (Emax sem SOD: 108,6 ± 2,0% e com SOD: 

103,8 ± 2,3%) (figuras 9 e 10 B) como na aorta dos animais 2R-1C (Emax sem SOD: 

110,8 ± 0,7% e com SOD: 119,3 ± 4,8%) (figuras 8 e 10 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3

0

20

40

60

80

100

120

TERPY (2R)

TERPY+SOD (2R)

TERPY  log [M]

%
 r

e
la

x
a
m

e
n

to

 

 Figura 8. Efeito da superóxido dismutase (SOD) sobre o relaxamento induzido 

pelo [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) em aortas isoladas de ratos 2R. Curvas 

concentração-efeito cumulativas para o composto doador de NO foram realizadas em anéis 

de aorta de ratos 2R, pré-contraídos com fenilefrina, na ausência ou após incubação com 

SOD (150 U/mL por 20 minutos). Cada ponto representa média ± EPM. 

 

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3

0

20

40

60

80

100

120

TERPY (2R-1C)

TERPY+SOD (2R-1C)

TERPY (2R)

TERPY log [M]

%
 r

e
la

x
a
m

e
n

to

 

 Figura 9. Efeito da superóxido dismutase (SOD) sobre o relaxamento induzido 

pelo [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) em aortas isoladas de ratos 2R e 2R-1C. Curvas 

concentração-efeito cumulativas para o composto doador de NO foram realizadas em anéis 

de aorta de ratos 2R e 2R-1C, pré-contraídos com fenilefrina, na ausência ou após 

incubação com SOD (150 U/mL por 20 minutos). Cada ponto representa média ± EPM. 
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 Figura 10. Valores de potência (pD2) (A) e eficácia (Emax) (B) obtidos das curvas 

concentração-efeito para o doador de NO, [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY), em aortas 

isoladas de ratos 2R e 2R-1C. Cada barra representa média ± EPM obtida em 5-7 

preparações adquiridas de diferentes ratos. *indica diferença significativa (p < 0.05). 
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4.1.4 Efeito do TERPY sobre a concentração citosólica de cálcio ([Ca2+]c) em 

células do músculo liso vascular da aorta de ratos 

 Medimos a intensidade de fluorescência basal e após 115 segundos 

adicionamos o composto TERPY (10 µM), que promoveu uma queda na intensidade 

de fluorescência como pode ser visualizada na seqüência de fotos  de acordo com o 

gradiente de coloração que representa redução na [Ca2+]c (figura 11).  

 Com a adição do TERPY, a redução na [Ca2+]c foi maior nas células da 

aorta dos ratos normotensos 2R (%∆IF: -55,7 ± 4,8%, n=6) do que nas células da 

aorta dos ratos 2R-1C (%∆IF: -36,3 ± 2,9%, p < 0,001, n=4) (figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 
SSeegguunnddooss  ((ss))  

240 s  120 s  0 s 360 s 

+ 

- 

[Ca2+]c 

Figura 11. Efeito do [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) sobre a 

concentração citosólica de cálcio ([Ca2+]c) em célula de músculo liso 

vascular da aorta de rato 2R. (A) seqüência temporal de imagens (0 a 

600 segundos) de uma célula. (B) intensidade de fluorescência que é 

diretamente proporcional à [Ca2+]c. A adição do TERPY (10 µM) foi 

feita em 115 segundos, levando à queda na intensidade de 

fluorescência no interior da célula.  
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Figura 12. Efeito do [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) sobre a concentração 

citosólica de cálcio ([Ca2+]c) em células do músculo liso vascular da aorta de ratos 2R e 2R-

1C. As barras indicam a porcentagem da diferença na intensidade de fluorescência (%∆IF) 

600 segundos após o início do experimento. A IF basal foi medida antes da adição do 

composto e após 115 segundos foi adicionado o TERPY (10 µM) e medida novamente a IF. 

%∆IF indica a diferença entre os valores obtidos após o TERPY e a IF basal, que reflete a 

queda na [Ca2+]c. ***indica diferença significativa (p<0,001). As células foram obtidas de 

aortas de diferentes animais (4-6 animais). 
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4.1.5 Efeito da vitamina C sobre a redução da concentração citosólica de Ca2+ 

induzida pelo TERPY em células do músculo liso vascular da aorta de ratos 

 Com o objetivo de verificar se o NO fornecido pelo TERPY está sendo 

debelado pelo O2
-, utilizamos a vitamina C como antioxidante.  

 Nas células pré-tratadas com vitamina C, o TERPY apresentou maior 

redução da [Ca2+]c, quando comparadas às que não receberam o tratamento, 

somente nas células dos animais 2R-1C (%∆IF sem vitamina C: -36,3 ± 2,9%, n=4 e 

com vitamina C: -47,6 ± 3,8%; p < 0,05, n=4) (figura 14). Porém, a vitamina C não 

teve efeito sobre a [Ca2+]c nas células da aorta dos animais 2R (%∆IF sem vitamina 

C: -55,7 ± 4,8%, n=6 e com vitamina C: -60,2 ± 7,7%, n=4) (figura 13). 
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Figura 13. Efeito da vitamina C (VIT-C) sobre a redução da concentração citosólica 

de Ca2+ induzida pelo [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) em células músculo liso vascular 

da aorta de ratos 2R. As barras indicam a porcentagem da diferença na intensidade de 

fluorescência (%∆IF) 600 segundos após o início do experimento, em células pré-tratadas 

ou não com VIT-C. O TERPY (10 µM) foi adicionado 115 segundos após o início do 

experimento, para verificar os valores basais da IF antes da adição do composto. %∆IF 

indica queda na ([Ca2+]c. As células foram obtidas de diferentes animais (4-6 animais).  
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Figura 14. Efeito da vitamina C (VIT-C) sobre a redução da concentração citosólica 

de Ca2+ induzida pelo [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) em células músculo liso vascular 

da aorta de ratos 2R-1C. As barras indicam a porcentagem da diferença na intensidade de 

fluorescência (%∆IF) 600 segundos após o início do experimento, em células pré-tratadas 

ou não com VIT-C. O TERPY (10 µM) foi adicionado 115 segundos após o início do 

experimento, para verificar os valores basais da IF antes da adição do composto. %∆IF 

indica queda na [Ca2+]c. *indica diferença significativa (p < 0,05). As células foram obtidas de 

diferentes animais (4 animais). 
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4.1.6 Quantificação do ânion superóxido em segmentos de aorta dos ratos 

A análise do produto de oxidação da DHE (razão da EOH formada pela DHE 

consumida: nM EOH/µM DHE) apontou a concentração de O2
− em segmentos de 

aorta. A análise por HPLC mostrou que a concentração de O2
− em segmentos de 

aorta é maior nas aortas de ratos 2R-1C (33.39 ± 8.37 nM/µM, n=5) do que em 

aortas de ratos 2R (7.76 ± 1.59 nM/µM, n=7, p < 0,05) (figura 15).  

O pré-tratamento dos segmentos de aorta com vitamina C reduziu a 

concentração de O2
− na aorta dos ratos hipertensos (2R-1C + VIT C: 7.53 ± 2.99 

nM/µM, n=5, p < 0,05) e não modificou a concentração de O2
− na aorta dos ratos 

normotensos (2R + VIT C: 9.21 ± 1.59 nM/µM, n=6) (figura 15). Da mesma forma, o 

pré-tratamento dos segmentos de aorta com SOD reduziu a concentração de O2
− na 

aorta dos ratos hipertensos (2R-1C + SOD: 17.25 ± 3.26 nM/µM, n=7, p < 0,05) e 

aumentou a concentração de O2
− na aorta dos ratos normotensos (2R + SOD: 20.49 

± 2.07 nM/µM, n=6, p < 0,001).  

Assim, nossos resultados demonstram que o pré-tratamento com vitamina C 

ou SOD normalizou os níveis de O2
− na aorta dos ratos hipertensos renais (2R-1C). 
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Figura 15. Quantificação da razão EOH/DHE, que indica a concentração de ânion 

superóxido (O2
−) em segmentos de aorta. Os segmentos de aorta sem endotélio (3 mm de 

comprimento) foram incubados em PBS/DTPA na presença ou ausência de vitamina C 

(VIT-C) ou superóxido dismutase (SOD) durante 20 min. O produto da oxidação da DHE foi 

expresso como a razão da EOH formada pela DHE consumida (concentração inicial de 

DHE 50 µM menos o restante de DHE; nM EOH/µM DHE). Diferenças nos valores da razão 

EOH/DHE estão indicadas como *p < 0,05 para 2R versus 2R-1C, ***p < 0,001 para 2R 

versus 2R + SOD, *p < 0,05 para 2R-1C versus 2R-1C + VIT-C; 2R-1C + SOD.  
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4.1.7 Quantificação da concentração de NO citosólico ([NO]c) em células do 

músculo liso vascular da aorta de ratos 

Primeiramente, quantificamos os níveis basais referentes à [NO]c nas células 

do músculo liso vascular da aorta dos ratos normotensos e hipertensos, utilizando a 

sonda fluorescente para NO DAF-2DA. Verificamos que a [NO]c basal foi menor em 

células de ratos 2R-1C (FI: 34,46 ± 1,73, n=3) do que em 2R (FI: 105,37 ± 1,54, p < 

0,001, n=3) (figura 16 A). Decorridos 2 segundos, foi adicionado o composto TERPY 

(10 µM) que promoveu aumento na intensidade de fluorescência que pode ser 

visualizada na seqüência de fotos, de acordo com o gradiente de coloração que 

reflete aumento na [NO]c (figura 16 B). Quantificando esta resposta, verificamos que 

o aumento na [NO]c em resposta ao TERPY foi maior em células dos animais 2R 

(%∆FI: 19,76 ± 1,65%, n=4) quando comparado com 2R-1C (%∆FI: 10,17 ± 0,61%, p 

< 0,001, n=4) (figura 16 C). 
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Figura 16. Medida da concentração citosólica de NO [NO]c em célula de músculo 

liso vascular da aorta de ratos 2R e 2R-1C. A - Valores basais da [NO]c obtidos da 

intensidade de fluorescência inicial (IFi). B - Seqüência temporal de fotos (0 a 18 segundos) 

de uma célula e gradiente de coloração, que indica a Intensidade de fluorescência, que é 

diretamente proporcional à [NO]c. A adição do TERPY (10 µM) foi feita em 2 segundos, 

levando ao aumento na intensidade de fluorescência no interior da célula. C - Efeito do 

TERPY sobre o aumento da [NO]c em células do MLV da aorta de ratos 2R e 2R-1C. %∆IF 

indica aumento na [NO]c. *** indica diferença com p < 0,001. As células foram obtidas de 

diferentes animais (4-6 animais). 
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4.2 Influência das cavéolas no efeito dos doadores de NO, TERPY e NPS, em 

aorta de ratos normotensos e hipertensos renais 2R-1C 

 

4.2.1 Estudo da influência das cavéolas musculares sobre o relaxamento 

vascular induzido pelos doadores de NO, TERPY e NPS 

 Com o objetivo de desorganizar as cavéolas do músculo liso vascular, os 

anéis das aortas foram pré-incubados com a methil-β-ciclodextrina (CD) e 

posteriormente foram feitas curvas concentração-efeito para os doadores de NO. 

 O pré-tratamento com a CD diminuiu a potência dos doadores de NO 

somente nos animais 2R, como demonstramos nas figuras 17 e 21 A para o TERPY 

(pD2 sem CD: 7,05 ± 0,07, n=6 e com CD: 6,55 ± 0,09; p < 0,001, n=6) e nas figuras 

18 e 21 A para o NPS (pD2 sem CD: 8,90 ± 0,08, n=7 e com CD: 8,47 ± 0,08; 

p<0,01, n=6). Este tratamento não alterou a potência dos doadores de NO nas 

aortas dos animais 2R-1C, como demonstramos nas figuras 19 e 21 A para o 

TERPY (pD2 sem CD: 6,51 ± 0,07, n=7 e com CD: 6,34 ± 0,11, n=6) e nas figuras 20 

e 21 A para o NPS (pD2 sem CD: 8,41 ± 0,13, n=6 e com CD: 8,46 ± 0,13, n=6). 

 O relaxamento vascular máximo, para ambos doadores de NO, também foi 

diminuído pelo pré-tratamento com CD somente nas aortas dos animais 2R (figuras 

17 e 21 B) para o TERPY (Emax sem CD: 108,6 ± 2,0% e com CD: 97,9 ± 1,7%; p < 

0,01) e nas figuras 18 e 21 B para o NPS (Emax sem CD: 114,3 ± 3,4%; e com CD: 

100,8 ± 1,4%; p < 0,01). Entretanto, a CD não alterou o relaxamento vascular 

máximo nas aortas dos animais 2R-1C (figuras 19 e 21 B) para o TERPY (Emax 

sem CD: 110,7 ± 0,7% e com CD: 104,5 ± 2,6%) e nas figuras 20 e 21 B para o NPS 

(Emax sem CD: 110,4 ± 1,3% e com CD: 103,6 ± 2,7 %). 
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 Figura 17. Efeito da ciclodextrina (CD) sobre o relaxamento induzido pelo 

[Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) em aortas isoladas de ratos 2R. Curvas concentração-

efeito cumulativas para o composto doador de NO foram realizadas em anéis de aorta de 

ratos 2R, pré-contraídos com fenilefrina, na ausência ou após incubação com CD (10 mM 

por 60 minutos). Cada ponto representa média ± EPM.  
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 Figura 18. Efeito da ciclodextrina (CD) sobre o relaxamento induzido pelo NPS 

em aortas isoladas de ratos 2R. Curvas concentração-efeito cumulativas para o NPS foram 

realizadas em anéis de aorta de ratos 2R pré-contraídos com fenilefrina, na ausência ou 

após incubação com CD (10 mM por 60 minutos). Cada ponto representa média ± EPM.  
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 Figura 19. Efeito da ciclodextrina (CD) sobre o relaxamento induzido pelo 

[Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) em aortas isoladas de ratos 2R-1C. Curvas 

concentração-efeito cumulativas para o composto doador de NO foram realizadas em anéis 

de aorta de ratos 2R-1C, pré-contraídos com fenilefrina, na ausência ou após incubação 

com CD (10 mM por 60 minutos). Cada ponto representa média ± EPM.  
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 Figura 20. Efeito da ciclodextrina (CD) sobre relaxamento induzido pelo NPS em 

aortas isoladas de ratos 2R-1C. Curvas concentração-efeito cumulativas para o NPS foram 

realizadas em anéis de aorta de ratos 2R-1C, pré-contraídos com fenilefrina, na ausência 

ou após incubação com CD (10 mM por 60 minutos). Cada ponto representa média ± EPM.  
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 Figura 21. Efeito da ciclodextrina (CD) sobre os valores de potência (pD2) (A) e 

eficácia (Emax) (B) obtidos das curvas concentração-efeito para os doadores de NO, 

[Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) e NPS, em aortas isoladas de ratos 2R e 2R-1C. Cada 

barra representa a média ± EPM obtida em 6-7 preparações obtidas de diferentes ratos. 

**indica (p < 0,01), ***(p < 0,001).  
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4.2.2 Influência das cavéolas no efeito do TERPY sobre a concentração 

citosólica de cálcio ([Ca2+]c) em células do músculo liso vascular da aorta de 

ratos 

 Com o objetivo de estudar o efeito do TERPY sobre a [Ca2+] quando as 

cavéolas estão desorganizadas, as células das aortas foram pré-tratadas com 

methil-β-ciclodextrina (CD), que desorganiza estas estruturas.  

 Nas células pré-tratadas com CD, o TERPY promoveu menor redução na 

[Ca2+]c, quando comparadas às que não receberam o tratamento, somente nas 

células dos animais 2R, como demonstramos na figura 22 (%∆IF sem CD: -55,7 ± 

4,8%, n=6 e com CD: -35,5 ± 5,5%; p < 0,001, n=6), mas não teve efeito nas células 

dos animais 2R-1C, como demonstramos na figura 23 (%∆IF sem CD: -36,3 ± 2,9%, 

n=4 e com CD: -37,2 ± 1,1%, n=4). 
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Figura 22. Efeito da methyl-β-ciclodextrina (CD) sobre a redução da concentração 

citosólica de Ca2+ induzida pelo composto [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) em células 

do músculo liso vascular da aorta de ratos 2R. As barras indicam a porcentagem da 

diferença na intensidade de fluorescência (%∆IF) 600 segundos após o início do 

experimento, em células pré-tratadas ou não com CD. O TERPY (10 µM) foi adicionado 115 

segundos após o início do experimento, para verificar os valores basais da IF antes da 

adição do composto. %∆IF indica queda na ([Ca2+]c. ***indica diferença (p < 0,001). As 

células foram obtidas de diferentes animais (4-6 animais). 
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Figura 23. Efeito da methyl-β-ciclodextrina (CD) sobre a redução da concentração 

citosólica de Ca2+ induzida pelo composto [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) em células 

do músculo liso vascular da aorta de ratos 2R-1C. As barras indicam a porcentagem da 

diferença na intensidade de fluorescência (%∆IF) 600 segundos após o início do 

experimento, em células pré-tratadas ou não com CD. O TERPY (10 µM) foi adicionado 115 

segundos após o início do experimento, para verificar os valores basais da IF antes da 

adição do composto. %∆IF indica queda na ([Ca2+]c. As células foram obtidas de diferentes 

animais (4 animais).  
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4.2.3 Quantificação do Número de Cavéolas por Microscopia Eletrônica 

Os experimentos realizados pela microscopia eletrônica mostraram maior 

número de cavéolas no músculo liso vascular da aorta de ratos 2R (73,20 ± 10,74 

cavéolas/µm2, n=3) do que em 2R-1C (30,33 ± 8,68 cavéolas/µm2; p < 0,01; n=5) 

(figura 24). Por outro lado, o tratamento das aortas com 10 mM CD reduziu o número 

de cavéolas no músculo liso vascular da aorta em ambos os grupos 2R (38,80 ± 7,55 

cavéolas/µm2; p < 0,01; n=5) e 2R-1C (14,00 ± 0,80 cavéolas/µm2; p < 0,05; n=3) 

(figura 24).  

Estes resultados podem ser visualizados na fotomicrografia eletrônica da 

aorta dos ratos (figura 25), onde as cavéolas estão alinhadas na membrana 

plasmática, mas o tratamento com CD desorganizou a sua distribuição linear. 

  

0

25

50

75

100

2R

2R-1C

2R + CD

2R-1C + CD

**
**

*   **

N
ú

m
e
ro

 d
e
 c

a
v
é
o

la
s
 /

µµ µµ
m

2

 

Figura 24. Número de cavéolas/µm2 no músculo liso vascular da aorta de ratos 2R e 

2R-1C, tratados ou não com methil-β-ciclodextrina (CD). As barras representam a média ± 

SEM de 3-5 fotomicrografias de diferentes ratos, contadas em áreas com tamanho 

semelhante. Os valores estão apresentados como número de cavéolas por área (µm2). * 

indica diferença significativa (p < 0,05) em relação ao número de cavéolas na aorta de 2R-

1C e 2R + CD. ** indica diferença significativa (p < 0,01) em relação ao número de cavéolas 

na aorta de 2R. 
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Figura 25. Fotomicrografia eletrônica das células de músculo liso vascular dos ratos 

2R e 2R-1C, em secção longitudinal. Fotomicrografia representativa da aorta dos grupos 

controle 2R e 2R-1C, não tratadas com methil-β-ciclodextrina (CD) (A) e aorta dos grupos 

tratados com CD, dos ratos 2R e 2R-1C (B). As fotomicrografias estão mostradas em 

aumento de 50.000X. Barra: 0.5µm. 
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4.3 Integridade das cavéolas em células endoteliais da aorta de ratos 

normotensos e hipertensos renais 2R-1C 

 

4.3.1 Quantificação do Número de Cavéolas por Microscopia Eletrônica 

Os experimentos realizados pela microscopia eletrônica mostraram maior 

número de cavéolas no endotélio aorta de ratos 2R (169,50 ± 11,62 cavéolas/µm2, 

n=4) do que em 2R-1C (76,00 ± 13,72 cavéolas/µm2; p < 0,001, n=5) (figura 26). O 

tratamento das aortas com 10 mM CD reduziu o número de cavéolas no endotélio da 

aorta em ambos os grupos 2R (126,50 ± 11,63 cavéolas/µm2; p < 0,05, n=6) e 2R-1C 

(12,80 ± 2,43 cavéolas/µm2; p < 0,001, n=5) (figura 26).  

Estes resultados podem ser visualizados na fotomicrografia eletrônica da 

aorta dos ratos (figura 27), onde as cavéolas estão alinhadas na membrana 

plasmática, mas o tratamento com CD desorganizou a sua distribuição linear. 
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Figura 26. Número de cavéolas/µm2 no endotélio da aorta de ratos 2R e 2R-1C, 

tratados ou não com methil-β-ciclodextrina (CD). As barras representam a média ± SEM de 

4-6 fotomicrografias de diferentes ratos, contadas em áreas com tamanho semelhante. Os 

valores estão apresentados como número de cavéolas por área (µm2). * indica diferença 

significativa (p < 0,05) em relação ao número de cavéolas na aorta de 2R. *** indica 

diferença significativa (p < 0,01) em relação ao número de cavéolas na aorta de 2R e 2R-1C. 
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Figura 27. Fotomicrografia eletrônica das células endoteliais dos ratos 2R e 2R-1C, 

em secção longitudinal. Fotomicrografia representativa da aorta dos grupos controle 2R e 

2R-1C, não tratadas com methil-β-ciclodextrina (CD) (A) e aorta dos grupos tratados com 

CD, dos ratos 2R e 2R-1C (B). As fotomicrografias estão mostradas em aumento de 

50.000X. Barra: 0.5µm. 
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4.4 Efeito do TERPY sobre a pressão arterial média de ratos normotensos 2R e 

hipertensos renais 2R-1C 

 

4.4.1 Efeitos dos doadores de NO, TERPY e NPS 

Estes experimentos finais foram realizados para verificar se o TERPY reduz a 

pressão arterial e se esta resposta é diferente entre animais normotensos e 

hipertensos renais. 

A infusão do doador de NO TERPY promoveu efeito hipotensor nos ratos 2R-

1C, que foi maior na dose de 7 mg/Kg do que na dose de 5 mg/Kg (dose de 5 

mg/Kg, de: 168,2 ± 4,1 – para: 146,6 ± 5,7 mmHg, p < 0,05, n=4; dose de 7 mg/Kg, 

de: 174,1 ± 6,9 mmHg – para: 137,6 ± 6,3 mmHg, p < 0,05, n=6). Porém, nos ratos 

2R este efeito não foi diferente do controle basal da pressão arterial (dose de 5 

mg/Kg, de: 111,5 ± 4,1 mmHg – para: 107,0 ± 3,9 mmHg, n=6; dose de 7 mg/Kg, de: 

106,0 ± 6,4 mmHg – para: 98,5 ± 6,5 mmHg, n=6). Por outro lado, o NPS promoveu 

efeito hipotensor tanto nos ratos 2R-1C (de: 166,3 ± 4,9 mmHg – para: 90,9  ± 8,5 

mmHg, p < 0,05, n=7) como nos ratos 2R (de: 107,5 ± 1,3 mmHg – para: 56,6 ± 2,5 

mmHg, p < 0,05, n=8). 

Quantificando-se a queda na PAM, obtida em cada animal, verificamos que 

esta queda é maior nos ratos 2R-1C (dose de 5 mg/Kg: -21,5 ± 2,0 mmHg, n=4; 

dose de 7 mg/Kg: -36,4 ± 3,2 mmHg, n=6) que nos ratos 2R (dose de 5 mg/Kg: -4,5 

± 0,8 mmHg, p < 0,05, n=6; dose de 7 mg/Kg: -7,5 ± 0,7 mmHg, p < 0,001, n=6) 

(figura 28 A). Resultado semelhante foi encontrado para o NPS, que promoveu 

maior queda na PAM nos ratos 2R-1C (-75,3 ± 7,5 mmHg, n=7) que nos ratos 2R (-

50,8 ± 2,1 mmHg, p < 0,05, n=8) (figura 28 B). 
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Figura 28. Efeito hipotensor induzido pelos doadores de NO TERPY e NPS. Queda 

na pressão arterial média (PAM) induzida pelos doadores de NO registrada em ratos 2R e 

2R-1C. (A) Valores obtidos com TERPY nas doses de 5 e 7 mg/Kg. (B) Valores obtidos com 

o NPS na dose de 70 µg/Kg. A variação na PAM em mmHg foi calculada pela diferença 

entre os valores da PAM obtidos antes (PAMi) e após a adição dos doadores (PAMf - valor 

de queda máxima). *indica diferença (p < 0,05), ***(p < 0,001). 
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4.4.2 Análise Temporal do efeito hipotensor induzido pelos doadores de NO 

TERPY e NPS  

Como pode ser verificado no registro abaixo (figura 29 A, B), nos animais 2R-

1C o efeito hipotensor do doador do TERPY foi mais prolongado em ambas as 

doses utilizadas, 5mg/Kg (728,7 ± 139,1 segundos, p < 0,001, n=4) (figuras 29 A, 30) 

e 7mg/Kg (1137,6 ± 86,9 segundos, p < 0,001, n=6) (figura 29 B, 30) comparado ao 

NPS (206,8 ± 20,5 segundos, n=7) (figuras 29 C, 30).  
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Figura 29. Registro da pressão arterial média (PAM) feitos em ratos 2R-1C. (A) 

Infusão do TERPY na dose de 5 mg/Kg. (B) Infusão do TERPY na dose de 7 mg/Kg. (C) 

Infusão do NPS na dose de 70 µg/Kg.  
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Figura 30. Tempo de efeito induzido pelos doadores de NO TERPY e NPS sobre a 

PAM. Valores obtidos com os doadores de NO TERPY e NPS, em ratos 2R-1C. Para a 

obtenção destes resultados foi calculado o tempo necessário para a PAM voltar aos valores 

basais, encontrados antes da adição dos doadores de NO TERPY e NPS. **indica diferença 

com p < 0,01 e ***p < 0,001. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Influência do estresse oxidativo no efeito dos doadores de NO, TERPY e NPS, 

em aorta de ratos normotensos e hipertensos renais 2R-1C 

O NO endógeno é um importante modulador do tônus vascular e em vários 

modelos de hipertensão arterial experimental ocorre redução na resposta 

vasodilatadora dependente do NO (Artinano & Gonzales, 1999; Callera et al., 2000; 

Raghavan et al., 2001). Esta resposta também é encontrada no modelo de 

hipertensão renal 2R-1C (Fortes et al., 1990; Angus et al., 1992; van de Voorde et 

al., 1992; Callera et al., 2000; Stankevicius et al., 2002), o qual foi estudado no 

presente trabalho.  

Nossos resultados mostram que o relaxamento vascular induzido pelos dois 

doadores de NO utilizados, TERPY e NPS, está prejudicado em aortas de ratos 2R-

1C quando comparado ao relaxamento obtido em aorta de ratos normotensos 2R. 

Estes resultados corroboram com estudos de outros autores que também verificaram 

a redução no relaxamento independente do endotélio em vasos de animais 2R-1C 

(Heitzer et al., 1999; Callera et al., 2000, Bonaventura et al., 2005). Nos 

experimentos realizados em células do músculo liso vascular (MLV) da aorta, por 

microscopia confocal, em que medimos a [Ca2+]c, a resposta das células ao TERPY 

também foi menor do que em células de ratos 2R. Estes resultados corroboram com 

os resultados obtidos na reatividade vascular e indicam, que nas células do músculo 

liso das aortas dos ratos 2R-1C, existe(m) fator(es) responsável(eis) por prejudicar o 

efeito final do NO nas células do MLV, que é a queda da [Ca2+]c. 

Vários estudos demonstraram redução na resposta vasodilatadora 

dependente do NO em ratos hipertensos. Os autores atribuem este efeito ao 



66 
 

 

aumento na quantidade de ânion superóxido formado (O2
-) (Chen et al., 2001; Jung 

et al., 2004), que é uma das mais importantes espécies reativas de oxigênio (EROs) 

nos vasos (Droge, 2002). O aumento das EROs confere às células um estado de 

estresse oxidativo, que possui importante função na patogênese da hipertensão 

(Kerr et al., 1999; Dhalla et al., 2000; Griendling et al., 2000). Um desequilíbrio entre 

a produção de EROs e os níveis de antioxidante pode desencadear um significante 

aumento no estresse oxidativo, resultando em aumento na pressão arterial (Hamilton 

et al., 2001). Foi demonstrado que a restauração deste equilíbrio é possível pelo 

tratamento oral com antioxidantes, o que promove queda na pressão arterial. Sendo 

assim, decidimos utilizar os antioxidantes vitamina C e SOD para remover o O2
- da 

aorta de ratos para verificar se o relaxamento dos doadores de NO utilizados 

encontra-se prejudicada nas artérias dos animais 2R-1C devido ao aumento de O2
-, 

o que reduziria a biodisponibilidade do NO. Como era esperado, as aortas dos ratos 

2R-1C pré-tratadas com vitamina C ou SOD tiveram o relaxamento normalizado, ou 

seja, o relaxamento da aorta de ratos 2R-1C foi semelhante ao relaxamento da aorta 

de ratos 2R. O mesmo tratamento nas aortas dos ratos 2R não teve influência no 

relaxamento por estes doadores, indicando que estes antioxidantes não interferem 

na liberação do NO pelos compostos utilizados. Estes resultados corroboram com 

outros estudos em que o relaxamento endotélio-dependente e independente foi 

avaliado em aorta de ratos hipertensos renais (Heitzer et al 1999; Jung et al., 2004) 

e ratos SHR (Ulker et al., 2003). 

As concentrações de vitamina C (100 µM) e SOD (150 U/mL) foram testadas 

previamente em outros estudos. Ulker e cols. (2003) utilizaram concentrações 

diferentes de vitamina C (10, 25, 50 e 100 µM) em estudos realizados na reatividade 

vascular de aorta de ratos hipertensos, e o melhor resultado foi obtido com o uso de 
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100 µM de vitamina C. Cosentino e cols. (1998) utilizaram 150 U/mL de SOD, no 

estudo da reatividade vascular de aorta de ratos hipertensos e verficaram aumento 

no efeito vasodilatador induzido pelo NO. Assim, utilizamos as mesmas 

concentrações de vitamina C e SOD testadas nestes estudos. 

Nos experimentos realizados em células do MLV pré-tratadas com vitamina C, 

o doador teve maior efeito em reduzir [Ca2+]c, quando comparadas às que não foram 

incubadas com vitamina C, somente nas células da aorta de ratos 2R-1C. Nas 

células dos ratos 2R não ocorreu diferença significativa entre as células que 

receberam ou não o pré-tratamento com vitamina C. Estes resultados indicam que o 

uso de antioxidante que remove o O2
- nas aortas e nas células de aorta dos ratos 

2R-1C, aumenta o efeito do NO, tanto a reatividade vascular quanto o seu efeito em 

reduzir a [Ca2+]c. A propriedade antioxidante da vitamina C ocorre devido à doação 

de um elétron em situações de potencial redox baixo, atingindo O2
-, peroxil, hidroxil, 

oxigênio singlete e ONOO- (Rice, 2000). Porém, Chen e cols. (2001) demonstraram 

que a vitamina C possui outros efeitos antioxidantes como a diminuição na atividade 

da NAD(P)H oxidase e o aumento na atividade da SOD. A SOD atua promovendo a 

dismutação do O2
-, formando peróxido de hidrogênio (H2O2), que pode ser 

convertido em H2O pela catalase ou glutationa peroxidase (Droge, 2002). Desta 

forma, o uso de antioxidante pode aumentar a biodisponibilidade do NO por remover 

o O2
-, o que acarreta em menor degradação do NO. 

Para verificar se os antioxidantes utilizados estavam diminuindo a 

concentração de O2
- na aorta dos ratos 2R-1C, quantificamos esta ERO por HPLC. 

Nossos resultados mostram que na aorta dos ratos hipertensos, a concentração 

basal de O2
- é maior do que em aorta de ratos normotensos. O tratamento com os 

antioxidantes vitamina C ou SOD diminuiu a concentração basal de O2
- nas aortas 
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dos ratos hipertensos. Resultados semelhantes foram relatados em outros estudos, 

em que ocorreu maior concentração desta ERO em ratos hipertensos renais (Bech-

Laursen et al., 1997; Fukui et al., 1997; Heitzer et al., 1999; Jung et al., 2004; 

Christensen et al., 2007) e o tratamento das aortas com antioxidantes reduziu esta 

concentração (Heitzer et al., 1999; Chen et al., 2001; Ulker et al., 2003; Bech-

Laursen et al., 1997; Christensen et al., 2007). Estes resultados indicam que o NO 

liberado por estes doadores pode estar sendo debelado pelo O2
-, diminuindo a 

biodisponibilidade do NO nas células do MLV de vasos de ratos hipertensos. 

Porém, nas aortas dos ratos normotensos tratadas com SOD ocorreu 

aumento na concentração de O2
-. Este resultado pode ter ocorrido devido a 

utilização de alta concentração de SOD (150 U/mL), que pode ter induzido maior 

produção de H2O2. Em altas concentrações, o H2O2 ativa o complexo enzimático 

NAD(P)H, induzindo maior formação de O2
- (Griendling et al., 2000; Djordjevic et al., 

2005, Fernandes et al., 2007), o que pode ter contribuído para a obtenção destes 

resultados. Nas aortas dos ratos hipertensos, a elevação da concentração de H2O2 

não deve ter aumentado a atividade do complexo enzimático NAD(P)H, uma vez que 

sua atividade já se encontra maior na aorta destes ratos (Heitzer et al., 1999).  

Para finalizar esta parte do estudo, avaliamos a concentração do NO nas 

células do MLV por microscopia confocal, que foi menor nas células do MLV dos 

ratos 2R-1C do que nas células do MLV da aorta de ratos 2R. Tanto o NO basal 

quanto o NO doado pelo TERPY encontram-se reduzidos nas aortas dos ratos 2R-

1C, comprovando que um dos fatores responsáveis por prejudicar o efeito 

vasodilatador do NO nas células do MLV de aorta, é a redução de sua 

biodisponibilidade causada pelos elevados níveis de O2
- encontrados. Não foi 

possível quantificar a concentração do NO em células tratada com vitamina C, uma 
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vez a vitamina C reage com a sonda fluorescente para NO (DAF-2T) reduzindo sua 

fluorescência e interferindo nos resultados (Kojima et al., 1998). 

O complexo enzimático NAD(P)H oxidase é a maior fonte de O2
- nas células 

vasculares e miócitos (Griendling et al., 1994). A ativação das oxidases pode ocorrer 

por várias substâncias endógenas como Ang II (Griendling et al., 1994), proteína 

quinase C (Bastian & Hibbs, 1994) e cálcio (Meier, 1996). Células do MLV 

estimuladas com Ang ll apresentam elevada concentração de O2
-, sendo que este 

efeito ocorre devido à ativação de NAD(P)H (Fukui et al., 1997; Laursen, et al., 

1997). Rajagoplan e cols. (1996) demonstraram que a Ang II administrada in vivo, 

também ativa NAD(P)H em aorta, com consequente aumento na produção de O2
-.  

No modelo de hipertensão 2R-1C, o quadro hipertensivo é mediado pelo 

SRAA, ocorrendo elevada concentração de Ang II circulante (Okamura et at., 1986). 

No presente estudo, utilizamos ratos com seis semanas após indução cirúrgica da 

hipertensão (2R-1C), pois nesta fase da hipertensão a Ang II não está presente em 

níveis tão elevados no plasma e tecidos. Neste modelo de hipertensão são 

considerados dois estágios temporais no desenvolvimento e manutenção da pressão 

arterial. No primeiro estágio (chamado de estágio agudo), que corresponde a 

aproximadamente até a quarta semana após indução da hipertensão, é observado 

aumento de Ang II no plasma e tecido, com aumento na pressão arterial neste 

estágio. No segundo estágio (chamado de estágio crônico), que ocorre a partir da 

quarta semana após indução da hipertensão, os níveis de Ang II estão normalizados 

tanto no plasma quanto no tecido, e neste estágio ocorre manutenção da pressão 

arterial em níveis elevados (Okamura et at., 1986; Martinez-Maldonado, 1991; 

Denan et al., 1998; Guan et al., 1992). Entretanto, na oitava semana após indução 

da hipertensão 2R-1C em ratos, a atividade da NAD(P)H em produzir O2
- é maior na 
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aorta dos ratos 2R-1C (Heitzer et al., 1999). Mesmo com a normalização dos níveis 

de Ang II na sexta semana após indução da hipertensão 2R-1C, parece que a 

atividade da NAD(P)H continua elevada, uma vez que encontramos níveis elevados 

de O2
- em aorta de ratos hipertensos renais na sexta semana e Heitzer e cols (1999) 

relatam resultados semelhantes na oitava semana. Sendo assim, estes dados 

sugerem que nas aortas dos ratos 2R-1C o O2
- é um dos responsáveis pelo 

relaxamento prejudicado dos doadores de NO, TERPY e NPS, neste leito vascular. 

 

 Influência das cavéolas no efeito dos doadores de NO, TERPY e NPS, em aorta 

de ratos normotensos e hipertensos renais 2R-1C 

Nesta etapa do trabalho, o nosso objetivo foi verificar se a desorganização 

das cavéolas do MLV poderia ser um dos fatores envolvidos na redução na resposta 

vasodilatadora dependente do NO, em aorta de ratos 2R-1C. Nossos resultados 

mostram que o tratamento das aortas com ciclodextrina diminuiu a potência e a 

eficácia dos doadores de NO, TERPY e NPS, somente na aorta dos ratos 2R. Da 

mesma forma, nos experimentos feitos em células do MLV da aorta por microscopia 

confocal, o tratamento das células com ciclodextrina 10 mM diminuiu a resposta das 

células ao doador de NO TERPY somente nas células dos ratos 2R, corroborando 

com os resultados obtidos na reatividade vascular. Também, em aorta de ratos 

normotensos, Linder e cols. (2005) encontraram que o relaxamento com o ativador 

enzimático da enzima GCs está diminuído em aortas tratadas com ciclodextrina 10 

mM, mas isto não ocorre com ciclodextrina 1 mM. Porém, Xu e cols. (2007) não 

encontraram diferença no relaxamento com NPS, em aortas de ratos normotensos 

tratadas com ciclodextrina 1 mM. Resultados semelhantes foram obtidos para o 

relaxamento com NPS em aortas de coelhos tratadas com 2% de 2-hidroxipropil-β-
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ciclodextrina (Darblade et al., 2001). Provavelmente, estes resultados contraditórios 

devem-se ao uso de diferentes concentrações da ciclodextrina e/ou diferentes 

espécies animais de experimentação.  

O relaxamento prejudicado para o TERPY e NPS e a deficiência na redução 

da [Ca2+]c estimulada com o TERPY poderiam estar relacionados à redução no 

número de cavéolas em aortas dos ratos 2R-1C. Muitas funções tem sido atribuídas 

às cavéolas, incluindo a homeostase do Ca2+. A cavéola do MLV parece ser 

importante no efeito do NO, uma vez que nesta estrutura foi demonstrada a 

presença da bomba Ca2+- ATPase, canais de potássio sensíveis ao ATP (KATP) 

(Sampsom et al. 2004), canais de potássio dependentes de voltagem (Kv) (Martens 

et al., 2003), canais de potássio sensíveis ao cálcio, de alta condutância (BKca2+) (Lu 

et al., 2006), bomba Na+/K+-ATPase e trocador Na+/Ca2+ (Moore et al., 1993). De 

acordo com Zabel e cols. (2002), a enzima guanilato-ciclase solúvel (GCs) deve ser 

translocada para a cavéola a fim de ser ativada pelo NO. Desta forma, a cavéola 

parece ter importante função no efeito induzido pelo NO, uma vez que seu 

mecanismo de ação envolve de forma direta ou indireta a ativação e/ ou inibição 

destas bombas, canais, trocador e enzima descritos acima.  

A vasodilatação induzida pelo NO ocorre principalmente pela ativação da 

enzima GCs, que catalisa a conversão de guanosina trifosfato (GTP) em guanosina 

monofosfato cíclica (GMPc) (Arnold et al., 1977). Atuando como segundo 

mensageiro, o GMPc ativa a proteína quinase dependente de GMPc (PKG), que 

promove relaxamento devido à diminuição do influxo de Ca2+, inibição da liberação 

e/ou aumento do armazenamento de Ca2+ no retículo sarco-endoplasmático 

(Gewaltig & Kojda, 2002). Alguns alvos que são regulados pela PKG, como a bomba 

Ca2+-ATPase (Yoshida et al., 1991), canais de potássio Kca (Robertson et al., 1993) 
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e o trocador Na+/Ca2+ (Fumkawa et al., 1991). Além da via dependente de GMPc, o 

NO pode promover relaxamento por via independente de GMPc pela ativação direta 

dos canais para potássio (Bolotina et al., 1994; Homer & Wanstall, 2000), assim 

como a ativação da bomba Na+/K+-ATPase (Homer & Wanstall, 2000) e Ca2+-

ATPase (Cohen et al., 1999). 

Considerando que em nosso estudo, a desorganização das cavéolas levou à 

menor sensibilidade ao NO somente na aorta dos animais 2R e que a cavéola 

parece ter uma importante função no mecanismo de ação do NO, a menor 

sensibilidade encontrada para o NO na aorta dos ratos 2R-1C poderia estar 

relacionada à redução no número de cavéolas na aorta desses animais. Desta 

forma, para finalizamos esta parte do estudo, realizamos a contagem do número de 

cavéolas no MLV da aorta de ratos 2R e 2R-1C, através da microscopia eletrônica. 

Nossos resultados mostram que na aorta dos ratos 2R-1C o número de cavéolas é 

menor do que na aorta de ratos 2R. Verificamos também que o tratamento com 

ciclodextrina 10 mM diminuiu o número de cavéolas nas células de MLV da aorta de 

ambos os grupos 2R e 2R-1C (Rodrigues et al., 2007). A redução no número de 

cavéolas em células do MLV pelo tratamento com ciclodextrina também foi relatada 

por outros autores (Ushio-Fukai et al., 2001; Dreja et al., 2002). As cavéolas são 

ricas em colesterol, possuem de 4 a 8 vezes mais colesterol que o resto da 

membrana, estas organelas desaparecem em células que são expostas a 

seqüestradores de colesterol, como a ciclodextrina (Darblade et al., 2001). 

A menor sensibilidade encontrada para os doadores de NO utilizados (TERPY 

e NPS), quando as cavéolas estão desorganizadas nos ratos 2R e 2R-1C, pode 

estar ocorrendo devido ao fato das cavéolas conterem bombas, canais, trocador e 

até a enzima GCs, que são importantes para o desempenho dos mecanismos de 
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ação do NO. Outra possibilidade é de que ocorra aumento na formação de O2
- com a 

desorganização das cavéolas, uma vez que já foi relatada a presença do complexo 

enzimático NAD(P)H oxidase (Hilenski et al., 2004) na cavéola do MLV, associado à 

caveolina. Não é conhecida a conseqüência funcional da localização da NAD(P)H 

oxidase na cavéola, mas deve estar relacionada à regulação de sua atividade 

oxidativa, uma vez que na cavéola também são encontrados receptores da tirosina 

quinase, proteína quinase C e receptor AT1, que estão envolvidos na geração de 

EROs quando ativados pela Ang II (Hilenski et al., 2004). 

O menor número de cavéolas encontrado nas células do MLV da aorta dos 

ratos 2R-1C, pode estar facilitando a ativação do complexo enzimático NAD(P)H 

oxidase pela ativação do receptor de Ang II (AT1). Ishizaka e cols., (1998) 

demonstraram que quando ativados, os receptores de Ang II (AT1A) são 

internalizados na cavéola. Segundo Linder e cols., (2007), o mecanismo de 

dessensibilização dos receptores AT1 envolve a internalização destes receptores na 

cavéola. A dessensibilização do receptor caracteriza-se pela perda aguda da 

resposta de certos músculos lisos, sob estimulação repetida com o agonista (Motta 

et al., 2003) que ocorre com níveis elevados de Ang II (Lohse, 1993). Desta forma, 

com o menor número de cavéolas pode estar ocorrendo menor dessensibilização do 

receptor AT1A e este receptor poderia ser mais facilmente ativado pela Ang II. Com 

isto, maior seria a ativação do complexo enzimático NAD(P)H oxidase, lembrando 

que a enzima NAD(P)H oxidase pode ser ativada via receptor AT1 (Rajagoplan et al., 

1996).  

O menor número de cavéolas do MLV encontradas nas aortas dos ratos 2R-

1C, pode estar ocorrendo devido ao estresse oxidativo. Considerando que neste 

tecido ocorre elevada concentração de O2
-, esta ERO pode reagir com NO formando 
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ONOO-, que é um potente oxidante capaz de oxidar o LDL (Ischiropoulos & Al-

Mehdi, 1995). Foi demonstrado que o LDL oxidado depleta o colesterol das cavéolas 

endoteliais (Blair et al., 1999), o que também poderia estar ocorrendo nas células de 

MLV. Além disso, foi demonstrado que em células de MLV de ratos, a Ang II diminui 

os níveis de caveolina-1 (Ishizaka et al., 1998), o que poderia levar a uma redução 

no número de cavéolas, uma vez que ocorrem elevados níveis de Ang II no modelo 

de hipertensão 2R-1C e a caveolina-1 também é essencial para manter a estrutura 

da cavéola (Drab et al., 2001). 

Os resultados obtidos no nosso estudo indicam que a elevada concentração 

de O2
- e o menor número de cavéolas encontrados nos ratos hipertensos renais 2R-

1C, são fatores importantes no menor efeito do NO em MLV da aorta destes ratos. 

Talvez exista uma somatória destes dois fatores culminando no menor efeito do NO, 

ou ainda, estes efeitos podem estar correlacionados, como discutido acima.  

 

Integridade das cavéolas em células endoteliais da aorta de ratos normotensos 

e hipertensos renais 2R-1C 

A menor atividade e/ou menor biodisponibilidade da eNOS, tem sido 

relacionada à disfunção endotelial, que promove a diminuição da produção de NO 

levando ao desenvolvimento da  hipertensão arterial (Panza, 1997). A eNOS está 

localizada predominantemente nas cavéolas, ligada à caveolina-1 (Feron et al., 

1996; Garcia-Cardena et al., 1996; Shaul et al., 1996). A caveolina-1, membro da 

família das caveolinas, é a maior proteína de revestimento da cavéola à qual a 

eNOS encontra-se ligada, estando portanto inativa (Albrecht et al., 2003). Com o 

aumento da [Ca+2], ocorre a dissociação entre a eNOS e a caveolina-1, ativando a 
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eNOS (Feron et al., 1996; Gratton et al., 2000). Assim, a cavéola parece ser 

importante também nas células endoteliais quanto ao controle da síntese de NO.  

Nossos resultados mostram que as células endoteliais da aorta de ratos 2R-

1C apresentam menor número de cavéolas em relação aos normotensos e o 

tratamento com ciclodextrina 10 mM reduz o número de cavéolas no endotélio da 

aorta de ratos 2R e 2R-1C. Porém, serão necessários estudos complementares para 

o melhor entendimento do papel das cavéolas endoteliais sobre os efeitos do NO 

produzido via eNOS nas células de ratos hipertensos. 

Estes achados podem ser muito importantes para entendermos a disfunção 

endotelial que ocorre na hipertensão arterial, considerando que não encontramos 

estudos na literatura descrevendo a integridade das cavéolas endoteliais na 

hipertensão arterial. 

 

Efeito do TERPY sobre a pressão arterial de ratos normotensos e hipertensos 

renais 2R-1C 

O controle da pressão arterial depende de um equilíbrio entre a contração e o 

relaxamento do músculo liso vascular. Entretanto, a perda deste equilíbrio é 

freqüentemente citada como uma das causas do aumento do tônus vascular que 

ocorre na hipertensão arterial. A redução na biodisponibilidade do NO tem sido 

relacionada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares como hipertensão 

arterial (Yetik-Anacak & Catravas, 2006). Nestes casos, o uso de substâncias 

doadoras de NO, podem ser uma alternativa para o suprimento desta deficiência.  

 Nos experimentos realizados in vivo, verificamos que o novo doador de NO 

TERPY possui efeito hipotensor. Este efeito ocorreu nos ratos 2R-1C tanto na dose de 5 

mg/Kg quanto na dose de 7 mg/Kg. Nos ratos 2R-1C a hipotensão foi bastante 
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expressiva não ocorrendo o mesmo nos ratos 2R, nos quais o TERPY não alterou 

significativamente os níveis de pressão arterial.  

  Por outro lado, o doador clássico de NO, NPS, teve efeito hipotensor tanto em 

ratos normotensos como hipertensos e o efeito foi maior em ratos 2R-1C do que nos 

ratos 2R. Estes resultados corroboram com os resultados obtidos por Barros e cols. 

(2002), que verificaram maior efeito hipotensor induzido pelo NO produzido pela 

acetilcolina ou liberado do NPS e do doador trans-[Ru(NO)(NH3)4(POEt)3](PF6)3, que é 

um complexo de rutênio semelhante ao TERPY , em ratos espontaneamente hipertensos 

(SHR), na hipertensão induzida pela infusão de fenilefrina, induzida pela infusão de 

angiotensina II e tratados com o inibidor da NOS (L-NAME).  

No presente estudo, o efeito hipotensor do TERPY encontrado somente nos ratos 

2R-1C e o maior efeito hipotensor do NPS nos ratos 2R-1C, contradiz os resultados 

obtidos na reatividade vascular em aorta isolada de ratos. Observamos menor resposta 

vasodilatadora dependente do NO na aorta de ratos hipertensos 2R-1C, de acordo 

com nossos resultados e com dados relatados em outros trabalhos (Fortes et al., 

1990; Angus et al., 1992; van de Voorde et al., 1992; Callera et al., 2000; 

Stankevicius et al., 2002). De acordo com Chang e cols. (2002) os estudos 

tradicionais de reatividade vascular apresentam algumas desvantagens como: (a) os 

anéis isolados não ficam nas condições originais encontradas na hipertensão; (b) os 

principais vasos responsáveis por regular a pressão arterial são as arteríolas de 

pequeno calibre, os vasos de resistência como ramificações da artéria mesentérica.  

Chang e cols. (2002), em estudos in vivo utilizando sistema de perfusão 

verificou que o relaxamento induzido pelo NO é maior na artéria mesentérica de 

ratos SHR, quando comparado à mesentérica de ratos normotensos. Segundo estes 

autores ocorre um aumento compensatório da função do NO sobre a reatividade 
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vascular em artérias de resistência. Porém, já foi demonstrado em outros trabalhos 

que o relaxamento vascular dependente de NO em artéria mesentérica isolada 

também é menor em vasos de ratos hipertensos (Tesfamariam et al., 1988; Lüscher 

et al., 1990). Assim, nossos resultados obtidos na medida da pressão arterial, 

juntamente com os dados encontrados na literatura, poderiam indicar que os efeitos 

dos doadores de NO seria maior nos vasos de resistência de ratos hipertensos 

vivos. 

Quanto ao tempo de efeito hipotensor induzido pelos doadores de NO, 

verificamos que o TERPY possui efeito mais prolongado do que o NPS. Nos ratos 

hipertensos, este efeito prolongado para o TERPY foi verificado com as duas doses 

utilizadas, 5 mg/Kg e 7 mg/Kg. O efeito mais prolongado do TERPY é uma vantagem 

sobre o NPS, considerando que a manutenção da pressão arterial próxima dos 

níveis basais por maior tempo é mais favorável na hipertensão. 
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6. CONCLUSÕES 
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No estudo da influência do estresse oxidativo sobre o efeito dos doadores de 

NO, TERPY e NPS, em aorta de ratos normotensos e hipertensos renais 2R-1C, 

observamos que:  

� O relaxamento induzido pelos doadores de NO (TERPY e NPS) encontra-se 

prejudicado em aorta de ratos hipertensos renais; 

� A incubação das preparações com vitamina C normaliza o efeito 

vasodilatador induzido pelos doadores de NO (TERPY e NPS) em aorta de 

ratos hipertensos renais; 

� A incubação das preparações com SOD normaliza o efeito vasodilatador 

induzido pelo doador de NO (TERPY) em aorta de ratos hipertensos renais; 

� O TERPY induz queda na concentração citosólica de cálcio no músculo liso 

vascular; que é menor em células do músculo liso da aorta dos ratos 

hipertensos renais do que de normotensos. Este efeito é normalizado com 

vitamina C; 

� A concentração de O2
- é maior na aorta de ratos hipertensos do que de 

normotensos;  

� O tratamento com vitamina C ou SOD, reduz as concentrações de O2
- na 

aorta dos ratos hipertensos renais; 

� A concentração de NO basal e liberada do TERPY é menor em aortas de 

ratos hipertensos renais do que em normotensos; 

� Estes dados sugerem que nas aortas dos ratos hipertensos renais, o 02
- é um 

dos fatores dos responsáveis pelo menor relaxamento induzido pelos 

doadores de NO: TERPY e NPS. 
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No estudo da influência das cavéolas sobre o efeito dos doadores de NO, 

TERPY e NPS, em aorta de ratos normotensos e hipertensos renais 2R-1C, 

observamos que: 

� A desorganização das cavéolas com ciclodextrina reduz o relaxamento 

estimulado com os doadores de NO, TERPY e NPS somente em células do 

músculo liso da aorta dos ratos normotensos.  

� A desorganização das cavéolas inibe o efeito do TERPY sobre a 

concentração citosólica de Ca2+ somente na aorta dos ratos normotensos; 

� O número de cavéolas é menor no músculo liso vascular da aorta dos ratos 

hipertensos renais do que de normotensos; 

� O menor efeito vasodilatador induzido pelos doadores de NO na aorta de 

ratos hipertensos renais pode estar relacionado à desorganização das 

cavéolas. 

 

No estudo da Integridade das cavéolas em células endoteliais da aorta de ratos 

normotensos e hipertensos renais 2R-1C, observamos que: 

� O número de cavéolas é menor nas células endoteliais da aorta dos ratos 

hipertensos renais do que de normotensos; 

� O tratamento com 10 mM CD reduziu o número de cavéolas nas células 

endoteliais da aorta dos ratos normotensos e hipertensos renais; 

� Novos estudos serão feitos para verificar a função das cevéolas nas células 

endoteliais e se estas funções encontran-se prejudicadas nos animais 

hipertensos renais.  
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 Estudando o efeito do TERPY sobre a pressão arterial de ratos normotensos e 

hipertensos renais 2R-1C, verificamos que: 

� O TERPY promove efeito hipotensor em ratos hipertensos, de forma dose-

dependente; 

� O efeito hipotensor do TERPY é mais prolongado que o do NPS, porém o efeito 

do NPS é de maior amplitude do que o efeito hipotensor do TERPY; 

� Os doadores de NO TERPY e NPS possuem maior efeito hipotensor em ratos 

hipertensos renais; 

 

CONCLUSÕES 

� Os resultados obtidos neste estudo indicam que a elevada concentração de 

O2
- e o menor número de cavéolas encontrados na aorta dos ratos 

hipertensos renais, devem contribuir de forma importante para o menor 

relaxamento da aorta de ratos hipertensos renais (2R-1C); 

� Nossos resultados obtidos na medida da pressão arterial, juntamente com os 

dados encontrados na literatura, poderiam indicar que os efeitos dos 

doadores de NO seria maior nos vasos de resistência de ratos hipertensos. 
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ABSTRACT
Relaxation induced by nitric oxide (NO) donors is impaired in
renal hypertensive two kidney-one clip (2K-1C) rat aortas. It has
been proposed that caveolae are important in signal transduc-
tion and Ca2� homeostasis. Therefore, in the present study we
investigate the integrity of caveolae in vascular smooth muscle
cells (VSMCs), as well as their influence on the effects pro-
duced by NO released from both the new NO donor [Ru(NH.NHq)
(terpy)NO�]3� (TERPY) and sodium nitroprusside (SNP) on 2K-1C
rat aorta. The potency of both TERPY and SNP was lower in the
2K-1C aorta that in the normotensive aorta [two kidney (2K)],
whereas the maximal relaxant effect (ME) was similar in both
2K-1C and 2K aortas. In the 2K aorta, methyl-�-cyclodextrin (CD)

reduced both the potency of TERPY and SNP, and their ME
compared with the control, but it had no effect on the potency and
ME of these NO donors in 2K-1C aortas. The decrease in cytosolic
Ca2� concentration ([Ca2�]c) induced by TERPY was larger in 2K
than in 2K-1C cells, and this effect was inhibited by CD in 2K cells
only. Aortic VSMCs from 2K rats presented a larger number of
caveolae than those from 2K-1C rats. Treatment with CD reduced
the number of caveolae in both 2K and 2K-1C aortic VSMCs. Our
results support the idea that caveolae play a critical role in the
relaxant effect and in the decrease in [Ca2�]c induced by NO, and
they could be responsible for impaired aorta relaxation by NO in
renal hypertensive rats.

Caveolae are flask-shaped invaginations of the plasma
membrane that are abundant in endothelial cells and vascu-
lar smooth muscle cells (VSMCs) (Voldstedlund et al., 2001).
They are rich in cholesterol, glycosphingolipids, and the
structural protein caveolin. Cholesterol is a very important
component of caveolae, and it appears to be crucial to the
maintenance of the structural integrity of this vesicular com-
plex, because caveolae disappear in cells that are depleted of
cholesterol. Previous studies have shown that cell exposure
to sterol-binding agents such as methyl-�-cyclodextrin re-
moves cholesterol from the plasmalemma. This causes caveo-
lae disassembly (Linder et al., 2005), whereas the general
morphology of the tissue is preserved.

It has been proposed that caveolae are important in signal

transduction. Diverse functional roles have been ascribed to
them, including regulation of macromolecular transport, cell
volume regulation, and Ca2� homeostasis (Taggart, 2001).
Voltage-gated Na� channels have been reported to be local-
ized in cardiac myocyte caveolae (Yarbrough et al., 2002), and
�-subunits of L-type Ca2� channels can be found in caveolin-
enriched membranes in the smooth muscle (Darby et al.,
2000). In addition, caveolin expression seems to enhance or to
be required for the swelling-induced Cl� channel function
(Okada, 1999). Na�/K�-ATPase pump and Na�/Ca2� ex-
change (Moore et al., 1993) are also found in caveolae. Fur-
thermore, in many smooth muscles, caveolae are often in
close proximity to the underlying network of the peripheral
sarcoplasmic reticulum, commonly separated by distances as
little as 10 to 40 nm (Nixon et al., 1994). Therefore, the fact
that caveolae are located adjacent to the sarcoplasmic retic-
ulum, close to channels, pumps, and exchangers important
for Ca2� mobilization and transport, supports the notion that
caveolae may influence Ca2� signaling.
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Drab et al. (2001) have demonstrated extensive changes in
the cardiovascular system of knockout mice to caveolin-1,
which is a structural protein essential for caveolae formation.
Various diseases lead to changes in caveolin levels and/or to
the appearance of caveolae (Taggart, 2001). However, in the
case of renovascular hypertension, there are no studies de-
scribing caveolae in the VSMCs from thoracic aortas.

Hypertension has been associated with vascular reactiv-
ity impairment to relaxant agents. In several models of
experimental hypertension the NO-dependent relaxation
is reduced. Impaired relaxation to NO, both endothelium-
dependent (Callera et al., 2000, 2004) and endothelium-
independent (Heitzer et al., 1999; Callera et al., 2000,
2004; Bonaventura et al., 2005), has been observed in
arteries from renovascular hypertensive rats. This impair-
ment has been attributed to several factors such as endo-
thelial dysfunction by decreased NO release and/or endo-
thelium-derived hyperpolarizing factor (Mantelli et al.,
1995), increased production of superoxide anions (Heitzer
et al., 1999), and alterations in the membrane potential of
VSMCs (Callera et al., 2000). On the basis of this informa-
tion, it seems that impaired relaxation to NO in arteries from
hypertensive rats occurs due to endothelial dysfunction and
to some dysfunction in the vascular smooth muscle. Thus, the
aim of this study was to investigate dysfunction in the vas-
cular smooth muscle. We hypothesized that the caveolae in
VSMCs are disassembled, thus contributing to the exogenous
NO effect in reducing the cytosolic Ca2� concentration.
Therefore, in the present study we investigated the integrity
of the caveolae in VSMCs from the thoracic aorta and their
influence on the relaxant effect of NO released from both the
new NO donor ([Ru(NH.NHq)(terpy)NO�]3� (TERPY) (de
Lima et al., 2006) and the classic NO donor sodium nitro-
prusside (SNP) on 2K-1C rat aorta.

Materials and Methods
Experimental Animals

Renovascular hypertension was induced in rats following the
2K-1C Goldblatt model. In brief, male Wistar rats (180–200 g) were
anesthetized and submitted to a midline laparotomy. Then, a silver
clip with an internal diameter of 0.20 mm was placed around the left
renal artery. Normotensive 2K rats were submitted to laparotomy
only. Animals were maintained on standard rat chow with a 12-h
light/dark cycle and given free access to food and water. The systolic
blood pressure was measured weekly in nonanesthetized animals by
an indirect tail-cuff method (MLT125R pulse transducer/pressure
cuff coupled to the PowerLab 4/S analog-to-digital converter; AD
Instruments Pty Ltd., Castle Hill, Australia), and rats were consid-
ered hypertensive when the systolic blood pressure was higher than
160 mm Hg. Experimental protocols followed standards and policies
of the University of São Paulo’s Animal Care and Use Committee.

Vascular Reactivity Studies

Six weeks after surgery, rats were killed by decapitation, and the
thoracic aortas were isolated. Aortic rings, 4 mm in length, were placed
in bath chambers (10 ml) for isolated organs containing physiological
salt solution (PSS) at 37°C, continuously bubbled with 95% O2 and 5%
CO2, pH 7.4. Two fine stainless steel holders were placed through the
lumen of the aortic rings; one of the holders was fixed to the tissue
chamber and the other was connected to an F-60 force-displacement
transducer, and the contractile/relaxant responses were recorded on a
polygraph (Narco Biosystems Inc., Houston, TX). The aortic rings were
submitted to a tension of 1.5 g, which was readjusted every 15 min

throughout a 60-min equilibration period before addition of the given
drug. An optimal basal tension of 1.5 g in aortic rings from both 2K and
2K-1C rats was previously standardized by exposing the vessels to 90
mM KCl under various resting tensions (0.25–2.5 g). The endothelium
was mechanically removed by gently rubbing the intimal surface with
stainless steel holders. Endothelial integrity was qualitatively assessed
by the degree of relaxation caused by 1 �M acetylcholine in the presence
of contractile tone induced by phenylephrine (0.1 �M). As our studies
required endothelium denuded aortas, the rings were discarded if there
was any degree of relaxation to avoid the possible influence of endothe-
lial factors.

After the endothelial integrity was assessed, aortic rings were
precontracted with phenylephrine (100 nM). When the plateau was
reached, concentration-effect curves to the NO donors TERPY (1
nM–300 �M) (de Lima et al., 2006) and SNP (0.1 nM-10 �M) were
constructed in the 2K and 2K-1C aortic rings. Methyl-�-cyclodextrin
(CD) (10 mM) (Linder et al., 2005), a caveolae disassembler, was
added 60 min before phenylephrine to examine the effect of CD on
the relaxation induced by the NO donors. Concentration-effect
curves to both TERPY and SNP were constructed in aortic rings from
2K and 2K-1C rats, precontracted with phenylephrine in the pres-
ence or in the absence of CD. Control responses were obtained in
experiments where CD was replaced by vehicle (PSS).

Vascular Smooth Muscle Cell Isolation

To confirm the results obtained with TERPY in the aorta tissue by
vascular reactivity studies, all the experiments with TERPY were per-
formed using smooth muscle cells isolated from the aorta using confocal
microscopy. Six weeks after the surgery, rats were killed by decapita-
tion, and the thoracic aortas were isolated. VSMCs were isolated from
the aorta by enzymatic digestion. In brief, the aortas were dissected and
longitudinally opened. The endothelium and the adventitia were re-
moved, and the tissue was minced into small pieces, which were incu-
bated in Ca2�-free Hanks’ solution containing collagenase type II-S
(0.03 mg/ml). The tissue was gently shaken in this solution for 25 min
at 37°C and bubbled with a carbogen mixture. After that, bovine serum
albumin (type I, 10 mg/ml) was added to the vessel fragments present
in Ca2�-free Hanks’ solution, and the cells were released by mechanical
dispersion with a Pasteur pipette. The resultant cell suspension was
centrifuged at 1000 rpm for 3 min and suspended in Dulbecco’s modified
Eagle’s medium containing glutamine (2 mM), HEPES (pH 7.4, 20
mM), penicillin (10,000 U/ml), and streptomycin (10,000 �g/ml) (Palm-
berg and Thyberg, 1986). The cells were plated on glass coverslips, kept
in a humidified 37°C incubator gassed with 5% CO2, and used 3 h after
plating, in a serum-free medium. A similar procedure was carried out
for 2K and 2K-1C rats.

Ca2� Imaging with Fluorescent Probe and Confocal
Microscopy

Dye Loading and Treatments. To assess cytosolic Ca2� concen-
tration ([Ca2�]c), VSMCs were loaded with Fluo-3AM (10 �M) for 30
min at room temperature. Excess dye was removed by washing out
the dye with bath solution and allowing 30 min for intracellular
desterification of Fluo-3AM. CD (10 mM) was added 60 min before
cell loading with Fluo-3AM in a humidified 37°C incubator gassed
with 5% CO2. Control responses were obtained in experiments in
which CD was replaced with vehicle (Ca2�-free Hanks).

Microscopy and Image Analysis. The cells were imaged in
Hanks’ buffer (pH 7.4). [Ca2�]c was assessed by a confocal scanning
laser microscope (Leica TCS SP5). Fluo-3AM fluorescence was ex-
cited with the 488 nm line of an argon ion laser, and the emitted
fluorescence was measured at 510 nm. A time course software was
used to capture images of the cells at 0.850-s intervals (xyt), in the
Live Data Mode acquisition. By using the laser scanning confocal
microscope computer software, the intensity of the intracellular
maximal or minimal fluorescence was measured. The initial fluores-
cence intensity value obtained at t � 0 was designated F0, and the
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final fluorescence intensity value obtained after stimulation with
TERPY (10 �M) was designated F. In this way, the percentage of the
difference in fluorescence intensity (%�FI), which reflects the de-
crease in [Ca2�]c, was obtained for each protocol in relation to the
control (100%): %� FI � (F0 � F/F0) � 100.

Electron Microscopy

Procedures were performed as described by Moreira et al. (1996).
In brief, rat aorta treated or not treated with CD (10 mM) for 60 min
was dissected out and fixed by immersion in a solution containing 2%
glutaraldehyde and 2% paraformaldehyde in 0.1 mM sodium caco-
dylate buffer for 24 h. Preparations were kept in sodium cacodylate
(0.1 mM) in a freezer until the next step.

Postfixation was carried out in 1% osmium tetroxide for 1 h. The
muscle was washed twice in the cacodylate buffer and twice in a
sodium acetate buffer (0.1 mM, pH 5.0, adjusted with acetic acid) for
10 min each time, stained in block with 2% uranyl acetate in a
sodium acetate buffer (0.1 mol/liter, pH 5.0) overnight, and washed
in the acetate buffer. Osmium and uranyl acetate steps were per-
formed on ice. The samples were then dehydrated using a graded

series of ethanol (50, 75, 85, and 95%, 10 min each), ending in two
changes of 100% ethanol for 5 min, followed by 100% propylene oxide
to complete dehydration. The infiltration was done using Araldite
resin (CY 212; Agar Scientific, Essex, England) and propylene oxide
in a 1:1 ratio overnight, 2:1 ratio for 4 h, 3:1 ratio for 4 h; and 100%
resin for 24 h. The infiltrated samples were placed in Beam capsules
containing fresh Araldite and placed in an oven at 60°C for 36 h to
polymerize. The plastic blocks were trimmed and sectioned in a Leica
Ultracut UCT ultramicrotome. Semithin sections of 0.5 �m were
stained with 1% toluidine blue to choose the appropriate areas for
ultrathin sectioning (60–70 nm) under light microscopy. Ultrathin
sections were collected on Pyoloform and carbon-coated single sloth
grids, and they were contrasted with uranyl acetate and lead citrate.
Electron micrographs were taken at an initial magnification of
8000�, and they were photographically enlarged on the computer
screen to a magnification of 50,000�.

Morphometry and quantitative analysis were performed with the
NIH ImageJ software from National Institutes of Health, Research
Services Branch (Bethesda, MD) over scanned negatives on a Macin-
tosh G4 computer. Caveolae were counted in the cytosolic space next

Fig. 1. Concentration-response curves to TERPY in aortic rings without endothelium contracted with phenylephrine. Values are means � S.E.M. and
are expressed as percentage of relaxation to TERPY. A, relaxation induced by TERPY in aortic rings from 2K and 2K-1C rats. B, effects of CD on
TERPY-induced relaxation in aortic rings from 2K rats. C, effects of CD on TERPY-induced relaxation in aortic rings from 2K-1C rats. ��, differences
in pD2, p � 0.01. �, differences in ME, p � 0.05.
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to the membrane. Results are expressed as the number of the caveo-
lae per cell area (square micrometer).

Statistical Analysis

Data are expressed as means � S.E.M. In each set of experiments,
n indicates the number of rats studied. The values for vascular
reactivity responses to TERPY and SNP are expressed as the per-
centage of the preceding contraction induced by phenylephrine. The
concentration of the agonist producing a half-maximal response
(EC50) was determined after logit transformation of the normalized
concentration-response curves, and it is reported as the negative
logarithm (�log EC50 � pD2 values) of the mean of individual values
for each tissue, using GraphPad Prism (version 3.0; GraphPad Soft-
ware Inc., San Diego, CA). The maximal relaxant effect (ME) was
considered to be the maximal amplitude response reached in concen-
tration-effect curves for relaxant agents. The decrease in [Ca2�]c in
cells stimulated with TERPY was obtained from %� FI. The values
for electron microscopy are expressed as the number of the caveolae
per square micrometer. Statistical analysis of the results was per-
formed using GraphPad Prism. Statistical significance was tested by
one-way analysis of variance (post hoc test: Newman-Keuls) and

Student’s t test. Values of �, p � 0.05, ��, p � 0.01, and ���, p � 0.001
were considered to be significant.

Materials

Glutaraldehyde, paraformaldehyde, sodium cacodylate, osmium
tetroxide, sodium acetate, propylene oxide, araldite plastic, uranyl
acetate, and lead citrate were purchased from electron microscopy
sciences (EMS, Fort Washington, PA). The composition of the PSS
was the following: 130.0 mM NaCl, 1.6 mM CaCl2, 4.7 mM KCl, 1.17
mM MgSO4, 1.18 mM KH2PO4, 14.9 mM NaHCO3, 0.026 mM EDTA,
and 5.5 mM dextrose.

Drugs. Acetylcholine, phenylephrine, sodium nitroprusside, methyl-
�-cyclodextrin, and Fluo-3AM were obtained from Sigma-Aldrich (St.
Louis, MO). [Ru(NH.NHq)(terpy)NO�]3� was synthesized at the Labo-
ratory of Analytical Chemistry by Dr. Roberto Santana da Silva.

Results
Vascular Reactivity. As shown in Fig. 1A, the new NO

donor TERPY induced a concentration-dependent relax-
ation in endothelium-denuded aortas contracted with

Fig. 2. Concentration-response curves to SNP in aortic rings without endothelium contracted with phenylephrine. Values are means � S.E.M. and are
expressed as percentage of relaxation to SNP. A, relaxation induced by SNP in aortic rings from 2K and 2K-1C rats. B, effects of CD on SNP-induced
relaxation in aortic rings from 2K rats. C, effects of CD on SNP-induced relaxation in aortic rings from 2K-1C rats. ��, differences in pD2 and in ME,
p � 0.01.
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phenylephrine. The potency of TERPY in inducing relax-
ation was greater in the 2K rat aortas (pD2: 7.05 � 0.07,
n � 6) than in the 2K-1C rat aortas (pD2: 6.51 � 0.06, p �
0.01, n � 6), whereas the maximal relaxant effect was
similar in both cases (2K: 108.6 � 2.0%; 2K-1C: 110.7 �
0.7%). Similar results were obtained in the case of relax-
ation by the classic NO donor SNP. The potency of SNP in
inducing relaxation was greater in the 2K rat aortas (pD2:
8.90 � 0.08, n � 7) than in the 2K-1C rat aortas (pD2:
8.44 � 0.15, p � 0.01, n � 6), and the maximal relaxant
effect was similar in both aortas (2K: 114.3 � 3.4%, n � 7;
2K-1C, 110.3 � 1.2%, n � 6) (Fig. 2A).

To verify the influence of caveolae on the relaxation in-
duced by NO donors, we treated aortas with CD (10 mM), a
caveolae disassembler. Our results showed that the relax-
ation induced by TERPY was inhibited by treating of 2K
aortic rings with CD (pD2: 6.55 � 0.09; ME: 97.9 � 1.7%, n �
6), compared with the nontreated aortic rings (pD2: 7.05 �
0.07, p � 0.01; ME: 108.6 � 2.0%, p � 0.05; n � 6) (Fig. 1B).
On the other hand, as shown in Fig. 1C, CD did not change
the relaxation induced by TERPY in 2K-1C aortic rings (pD2:
6.33 � 0.11; ME: 104.5 � 2.6%; n � 6) versus control (pD2:
6.51 � 0.06; ME: 110.7 � 0.7%; n � 6). In the same way, the
relaxation induced by SNP was inhibited by treating 2K
aortic rings with CD (pD2: 8.47 � 0.07; ME: 101.7 � 1.4%;
n � 7), compared with the nontreated aortic rings (pD2:
8.90 � 0.08, p � 0.01; ME: 114.3 � 3.4%, p � 0.01; n � 7)
(Fig. 2B). However, CD did not change the relaxation induced
by SNP in 2K-1C aortic rings (pD2: 8.46 � 0.12; ME: 103.6 �
2.6%; n � 6) versus control (pD2: 8.44 � 0.15; ME: 110.3 �
1.2%; n � 6) (Fig. 2C).

Confocal Microscopy. To confirm the results obtained
with TERPY in the aorta tissue by vascular reactivity stud-
ies, we used confocal microscopy. Our results show that the
reduction of [Ca2�]c in response to TERPY was more signif-
icant in the case of cells from 2K rats (%�FI: 55.71 � 4.81%,
n � 5) compared with 2K-1C aortic cells (%�FI: 36.29 �
2.92%, p � 0.001, n � 4), as shown in Fig. 3. These results
corroborate the vascular reactivity to TERPY in 2K and
2K-1C aortic rings, as shown in Fig. 1A.

We also verified that the reduction in [Ca2�]c induced by

TERPY was lower in 2K cells treated with CD (%�FI: 35.49 �
5.46%, n � 4) compared with those from 2K rats (%�FI: 55.71 �
4.81%, p � 0.001, n � 5) (Fig. 3). These results corroborate the
vascular reactivity to TERPY in 2K aorta treated with CD as
shown in Fig. 1B.

CD did not change the decrease in [Ca2�]c induced by
TERPY in 2K-1C aortic cells (%�FI 37.20 � 1.14%, n � 4
versus control %�FI 36.29 � 2.92%, n � 4) (Fig. 3), corrobo-
rating the vascular reactivity to TERPY in 2K-1C aorta
treated with CD as shown in Fig. 1C.

Electron Microscopy. To investigate the integrity of
caveolae in VSMCs and to verify whether treatment with CD
(10 mM) would reduce the number of caveolae in VSMCs
from the aorta, we performed out experiments with electron
microscopy. Our results gave evidence of a larger amount of
caveolae in 2K (73.20 � 10.74 caveolae/�m2, n � 3) than in
2K-1C VSMCs (30.33 � 8.68 caveolae/�m2, n � 5) (Fig. 4).
Moreover, treatment with CD (10 mM) reduced the number
of the caveolae per square micrometer in both 2K (38.80 �
7.55 caveolae/�m2, n � 5) and 2K-1C aortic cells (14.00 �
0.80 caveolae/�m2, n � 3) (Fig. 4).

These results are structurally visualized in the represen-
tative electron micrographs from 2K and 2K-1C aortas that
were not treated with CD (Fig. 5A) and of those treated with
the cholesterol-binding agent CD (Fig. 5B). The photographs
show that the caveolae are mainly aligned under the sarco-
lemma, forming periodical clusters, but treatment with CD
disassembles the linear distribution of the caveolae and the
uniformity of the cell.

Discussion
To investigate the influence of caveolae in aortas from

2K-1C rats on the relaxation induced by NO donors, we used
the new NO donor TERPY and the classic NO donor SNP.
TERPY is a thermally stable nitrosyl ruthenium complex
that is also stable in physiological pH (de Lima et al., 2006).
In the present work, we found decreased sensitivity of 2K-1C
rat aortic rings to the NO donors TERPY and SNP. The effect

Fig. 3. Effect of CD on the reduction of ([Ca2�]c) to TERPY in aortic
smooth muscle cells from 2K and 2K-1C rats. %�FI shows average of
percent reduction in FI that indicates a reduction [Ca2�]c. Differences in
%�FI values to TERPY are indicated as ���, p � 0.001, 2K versus 2K �
CD, 2K-1C, 2K-1C � CD.

Fig. 4. Number of caveolae square micrometer in aortic smooth muscle
cells from 2K and 2K-1C rats. The tissues were treated to design the
electron microscopy protocol, as described under Materials and Methods.
Bars represent the means � S.E.M. of three to five electron micrographs
counted in areas of similar magnitudes. The values are expressed as the
number of caveolae per area (square micrometers). �, significant differ-
ence (p � 0.05) in relation to the caveolae number in 2K- 1C and 2K � CD
aorta. ��, significant difference (p � 0.01) in relation to the number of
caveolae in 2K aorta cells.
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of TERPY in reducing [Ca2�]c is also impaired in 2K-1C rats.
In other studies using different NO donors, a reduction in the
sensitivity to NO in the 2K-1C rat aortas was also reported
(Heitzer et al., 1999; Callera et al., 2000, 2004; Bonaventura
et al., 2005).

In the present study, when aortic rings and aortic cells
were treated with CD, the effect of TERPY was impaired in
2K rats only, and the effect of SNP was impaired in 2K aortic
rings only. On the other hand, in renal arteries and mesen-
teric arteries from normotensive rats treated with 1 mM CD,
relaxation by SNP was not impaired (Xu et al., 2007). In the
same way, in rabbit aorta treated with 2% 2-hydroxypro-
pyl-�-cyclodextrin relaxation by SNP was not impaired
either (Darblade et al., 2001). In the aorta of normotensive
rats, Linder et al. (2005) demonstrated that 1 mM CD did not
change the endothelium-independent relaxation to YC-1.
However, this change was found to occur with 10 mM CD.
Probably these contrasting results are due to different con-
centrations of caveolae disassemblers and/or different exper-
imental animals. These results indicate an impaired relax-
ation by TERPY and SNP, as well as a failure of the new NO
donor in decreasing [Ca2�]c, which could be related with the
reduced number of caveolae in 2K-1C aortas.

Some functions have been attributed to caveolae, including
Ca2� homeostasis. Several studies have revealed that the
caveolae from smooth muscle cells contain a Ca2�-ATPase
pump (Fujimoto et al., 1992), an ATP-sensitive K� channel
(Sampson et al., 2004), a voltage-activated K� channel (Mar-
tens et al., 2004), a large conductance Ca2�-activated K�

channel (Lu et al., 2006), a Na�/K�-ATPase pump, and a
Na�/Ca2� exchange (Moore et al., 1993). Moreover, soluble
guanylyl cyclase, which is the natural NO receptor, is trans-
located to caveolar domains to be activated by NO (Zabel et
al., 2002). In such a case, it seems that the caveolae have
some roles in Ca2� homeostasis and in the NO relaxant
mechanisms as pumps, channels, exchangers, and receptors

that have been found in caveolae are either activated or
inhibited by NO.

The NO-induced vasorelaxation involves the activation of
soluble guanylyl cyclase mainly, which catalyzes the conver-
sion of GTP into cGMP (Arnold et al., 1977). Acting as a
second messenger, cGMP activates a family of serine/threo-
nine protein kinases called cGMP-dependent protein kinases,
which induce relaxation by decreasing [Ca2�]c and Ca2� de-
sensitization of the actin-myosin contractile system (Lee et
al., 1997). Experimental studies have identified various mo-
lecular targets that can be regulated by cGMP-dependent
protein kinases, including the Ca2�-ATPase pump (Yoshida
et al., 1991), Ca2�-activated K� channel (Robertson et al.,
1993), and Na�/Ca2� exchange (Furukawa et al., 1991). Var-
ious NO cGMP-independent mechanisms have been reported
in a number of studies, including the direct activation of K�

channels (Bolotina et al., 1994; Homer and Wanstall, 2000),
as well as the activation of the Na�/K�-ATPase pump
(Homer and Wanstall, 2000).

In the present study, we demonstrated that the number of
caveolae is lower in the cells from aortas treated with CD in
both groups (2K and 2K-1C). The reduced number of caveolae
in VSMCs upon treatment with CD has been reported in
other studies (Ushio-Fukai et al., 2001; Dreja et al., 2002).
Because caveolae are enriched in cholesterol (4–8-fold com-
pared with the rest of the membrane), these organelles dis-
appear in cells that are depleted of cholesterol (Darblade et
al., 2001). Exposure of cells to sterol-binding agents such as
CD and filipin removes cholesterol from the plasmalemma,
which causes the caveolae to disassemble (Rothberg et al.,
1990, 1992). CD is a membrane-impermeable molecule that
depletes cellular cholesterol content through solubilization of
the plasmalemmal cholesterol (Kilsdonk et al., 1995). This
cholesterol-binding agent has been efficiently used as a phar-
macological tool to study the role of caveolae (Dreja et al.,
2002; Je et al., 2004).

Fig. 5. Electron micrographs of aortic smooth muscle cells
in longitudinal sections from 2K and 2K-1C rats. General
arrangement representative of the two control groups not
treated with CD from 2K and 2K-1C rats (A) and two
groups treated with CD from 2K and 2K-1C rats (B). Orig-
inal magnification, 50,000�. Scale bar, 0.5 �m in each
case.
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In summary, a decreased number of caveolae play a critical
role in the reduced sensitivity to NO in aortas from 2K-1C
rats, and it could be the reason for the impaired relaxation by
NO donors. To our knowledge, this is the first work showing
that there is a lower number of caveolae in aortic smooth
muscle cells from renal hypertensive rats (2K-1C). Our re-
sults support the idea that caveolae play a key role in the
vascular effects of nitric oxide. The evaluation of this ques-
tion may provide insights for the design of tools to restore
normal blood pressure levels in hypertensive states.
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Abstract

Impaired relaxation induced by the new nitric oxide (NO) donor [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) has been observed in the
aortic rings from renal hypertensive rats (2K-1C). An increased production of reactive oxygen species (ROS) in the aortas from 2K-
1C rats are capable of reducing NO bioavailability. Therefore, this study aimed at investigating the effects of an antioxidant (vitamin
C) on the relaxant effect of NO released from TERPY on the 2K-1C rat aorta. As for vascular reactivity, the potency of TERPY is
greater in the control rats (2K) than in 2K-1C whereas the maximum relaxation (ME) is not significantly different between the 2K
and 2K-1C rat aortas. The relaxation of TERPY is potentiated only in the 2K-1C aortic ring treated with vitamin C. TERPY has a lower
effect in decreasing cytosolic Ca2+ concentration ([Ca2+]c) in vascular smooth muscle cells (VSMCs) from 2K-1C rats. This effect is also
potentiated in 2K-1C aortic cells treated with vitamin C, but it is not altered in 2K cells. The basal cytosolic NO concentration ([NO]c) is
lower in 2K-1C than in 2K cells, and the bioavailability of the NO released from TERPY is larger in 2K than in 2K-1C VSMCs. The
superoxide radical concentration ([O��2 ]) is higher in the 2K-1C aorta, and vitamin C reduces the [O��2 ] in the 2K-1C aorta. Taken
together, these results show that in the aortas of renal hypertensive 2K-1C rats, released NO from the new NO donor is not available
to produce a similar effect in 2K aorta due to increased [O��2 ].
� 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.
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Introduction

Nitric oxide (NO) regulates an array of physiological
processes including the maintenance of vascular tone.
The vasorelaxation induced by NO involves mainly the
activation of soluble guanylyl cyclase, which catalyzes the
conversion of guanosine triphosphate (GTP) into cyclic
guanosine monophosphate [1]. Acting as a second messen-
ger, cGMP activates a family of serine/threonine protein
kinases called cGMP-dependent protein kinases (PKGs),
which induce relaxation by decrease of cytosolic Ca2+ con-
centration ([Ca2+]c) and Ca2+ desensitization of actin–
1089-8603/$ - see front matter � 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.
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myosin contractile system, in vascular smooth muscle cells
[2]. Various cGMP-independent mechanisms of NO have
been reported in a number of studies, including the direct
activation of K+ channels [3,4], as well the activation of
Na+/K+-ATPase pump [4].

In previous studies, we have observed an impaired relax-
ation to NO in arteries from renovascular hypertensive rats
[5,6]. This impairment has been attributed to the increased
production of reactive oxygen species (ROS) [7]. The super-
oxide (O��2 ) is an important member of the ROS family,
which has been found in elevated concentration in the vas-
cular smooth muscle cells from renal hypertensive rats [8–
10]. The NO bioavailability could be significantly reduced
in the presence of O��2 because NO reacts with O��2 to form
peroxynitrite (ONOO�) [11]. These potentially harmful
vascular effects of the superoxide are normally counterbal-
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anced by the enzyme superoxide dismutase and other anti-
oxidants such as vitamins E and C [12–16]. An imbalance
between the production of ROS and the level of protective
antioxidants could lead to significant increases in the oxi-
dative stress and arterial pressure [11]. A restoration of this
balance by antioxidant oral treatment with tempol [17,18],
sesamin [17,19], vitamin E [19,20], and vitamin C [20] has
been shown to decrease the arterial pressure in hyperten-
sive rats.

NO donors are pharmacologically active substances that
release NO in vivo or in vitro. [Ru(terpy)(bdq)NO+]3+

(TERPY) is a nitrosyl ruthenium complex that is thermally
stable in physiological pH and it has been described as an
NO donor [21] that induces vascular relaxation. The cellu-
lar mechanisms involved in this effect have been described
by Bonaventura et al. [22]. This compound is attractive
since NO donors used in clinical medicine present some dis-
advantages. For instance, the chronic treatment with nitro-
glycerin induces tolerance [23], and sodium nitroprusside
releases cyanide [24], which is toxic to the vascular cells.
Therefore, the aim of this study was to verify the influence
of the antioxidant agent vitamin C on the effect of the new
NO donor TERPY on the aortic vascular smooth muscle
from renal hypertensive rats (2K-1C).
Materials and methods

Experimental animals

Experimental protocols followed standards and policies of the Animal
Care and Use Committee of the University of São Paulo. Renovascular
hypertension was induced in rats following the 2K-1C Goldblatt model
[25]. Briefly, male Wistar rats (180–200 g) were anesthetized with tribro-
moethanol (2.5 mg kg�1, i.p.) and after a midline laparotomy a silver clip
with an internal diameter of 0.20 mm was placed around the left renal
artery. Normotensive two-kidney rats (2K) were only submitted to lapa-
rotomy. Animals were maintained on standard rat chow with a 12 h
light/dark cycle and given free access to both food (standard rat chow)
and water. The systolic blood pressure (SBP) was measured weekly in
non-anesthetized animals by an indirect tail-cuff method (MLT125R pulse
transducer/pressure cuff coupled to the PowerLab 4/S analog-to-digital
converter; AD Instruments Pty Ltd., Castle Hill, Australia), and rats were
considered hypertensive when the SBP was higher than 160 mmHg.

Functional studies

Rats were killed by decapitation six weeks after surgery, and the tho-
racic aortas were isolated. Aortic rings, 4 mm in length, were placed in
bath chambers (10 mL) for isolated organs containing physiological salt
solution (PSS) at 37 �C, continuously bubbled with 95% O2 and 5%
CO2, pH 7.4. Two fine stainless steel holders were placed through the
lumen of the aortic rings, one of the holders was fixed to the tissue cham-
ber and the other was connected to an F-60 force–displacement trans-
ducer. The contractile/relaxant responses were recorded on a polygraph
(Narco Biosystems Inc., Houston, TX, USA). The aortic rings were sub-
mitted to a tension of 1.5 g, which was readjusted every 15 min during a
60 min equilibration period before addition of the given drug. An optimal
basal tension of 1.5 g in the aortic rings from both 2K and 2K-1C was pre-
viously standardized by exposing the vessels to 90 mM KCl under various
resting tensions (0.25–2.5 g). The endothelium was mechanically removed
by gently rubbing the intimal surface with stainless steel holders. Endothe-
lial integrity was qualitatively assessed by the degree of relaxation caused
by 1 lM acetylcholine in the presence of contractile tone induced by phen-
ylephrine (0.1 lM). As our studies required endothelium denuded aortas,
the rings were discarded if there was any degree of relaxation, to avoid the
possible influence of endothelial factors.

After endothelial integrity was assessed, aortic rings were pre-con-
tracted with phenylephrine (0.1 lM), and concentration–effect curves to
NO donor TERPY (1 nM to 300 lM) were constructed in the 2K and
2K-1C aortic rings when the plateau was reached. Vitamin C (100 lM)
[26] was added 20 min before phenylephrine. Concentration–effect curves
to TERPY (1 nM to 300 lM) were constructed in order to examine the
effect of vitamin C on the relaxation induced by the NO donor, in the aor-
tic rings isolated from 2K and 2K-1C rats pre-contracted with phenyleph-
rine (0.1 lM), in the presence or absence of vitamin C.

Vascular smooth muscle cells isolation

Rats were killed by decapitation six weeks after surgery, and the tho-
racic aortas were isolated. Vascular smooth muscle cells (VSMCs) were
isolated by enzymatic digestion from aorta as described previously [29].
Briefly, the aortas were dissected and longitudinally opened. The endothe-
lium and the adventitia were removed, and the tissue was minced into
small pieces and incubated in Ca2+ and Mg+ free Hanks solution with
the following composition (in mM): 145.0 NaCl, 5.0 KCl, 0.5 NaH2PO4,
10.0 dextrose and 10.0 HEPES (pH 7.4) containing 0.03 mg/mL collage-
nase Type II-S. The tissue was gently shaken in this solution for 25 min
at 37 �C and bubbled with carbogen mixture. After that, 10 mg/mL bovine
serum albumin (type I) was added to the vessel fragments in Ca2+ and
Mg+ free Hanks solution, and cells were released by mechanical dispersion
with a Pasteur pipette. The resultant cell suspension was centrifuged at
1000 rpm for 3 min and suspended in Ca2+ and Mg+ free Hanks. The cells
were plated on glass coverslips pretreated with poly-L-lysine solution and
kept in a humidified 37 �C incubator gassed with 5% CO2. The cells were
used 3 h after plating and were maintained in a serum-free medium. A sim-
ilar procedure was carried out for 2K and 2K-1C rats.

Ca2+ measurements

To confirm the results obtained with TERPY in the aorta tissue by vas-
cular reactivity studies, we used confocal microscopy. In order to assess
the transient of the cytosolic Ca2+ concentration ([Ca2+]c), VSMCs were
loaded with Fluo 3-AM (10 lM) for 30 min at room temperature. Excess
dye was removed by washing out the dye with bath solution and allowing
30 min for intracellular desterification of Fluo 3-AM to Fluo 3. The cells
were imaged in Hanks (with the following composition in mM: 1.6 CaCl2,
1.0 MgCl2, 145.0 NaCl, 5.0 KCl, 0.5 NaH2PO4, 10.0 dextrose and 10.0
HEPES, pH 7.4) and [Ca2+]c was assessed by a confocal scanning laser
microscope (Leica TCS SP5) [27–30]. Fluo 3 fluorescence was excited with
the 488 nm line of an argon ion laser and the emitted fluorescence was
measured at 510 nm. A time course software was used to capture images
of the cells at intervals of 0.850 s (xyt) in Live Data Mode acquisition.
By applying the computer software of the LSCM, the intensities of the
intracellular maximum or minimum fluorescence were measured. From
this data, it was used as the initial fluorescence intensity value at t = 0 s
was taken as F0, and the final value of the fluorescence intensity F was reg-
istered after TERPY (10 lM) addition. In this way, negative values from
differences in percentage of fluorescence intensity (D%FI) reflects the
decrease in [Ca2+]c, which was obtained for each protocol in relation to
basal (F0) (100%). Vitamin C (100 lM) was added 20 min before TERPY
(10 lM).

D%FI ¼ ðF � F 0=F 0Þ � 100
NO measurements

To assess the cytosolic nitric oxide concentration ([NO]c), VSMCs
were loaded with the NO indicator 4,5-diaminofluorescein diacetate
(DAF-2 DA) (5 lM) for 30 min, at room temperature [31]. The membrane
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permeable DAF-2 DA readily enters the cells and is subsequently hydro-
lyzed by cytosolic esterases releasing free DAF-2, which does not leak into
the medium. At physiological pH, DAF-2 is relatively non-fluorescent;
however, in the presence of NO and oxygen, it forms DAF-2 triazole
(DAF-2 T), a fluorescent product. This approach allows the direct visual-
ization and semi-quantitative analysis of the basal NO availability at the
cell level. Excess dye was removed by washing out the dye with a bath
solution. The cells were imaged in Hanks buffer (pH 7.4). [NO]c was
assessed by a confocal scanning laser microscope (Leica TCS SP5).
DAF-2T fluorescence was excited with the 488 nm line of an argon ion
laser and the emitted fluorescence was measured at 515 nm. Time course
software was used to capture images of the cells at 2-second intervals
(xyt) in the Live Data Mode acquisition. By applying the LSCM computer
software, the intensities of the intracellular maximum or minimum fluores-
cence were measured. From these data, the initial fluorescence value at
t = 0 s was taken as F0, and the final fluorescence intensity value F was
registered after TERPY (10 lM) addition (at 2 s). In this way, positive val-
ues from D%FI reflect the increase in [NO]c, which was obtained for each
protocol in relation to F (100%). To assess basal [NO]c, values from F0

were measured.

D%FI ¼ ðF � F 0=F Þ � 100
Fig. 1. Effects of vitamin C (Vit. C––100 lM)) on TERPY (10 lM)
induced relaxation in the aortic rings from normotensive (2K) and
hypertensive (2K-1C) rats. Concentration–response curves to
[Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY) in denuded aortic rings pre-
contracted with phenylephrine. Values are means ± S.E.M. and are
expressed as percentage of relaxation to TERPY.
HPLC analysis

Dihydroethidium (DHE) is a widely used sensitive superoxide (O��2 )
probe. 2-Hydroxyethidium (EOH) and ethidium (E) are products of
DHE oxidation. However, EOH is more specific for O��2 than the less-spe-
cific product E. Separation of DHE, EOH and E was performed as
described previously [32]. The chromatographic separation was carried
out using a NovaPak C18 column (3.9 � 150 mm, 5 lm particle size) in
an HPLC system (Waters) equipped with a rheodyne injector and photo-
diode array (W2996) and fluorescence (W2475) detectors, using solution A
(pure acetonitrile) and solution B (water/10% acetonitrile/0.1% trifluor-
acetic acid) as the mobile phase at a flow rate of 0.4 mL min�1. Runs were
started with 0% A, increased linearly to 40% A during the initial 10 min,
kept at this 7 proportion for an additional 10 min, changed to 100% A
for an additional 5 min, and back to 0% A for the final 10 min. DHE
was monitored by UV absorption at 245 nm. EOH was monitored by fluo-
rescence detection with excitation at 510 nm and emission at 595 nm.
Quantification was performed by comparison of integrated peak areas
of the obtained and standard solutions under identical chromatographic
conditions.

HPLC analysis of superoxide in aortic segments

Aortic extraction was performed as described previously [32], with
the specified modifications. Aortic artery segments (�3 mm in length)
were incubated in 0.5 mL of PBS/DTPA, in the presence or absence of
vitamin C (100 lM), for 20 min, in a 1.5 mL Eppendorf vial. A volume
2.5 lL of DHE 10 mM stock solution was added to the buffer, to achieve
a final concentration of 50 lM, and a final DMSO concentration of 0.5%
v/v. Incubation was carried out for 30 min at 37 �C in the dark. Artery
segments were washed in PBS, transferred to liquid nitrogen, and
homogenized with mortar and pestle. The homogenate was resuspended
in acetonitrile (0.5 mL), sonicated (3 cycles at 8 W for 10 s), and centri-
fuged (12,000g for 10 min at 4 �C). Supernatants were dried under vac-
uum (Speed VacR Plus SC-110A, Thermo Savant) and pellets were
maintained at �20 �C, in the dark, until analysis was carried out. Sam-
ples were suspended in 120 lL PBS/DTPA and injected (100 lL) into the
HPLC system. The simultaneous detection of DHE and its derived oxi-
dation product (EOH) using ultraviolet and fluorescence detection,
respectively, allowed the ideal situation for using DHE as an internal
control during the organic extraction of each sample. Thus, DHE-
derived products were expressed as the ratio of EOH generated per
DHE consumed (initial 50 lM DHE concentration minus remaining
DHE; nmol EOH/lmol DHE).
Materials

The composition of PSS was the following (in mM): 130.0 NaCl, 1.6
CaCl2, 4.7 KCl, 1.17 MgSO4, 1.18 KH2PO4, 14.9 NaHCO3, 0.026 EDTA,
and 5.5 dextrose. Acetylcholine, phenylephrine, Fluo 3-AM, collagenase
Type II-S, bovine serum albumin (type I), dimethyl sulfoxide (Grade I)
DMSO, poly-L-lysine solution, DAF-2 DA, and vitamin C were obtained
from Sigma–Aldrich (St. Louis, MO, USA). DHE was purchased from
Invitrogen (Carlsbad, CA). The [Ru(NH.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY)
complex was synthesized as previously described [21]. It was synthesized
at the Laboratory of Analytical Chemistry by Dr. Roberto Santana da
Silva.
Statistical analysis

Data are expressed as means ± S.E.M. In each set of experiments, n

indicates the number of rats studied. The values for vascular reactivity
and responses to TERPY are expressed as percentage of the preceding
contraction induced by phenylephrine. The concentration of the agonist
producing a half-maximal response (EC50) was determined after logit
transformation of the normalized concentration–response curves and it
is reported as the negative logarithm (�log EC50 = pD2 values) of the
mean of individual values for each tissue, using GraphPad Prism version
3.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA). The maximum relaxant
effect (ME) was considered as the maximal amplitude response reached
in concentration–effect curves for relaxant agents. The decrease in
[Ca2+]c in cells stimulated with TERPY was obtained from D%FI. The
statistical analysis of the results was performed by using GraphPad Prism
version 3.0. The statistical significance was tested by one-way ANOVA
(post-test: Newman–Keuls) and Student’s t test, and values of P < 0.05
were considered significant.
Results

Functional studies

The new NO donor (TERPY 1 nM to 300 lM) induces a
concentration-dependent relaxation in endothelium-
denuded aortas contracted with phenylephrine (Fig. 1).
The potency of TERPY in inducing relaxation is greater
in the aortic ring from 2K rats (pD2: 7.08 ± 0.06, n = 7)
than in 2K-1C (pD2: 6.55 ± 0.07, p < 0.001, n = 7), whereas
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the maximum relaxant effect is similar when 2K
(109.3 ± 1.8%) and 2K-1C (110.5 ± 2.1%) are compared
(Fig. 1).

Addition of the antioxidant vitamin C (100 lM)
improves the relaxation induced by TERPY in the aortic
rings from 2K-1C. Vitamin C increases the potency of
TERPY in 2K-1C aortas (pD2: 6.97 ± 0.04, n = 6), but it
does not modify the maximum relaxant effect to TERPY
in the aortic rings from 2K-1C (115.5 ± 4.9%). On the
other hand, vitamin C does not modify the potency (pD2:
6.97 ± 0.10, n = 6) or the maximum relaxant effect
(105.6 ± 2.2%) to TERPY in the aortic rings from 2K rats
(Fig. 1).

Ca2+ measurements

Using the confocal microscope, we examined the effect
of TERPY on [Ca2+]c in VSMCs from 2K and 2K-1C
rat aortas, pre-loaded with Fluo 3-AM. As shown in
Fig. 2A, a decrease in the fluorescence of Fluo 3 in VSMCs
from 2K rats can be visualized in the x–y scanned images
after the addition of TERPY (at 115 s). The decrease in
[Ca2+]c in response to TERPY (10 lM) is sharper in cells
Fig. 2. Decrease of cytosolic Ca2+ concentration ([Ca2+]c) induced by [Ru(NH
hypertensive (2K-1C) vascular smooth muscle cells (VSMCs) from rat aortas
TERPY (10 lmol/L). (A) Temporal effect of TERPY in a single vascular smoot
after 115 s. The intensities of the colors indicate higher [Ca2+]c (as shown in t
[Ca2+]c induced by TERPY in VSMCs from 2K and 2K-1C rats. D%FI indicate
indicated as ***p < 0.001, 2K-1C versus 2K and *p < 0.05, 2K-1C versus 2K-1
from 2K (%DFI: �58.47 ± 4.83%, n = 5) than in those
from 2K-1C (%DFI: �35.54 ± 2.38%, p < 0.001, n = 4),
as shown in Fig. 2B. These results support the vascular
reactivity study data using TERPY (1 nM to 300 lM) in
2K and 2K-1C, as shown in Fig. 1.

Addition of the antioxidant vitamin C (100 lM)
increases the effect of TERPY (10 lM) with regard to the
[Ca2+]c decrease in cells from 2K-1C (D%FI:
�47.58 ± 3.77%, n = 4) rats, as shown in Fig. 2B. How-
ever, vitamin C does not change the effect of TERPY on
[Ca2+]c in 2K aortic cells (D%FI: �58.69 ± 5.78%, n = 5)
(Fig. 2B). These results support the vascular reactivity
study data using TERPY in 2K and 2K-1C aortic rings
treated with vitamin C (Fig. 1).

NO measurements

We used the fluorescent NO indicator DAF-2 DA to
measure [NO]c in the VSMCs from the rat aorta. The
NO basal levels inside the cells from 2K-1C (F0:
34.46 ± 1.73, n = 3) were lower than the levels obtained
in the in 2K aortic cells (F0: 105.37 ± 1.54, p < 0.001,
n = 3) (Fig. 3A).
.NHq)(terpy)NO+]3+ (TERPY––10 lM) in normotensive (2K) and renal
. Cells were preloaded with Fluo-3 AM (10 lmol/L) and stimulated with
h muscle cell was recorded in the confocal microscope. TERPY was added
he left bar). (B) Effect of vitamin C (Vit. C––100 lM)) on the decrease in
s the average of % [Ca2+]c reduction. Differences between D%FI values are
C + Vit. C.



Fig. 3. Cytosolic NO concentration ([NO]c) in vascular smooth muscle cells (VSMCs) from normotensive (2K) and renal hypertensive (2K-1C) rat aortas,
preloaded with DAF-2 DA (5 lM). (A) The basal [NO]c values were obtained from F0 (initial fluorescence intensity). (B) Serial NO images of DAF-2T
fluorescence in a single vascular smooth muscle cell were recorded after the addition of TERPY (10 lM) at 2 s. The intensity of the colors indicate higher
[NO]c (as shown in the left bar). (C) Effect of TERPY on [NO]c in cells indicated by D%FI. Differences in F0 and D%FI values to FI are indicated as
***p < 0.001, 2K-1C versus 2K.
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As shown in Fig. 3B, an increase in the fluorescence of
DAF-2T in VSMCs from 2K rats can be visualized in the
x–y scanned images after addition of TERPY (10 lM at
2 s). In Fig. 3C, the increase in [NO]c in response to TER-
PY (10 lM) is more pronounced in cells from 2K (D%FI:
19.76 ± 1.65%, n = 4) than in those from 2K-1C (D%FI:
10.17 ± 0.61%, p < 0.001, n = 4).

Superoxide measurements in aortic segments

The concentration of O��2 was measured by analyzing
the DHE-derived oxidation products in the aortic seg-
ments. HPLC analysis revealed increased basal levels
of the EOH/DHE ratio in the aortic tissue from 2K-
1C rats (33.39 ± 8.37 nmol/lmol, n = 5), which is higher
than the ratio found in the aortic tissue from 2K rats
(7.76 ± 1.59 nmol/lmol, n = 7) (Fig. 4). This shows that
the aortic segments from 2K-1C rats have a higher con-
centration of O��2 compared with the 2K aortic
segments.

In the rat aortic segments incubated with vitamin C
(100 lM), HPLC analysis revealed that the EOH/DHE
ratio is lower in aortic segments from 2K-1C rats
(7.53 ± 2.99 nmol/lmol, n = 5) but it is not modified in
the aortic segments from 2K rats (9.21 ± 1.59 nmol/lmol,
n = 6) (Fig. 4). We observed that vitamin C (100 lM) nor-
malizes the O��2 concentration in the aortic segments from
2K-1C rats.



Fig. 4. Concentration of the superoxide radical (O��2 ) in the aortic
segments as indicated by 2-hydroxyethidium (EOH)/dihydroethidium
(DHE) ratio. These segments (�3 mm in length) were incubated in the
presence or in the absence of vitamin C (Vit. C––100 lM). The DHE-
derived product was expressed as ratio of EOH generated per DHE
consumed (initial 50 lM DHE concentration minus remaining DHE;
nmol EOH/lmol DHE). Differences in the EOH/DHE ratio values are
indicated as ***p < 0.001, 2K-1C versus 2K, 2K + Vit. C, 2K-1C + Vit. C.
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Discussion

The main finding of the present study is that the
impaired effect of the new NO donor (TERPY) on the aor-
tas from 2K-1C rats is normalized by the antioxidant agent
vitamin C. Therefore, our results provide clear evidence of
the involvement of the superoxide in the impaired effect of
TERPY in the aortas from hypertensive 2K-1C rats.

We have found decreased sensitivity to the NO donor
TERPY in the aortic rings from 2K-1C rats compared to
normotensive 2K rats. In addition, the reduction in
[Ca2+]c in response to TERPY is impaired in VSMCs from
2K-1C rats. In previous studies carried out in our labora-
tory, we also reported a reduction in the sensitivity to
NO in the aortas from 2K-1C rats, although this was done
for different NO donors [5,6]. Some authors have attrib-
uted this impairment to an increased O��2 production in
the aorta from hypertensive rats [10,20,32], since NO reacts
with O��2 and forms peroxynitrite (ONOO�), thereby reduc-
ing NO bioavailability. The major O��2 source in VSMCs is
the NAD(P)H oxidase, which is stimulated by angiotensin
II [33]. It is well recognized that the development and main-
tenance of Goldblatt hypertension 2K-1C is dependent on
the renin–angiotensin system [34]. Rajagoplan et al. (1996)
have demonstrated that angiotensin II infusion can cause
hypertension and increase in the vascular O��2 production
secondary to the activation of NAD(P)H-dependent oxi-
dases. In this way, elevated angiotensin II levels could be
activating NAD(P)H oxidase and increasing O��2 in the
VSMCs from 2K-1C rats.

We used vitamin C as a pharmacological tool to investi-
gate whether the impaired effect to TERPY in the aorta
from 2K-1C rats could be due to elevated O��2 concentra-
tions. Our results show that the relaxant effect to TERPY
is normalized in the aortic rings from 2K-1C rats incubated
with vitamin C (100 lM). In the same way, the decrease in
[Ca2+]c in response to TERPY was normalized in VSMCs
from 2K-1C rats incubated with vitamin C (100 lM). This
treatment does not modify the effect to TERPY in the aor-
tas and VSMCs from 2K rats. Therefore, it can be sug-
gested that vitamin C does not modify the NO release
from TERPY, but it reduces the O��2 levels in the aortic seg-
ments from 2K-1C rats. The free radical-scavenging effect
of antioxidant vitamins such as vitamin C is well docu-
mented [35]. Also, some studies have shown that the anti-
oxidant properties of vitamin C are associated with the
decreased activation of NAD(P)H oxidase and the
increased activity of superoxide dismutase, which is an
antioxidant enzyme that metabolizes free radicals [20]. In
addition, as reported by Newaz et al. (2005) there is an
increase in nitric oxide synthase (NOS) activity with addi-
tion of dietary vitamin C [36]. In the present study, our
results indicate that vitamin C increases the effect of NO
on aorta from hypertensive rats.

According to Bonaventura et al. (2007), the relaxation
induced by TERPY is due to release of radicalar NO
(NO�) and nitroxyl anion (NO�). Therefore, we should
consider the possibility that vitamin C also scavenges the
NO�. However, our results suggest that it is not the case
because the incubation of the aortic rings with vitamin C
did not change the effects of TERPY in the isolated aortas
and VSMCs from 2K rat aortas.

The NO basal levels were measured using a fluorescent
NO probe (DAF-2 DA) in the confocal microscope. We
verified lower intracellular NO basal levels in the aortic
VSMCs from 2K-1C rats. In the same way, the increase
in [NO]c in response to TERPY is lower in the aortic
VSMCs from 2K-1C rats when compared with 2K rats.
Therefore, we could verify that the NO bioavailability is
reduced in VSMCs from 2K-1C rats, which could account
for the impaired effect to TERPY in the aorta from 2K-1C.
It was not possible to measure the [NO] in presence of vita-
min C, since it is a quenching agent for DAF-2T reaction
product of NO and O2 [31].

Superoxide quantification in the aortic segments was
performed by HPLC analysis. The O��2 concentration is
higher in the aortas from 2K-1C rats than those from 2K
rats. Nevertheless, vitamin C normalizes the O��2 concentra-
tion in the aortas from 2K-1C rats. These results agree with
those of other studies, which have described increased O��2
concentrations in the aortas from renovascular hyperten-
sive rats [8–10]. In the same way, other authors have shown
that the treatment with antioxidants normalizes O��2 con-
centration in the aortas from hypertensive rats [8,10,20,26].

In conclusion, our results show that the impaired effect
to TERPY in the aortas from 2K-1C rats is due to
increased O��2 concentration that is normalized by vitamin
C.
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