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RESUMO 
 

PEREIRA, A. C. Mecanismos celulares envolvidos no relaxamento da aorta de 
ratos induzidos pelo composto doador de óxido nítrico cis-
[Ru(bpy)2(py)(NO2)](PF6) (RuBPY). 2011. 146f. Tese (Doutorado). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2011. 
  
O óxido nítrico (NO) é o principal agente vasodilatador endógeno que regula o tônus 
e a homeostase vascular. Dentre os compostos doadores de NO, estão os 
complexos nitrosilos de rutênio. No presente estudo, o doador de NO estudado, 
RuBPY, não apresenta citotoxicidade para células do músculo liso vascular (MLV) 
ao contrário do NPS. O RuBPY apresenta eficácia semelhante ao NPS em relaxar o 
MLV de aorta de ratos, porém o NPS é mais potente. Ambos compostos liberam NO 
do tipo radicalar (NO•) no meio intracelular, mas o NPS libera também íon nitroxil 
(NO-). O sequestrador da espécie NO• (hidroxocobalamina) reduziu mais a resposta 
relaxante estimulada com RuBPY do que  com o NPS. Nenhum dos dois compostos 
precisa ser reduzido quimicamente para liberar NO, uma vez que houve relaxamento 
quando utilizamos alta concentração de KCl como agente contrátil. Porém, este 
relaxamento foi inibido, o que mostra a importância dos canais para K+ no 
relaxamento induzido pelos doadores de NO. O bloqueador não seletivo de canais 
para K+ (TEA), inibiu somente o relaxamento ao RuBPY. A via NO-GCs-GK é ativada 
por ambos doadores de NO, para induzir relaxamento. A inibição da degradação do 
GMPc potencializou o relaxamento estimulado com RuBPY e NPS. O 
armazenamento de Ca+2 no retículo sarcoplasmático (RS) via ativação da SERCA é 
importante somente para o relaxamento induzido com RuBPY. O composto RuBPY 
inibiu a resposta contrátil estimulada com fenilefrina devido ao armazenamento de 
Ca+2 no RS e também por inibir o influxo capacitivo de Ca+2. A presença do endotélio 
vascular não alterou o relaxamento induzido pelo RuBPY, porém potencializou o 
relaxamento induzido pelo NPS. A análise da liberação de NO por amperometria 
demonstrou que o RuBPY libera NO somente em presença do tecido aórtico de 
ratos. Portanto, não houve liberação espontânea de NO, por fotólise pela luz visível 
ou por redução química. É necessária a presença de heme-proteínas como a 
guanilil-ciclase solúvel (GCs) inibida pelo ODQ, para haver a conversão do nitrito 
presente no RuBPY, a NO. Pela quantificação da fluorescência emitida pela sonda 
DAF-2DA, RuBPY liberou cerca de 3,5 vezes mais NO do que o NPS. Pela medida 
do potencial de membrana, demonstramos que o RuBPY induz hiperpolarização de 
membrana de células isoladas do MLV da aorta de rato. RuBPY tem efeito 
hipotensor dose-dependente, em ratos hipertensos renais, o que não ocorre em 
animais normotensos. A redução da pressão arterial em ratos hipertensos é maior 
do que nos normotensos. Em estudos iniciais de farmacocinética, verificamos que o 
composto RuBPY é absorvido por via oral e é distribuído entre alguns tecidos após 
ser administrado aos ratos, por gavagem. 
 
Palavras- Chave: doador de óxido nítrico, óxido nítrico, nitrito, vasodilatação, aorta. 
 

 
 



ABSTRACT 
  
PEREIRA, A. C. Cellular mechanisms involved in the rat aorta relaxation 
induced by the nitric oxide donor cis-[Ru(bpy)2(py)(NO2)](PF6) (RuBPY). 2011. 
146f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 
Nitric oxide (NO) is the main endogenous vasodilator agent that regulates vascular 
tone. Among the compounds which are able of releasing NO, are the nitrosyl 
ruthenium complexes. The NO donor studied, RuBPY, does not present cytotoxicity 
in smooth muscle cells (SMC), in contrast to SNP. RuBPY has similar efficacy to 
SNP in inducing rat aorta relaxation, although SNP is more potent. Both compounds 
release intracellular radicalar NO (NO•), and SNP also release ion nitroxyl (NO-). The 
NO• scavenger (hydroxocobalamine) had greater effect on the relaxation induced by 
RuBPY than by SNP. Both compounds do not need to be chemically reduced to 
release NO, as demonstrated in aorta relaxation after pre-contraction with high 
concentrations of KCl. However, this relaxation was impaired, showing the 
importance of K+ channels to induce relaxation by NO released from these 
compounds. By using non-selective blocker for K+ channels (TEA), only the 
relaxation induced by RuBPY was inhibited. The NO-sGC-GK pathway is activated 
by NO donors to induce relaxation. Inhibition of cGMP degradation, potentiated the 
effect of RuBPY and SNP. Storage of Ca+2 in the sarcoplasmic reticulum (SR) via 
activation of SERCA is important only for the relaxation induced by RuBPY. The 
contractile response induced by phenylephrine was inhibited by RuBPY due to the 
storage of Ca+2 in RS and also by inhibiting the capacitive influx of Ca+2. The 
presence of endothelium had no effect on the relaxation induced by RuBPY, but it 
potentiated the relaxation induced by SNP. RuBPY released NO only in the presence 
of the rat aorta. The complex RuBPY did not spontaneously release NO, by 
photolysis by visible light, or by chemical reduction. RuBPY requires the presence of 
heme-protein such as guanylyl-cyclase, inhibited by ODQ, to convert nitrite to NO. 
The amount of NO released from RuBPY was about 3.5 times greater than that 
released from SNP. RuBPY induced membrane hyperpolarization of SMC. RuBPY 
has hypotensive effect in renal hypertensive rats in a dose-dependent way, which 
does not occur in normotensive rats. The decreased of blood pressure in 
hypertensive rats was greater than in normotensive rats. Initial studies of 
pharmacokinetics demonstrated that RuBPY is orally absorbed and it is also 
distributed in some tissues after being administered by gavage to rats.  
 
 
Keywords: nitric oxide donor, nitric oxide, nitrite, vasodilatation, aorta. 
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1. Introdução 
 

O óxido nítrico (NO) constitui uma das menores e mais simples moléculas 

biossintetizadas, com baixo peso molecular e solúvel em meios hidrofílico e 

hidrofóbico. Estas características conferem ao NO, alta difusibilidade pelas células, 

sendo classificado como mensageiro biológico, que não depende de transportadores 

específicos (CHEN et al., 2007).  

A produção endógena de NO é um importante fator no controle do tônus 

vascular (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991). Além disso, o NO desempenha um 

importante papel em vários processos fisiológicos e patofisiológicos como 

neurotransmissão, controle da pressão arterial, inibição da agregação plaquetária e 

respostas imunológicas em diferentes células e tecidos (REES; PALMER; 

MONCADA, 1989; WHITTLE, 1995; MONCADA; HIGGS, 1993).  

A descoberta desta importante molécula vasodilatadora iniciou-se em 1980, 

quando Furchgott e Zawadzki observaram que o relaxamento induzido pela 

acetilcolina em aorta isolada de coelho dependia da integridade do endotélio. Estes 

autores verificaram que a acetilcolina ativa receptores muscarínicos nas células 

endoteliais, o que leva à liberação de uma substância que se difunde para o músculo 

liso subjacente, causando relaxamento vascular. Denominaram esta substância de 

“Fator Relaxante Derivado do Endotélio” (EDRF), embora sua identidade 

permanecesse desconhecida. Posteriormente, Rapoport, Draznin e Murad (1983) 

verificaram que agentes que induzem relaxamento devido à liberação de EDRF, 

promovem também a ativação da enzima guanilil-ciclase com conseqüente formação 

de guanosina 3’,5’-monofosfato (GMPc). Baseados nas semelhanças químicas e 

biológicas existentes entre o EDRF e NO, os grupos de pesquisa liderados pelo Prof. 

Ignarro (IGNARRO et al., 1987) e pelo Prof. Moncada (PALMER; FERRIDGE; 

MONCADA, 1987), identificaram o EDRF como sendo o óxido nítrico, no ano de 

1987.  

O NO é sintetizado pela família de enzimas NO-sintases a partir do substrato 

L-arginina, que inclui as NO-sintases constitutivas endotelial (eNOS) e neuronal 

(nNOS) e a NO-sintase induzida. A “down-regulation” da eNOS tem sido associada a 

várias doenças como hipertensão arterial (PANZA, 1997), aterosclerose (OEMAR et 

al., 1998) e diabetes (OYADOMARI et al., 2001). As três isoformas das NO-sintases 
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são hemoproteínas e há mais de 50% de homologia entre elas (LI; 

FÖRSTERMANN, 2000; LI; POULOS, 2005). 

O NO é uma molécula não-carregada, capaz de se difundir para dentro e fora 

das células e também entre compartimentos celulares. Embora existam diversos 

alvos para atuação do NO, o principal deles é a enzima guanilil-ciclase, que existe 

em duas isoformas: uma ligada à membrana, denominada particulada e uma solúvel 

no citoplasma, denominada guanilil-ciclase solúvel (GCs). Apenas a isoforma GCs é 

alvo para ação do NO (THIPPESWAMY et al., 2006). Uma vez produzido pela eNOS 

e liberado das células endoteliais, o NO ativa a GCs  no citoplasma das células do 

músculo liso vascular produzindo o segundo mensageiro intracelular GMPc, 

amplificando a resposta celular ativando a proteína quinase-G (GK). O NO também 

exerce efeitos celulares independentes do GMPc como ativação da bomba Na+, K+ -

ATPase, modulação de canais para Ca2+ e para  K+ e redução da sensibilidade a 

agentes vasoconstritores (KANAGY et al., 1996; ADACHI et al., 2004; PAOLOCCI et 

al., 2000; BOLOTINA et al., 1994). A ativação da GK e a conseqüente fosforilação 

de várias proteínas constitui uma cascata, que leva à redução da concentração 

citoplasmática de cálcio ([Ca2+]c) e, assim, ao relaxamento vascular.  

A química do NO determina suas propriedades biológicas (NAPOLI; 

IGNARRO, 2003). Estas recentes descobertas têm estimulado o interesse pela 

química e bioquímica do NO, levando ao desenvolvimento de novas drogas 

(GOMES et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2004; TOGNIOLO; SILVA; TEDESCO, 2001). 

O NO é muito instável em meio biológico, reagindo com oxigênio, O2
- e metais redox 

e assim perdendo a sua atividade. Devido ao seu curto tempo de meia vida de 

aproximadamente 5 segundos, torna-se difícil o estudo de seus efeitos fisiológicos. 

Assim, existe um grande interesse em compostos químicos que possam servir de 

veículos para a liberação controlada do NO nos sistemas biológicos (NAPOLI; 

IGNARRO, 2003; WORKS et al., 2002; ARNOLD; LONGNECKER; EPSTEIN, 1984; 

SHAFER et al., 1989). O desenvolvimento de compostos que possam agir como 

doadores de NO num organismo biológico é de interesse para a clínica médica pela 

possibilidade de se controlar a liberação do NO. 

Os doadores de NO mais utilizados na clínica médica são os nitratos 

orgânicos e inorgânicos, nitroglicerina (NTG) e nitroprussiato de sódio (NPS), 

respectivamente. A NTG é metabolizada a NO pelas células endoteliais e 

musculares lisas e possui efeito vasodilatador. Porém, o tratamento crônico com 



I n t r o d u ç ã o  | 22 
 

NTG induz a disfunção endotelial (MUNZEL et al., 1999) e a tolerância que se 

caracteriza pela perda dos seus efeitos hemodinâmicos (FEELISH; KELM, 1991). O 

NPS também requer metabolização catalisada por enzimas presentes na membrana 

plasmática das células para liberar o NO. Porém, a liberação do NO é acompanhada 

pela liberação de cianeto, que apresenta alta toxicidade ao organismo (BATES et al., 

1991) e o tratamento crônico induz a disfunção endotelial (FUKATSU et al., 2007). 

Além disso, a administração endovenosa de NPS induz rápida e intensa queda na 

pressão arterial promovendo a ativação de baroreceptores e conseqüentemente 

uma taquicardia reflexa (YAKASU et al., 2001). Desta forma, a tolerância, formação 

de cianeto, taquicardia reflexa e a disfunção endotelial são fatores limitantes para o 

uso destes doadores de NO e estudos com compostos doadores de NO 

representam um grupo de drogas que se mostram promissoras como possíveis 

agentes terapêuticos. 

A primeira indicação do uso de nitrovasodilatadores foi o uso da NTG 

para o alívio da angina pectoris. Esta continua sendo a principal utilização dos 

nitrovasodilatadores (ABRAMS, 1996). Seu efeito se dá pela importante 

venodilatação, com conseqüente redução de retorno venoso e pré-carga cardíaca. 

Os nitrovasodilatadores também podem induzir dilatação arteriolar, resultando 

também em redução de pós-carga (HABER et al., 1993). Além disso, os 

nitrovasodilatadores são capazes de dilatar as grandes artérias coronárias, 

melhorando assim, o fluxo sanguíneo para o coração e reduzindo o trabalho 

cardíaco (MAYER; BERETTA, 2008). Os nitrovasodilatadores também podem ser 

usados, por via intravenosa, para o tratamento de hipertensão severa ou para 

controlar a pressão arterial durante certos procedimentos cirúrgicos (ABRAMS, 

1996). 

O nosso grupo de pesquisa tem estudado vários complexos de rutênio sendo 

que eles mostraram aspectos distintos quanto às suas propriedades físico-químicas 

e farmacológicas. Dentre os complexos de rutênio caracterizados até então, o 

[Ru(terpy)(bdq)NO+]3+ (TERPY) apresenta efeito vasodilatador tão rápido quanto o 

NPS, porém com menor potência e sem efeitos citotóxicos (BONAVENTURA et al., 

2007). Estudos com o complexo trans-RuCl([15]aneN4)NO]2+ (15-ANE) 

(BONAVENTURA et al., 2004) demonstraram que este composto libera NO no meio 

extracelular e que embora menos potente que o NPS, induz relaxamento vascular na 

presença de agente redutor com efeito máximo comparável ao NPS. Os canais para 
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K+ contribuem para este relaxamento somente em aortas de ratos normotensos. Em 

aortas de ratos hipertensos renais (2R-1C) este composto não ativa canais de K+ 

(BONAVENTURA et al, 2005). Por outro lado, os compostos cis-[Ru(Cl)(bpy)2(NO)]2+ 

e trans-[RuCl(cyclam)(NO)]3+ induzem vasodilatação apenas por fotoindução 

(LUNARDI et al., 2007; OLIVEIRA et al.,  2004). Como exemplificado acima, 

parecem existir diferenças na ativação das cascatas intracelulares, dependendo da 

fonte de NO utilizada. O composto que estudamos também é um derivado de nitrosil 

rutênio, o complexo cis-[Ru(bpy)2(py)NO2](PF6) (RuBPY). Este doador de NO 

contém nitrito em sua molécula (Fig. 1), o que o faz diferente dos outros doadores de 

NO estudados no laboratório.   

 

 

 
 
Figura 1. Estrutura do composto doador de NO cis-[Ru(bpy)2(py)NO2](PF6) 

(RuBPY).  (A) estrutura tridimensional. (B) estrutura plana do complexo de rutênio.  
 

 

Até recentemente, o nitrito era considerado um produto final do metabolismo 

do NO. Entretanto, muitos estudos demonstraram que o metabolismo do nitrito 

ocorre em tecidos e no sangue para formar NO (LUNDBERG; WEITZBERG, 2008).  

De fato, o nitrito pode ser considerado a maior reserva intravascular de NO (COSBY 

et al., 2003). Vários estudos têm enfatizado o papel do nitrito na possibilidade 

terapêutica de tratamento e prevenção de doenças cardiovasculares como a 

hipertensão (LUNDBERG; WEITZBERG, 2008). 
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Durante a hipóxia fisiológica e patológica, o nitrito é convertido a NO via 

reações com hemoglobina, mioglobina, xantina oxiredutase e heme e tiol-enzimas e 

também pela desprotonação ácida (GLADWIN et al., 2005). Vasodilatação produzida 

por nitrito tem sido relatada após infusão de nitrito de sódio na artéria braquial do 

antebraço de voluntários sadios, que aumenta o fluxo sanguíneo e produz 

substancial vasodilatação (COSBY et al., 2003). A atividade nitrito redutase da 

deoxihemoglobina é o principal mecanismo de geração de NO a partir do nitrito 

(GLADWIN; KIM-SHAPIRO, 2008). Como relatado por Alzawahra et al. (2008), o 

nitrito pode ser reduzido por heme-proteínas tais como GCs, que é inibida pelo ODQ 

em condições aeróbicas.  

Assim, a hipótese do nosso trabalho foi de que o RuBPY funcionaria como 

liberador de nitrito no interior da célula do músculo liso vascular, onde o nitrito seria 

convertido a NO. Uma vez no citoplasma da célula, o NO promoveria o relaxamento 

das células do músculo liso vascular e vasodilatação do leito vascular estudado, 

além de reduzir a pressão arterial média (PAM) de ratos hipertensos renais.
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2. Objetivos 
 
2.1. Objetivo geral 
 

Estudar os mecanismos de liberação de NO do composto cis-

[Ru(bpy)2(py)(NO2)](PF6) (RuBPY) e os mecanismos celulares envolvidos no 

relaxamento da aorta de ratos. Realizar estudos in vivo de redução da pressão 

arterial média em ratos hipertensos e normotensos e avaliar a farmacocinética do 

complexo RuBPY, após a sua administração oral em ratos.  

 
2.2. Objetivos específicos 
 

1. Avaliar a toxicidade celular dos compostos RuBPY e NPS 

2. Descrever os mecanismos celulares envolvidos na vasodilatação estimulada 

com RuBPY e compará-los com NPS 

3. Estudar como o composto RuBPY inibe a resposta contrátil estimulada com 

fenilefrina  

4. Estudar como ocorre a liberação de NO do composto 

5. Avaliar o efeito do composto RuBPY sobre o potencial de membrana 

por microscopia confocal com a sonda di-4-ANEPPS 

6. Estudar o efeito do doador de NO, RuBPY, sobre a pressão arterial média de 

ratos normotensos e hipertensos 

7.  Avaliar a absorção do doador de NO medindo a concentração sanguínea de 

rutênio e nitrito, após administração oral de RuBPY. 

8. Avaliar a distribuição do composto após absorção por via oral, medindo 

rutênio em coração, rim e aorta  
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3. Materiais e Métodos 
 
3.1. Síntese do complexo nitrito-rutênio 

 

Sintetizamos o composto cis-[Ru(bpy)2(py)(NO2)](PF6) (RuBPY), doador de 

NO, com auxílio da técnica Juliana Cristina Biazzotto no Depto. de Física e Química 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP, sob supervisão do 

Prof. Dr. Roberto Santana da Silva. A rota sintética do complexo de rutênio cis-

[Ru(L)(bpy)2(NO2)](PF6), em que L é derivado piridínico, é constituída pelas etapas 

descritas abaixo: 

 

 
Etapa 1: cis-[RuCl2(bpy)2].2H2O 

Em um balão de 50 mL contendo 8 mL de dimetilformamida, adicionamos 1g 

de cloreto de rutênio (III) (RuCl3.H20), 1,2 g de 2,2’-bipiridina (bpy) e 1,1g de cloreto 

de lítio (LiCl). Acoplamos um condensador ao balão, que foi submetido aquecido em 

banho de glicerina. A solução atingiu o refluxo à temperatura de 130oC e permitimos 

a reação pelo tempo de 8h. Ao término deste tempo, desligamos o aquecimento, 

acrescentamos 40 mL de acetona e o balão foi levado à geladeira por 1h. A seguir, a 

solução foi filtrada e o sólido escuro recuperado foi lavado várias vezes com éter. 

 

 
Etapa 2: cis-[Ru(NO2)2(bpy)2].H2O 

Um volume de 60 mL de água destilada e 10 mL de etanol, contido em um 

balão de 100 mL de 2 bocas, foi submetido a borbulhamento com argônio por um 

período de 15 min para retirada de oxigênio e obtenção de atmosfera inerte. A 

seguir, dissolvemos 0,3 g do composto cis-[RuCl2(bpy)2].2H2O (marrom escuro) 

nessa solução de água com etanol, cuja solução final foi submetida a aquecimento a 

80°C, por 15 min, em banho de glicerina (assumindo coloração marrom 

avermelhado). A seguir, filtramos a solução ainda quente e submetemos a solução 

resultante à atmosfera inerte com argônio e adicionamos 0,9g de NaNO2 

previamente dissolvido em 7 mL de água destilada e desaerada. A reação ocorreu 

durante 90 min sob refluxo a 80oC, protegido da luz e no final obtivemos um sólido 
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vermelho. Colocamos o balão sob refrigeração por 2h, filtramos e obtivemos um 

sólido vermelho intenso, o qual foi lavado com água, etanol e éter e depois deixado 

secar com auxílio de funil de vácuo. 

 

 

Etapa 3: cis-[Ru(NO2)(bpy)2(NO)](PF6)2 

Ressuspendemos uma massa de 0,230g do complexo cis-

[Ru(NO2)2(bpy)2].H2O em 30 mL de metanol, sob proteção da luz. Sem aquecimento 

e sob agitação, gotejamos 2,0 mL de HPF6 concentrado (a solução tornou-se 

amarela). Após 15 min, filtramos a solução e lavamos o sólido amarelo retido, com 

metanol e éter.  

 

 

Etapa 4: cis-[Ru(L)(bpy)2(NO2)](PF6) 

Adicionamos uma massa de 0,150g (1,92 x 10-4moles) do complexo cis-

[Ru(NO2)(bpy)2(NO)](PF6)2 em cerca de 20 mL de acetona. Gotejamos uma solução 

de azida de sódio (NaN3) 0,013g (1,92 x 10-4moles) dissolvida em 5 mL de metanol 

(a solução tornou-se vermelho sangue). Após 10 min acrescentamos 0,5 mL do 

ligante L (py) e a reação permaneceu durante 17 h. Ao término do tempo de reação, 

acrescentamos éter em excesso (± 250 mL) e o balão foi colocado no congelador 

por 1 h e após este tempo, filtramos a solução. O sólido marrom retido é o composto 

cis-[Ru(bpy)2(py)(NO2)](PF6) (RuBPY). 

 

3.2.  Animais: 
 

Foram utilizados ratos Wistar machos (180- 200g) provenientes do Biotério 

Central do Campus de Ribeirão Preto-USP. Os animais foram mantidos no biotério à 

temperatura constante de 22°C, em ciclo claro/escuro de 12h, com ração e água à 

vontade. Os ratos foram anestesiados com o anestésico inalatório Isoflurano, e em 

seguida foram sacrificados por decapitação. Os procedimentos experimentais foram 

realizados de acordo com as normas do Comitê de Ética no Uso de Animais do 

Campus da USP-Ribeirão Preto (Protocolo n˚ 07.1.608.53.8). 
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3.3. Teste de citotoxicidade dos doadores de NO RuBPY e NPS 
 

Objetivo: Avaliar a citotoxidade dos compostos doadores de NO: RuBPY e 

NPS 

  

 

Isolamento da aorta e das células do músculo liso vascular (CMLV) 

Os animais foram sacrificados por decapitação e o segmento da aorta 

torácica foi reservado em frasco de 15ml 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 mmol/L): 145,0 NaCl, 5,0 KCl, 0,5 NaH2PO4, 10,0 dextrose e 10,0 

HEPES (pH 7,4). Em seguida, procedeu-se à remoção de tecidos gordurosos em 

placa de Petri contendo solução de Hanks incompleta (5mL), 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 15mL contendo solução de Hanks incompleta e colagenase tipo 

II-S (0,03 mg/mL) recebeu a aorta e a digestão a 37oC ocorreu por 25 min sob 

aeração com mistura carbogênica. A seguir, a reação foi paralisada com albumina 

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 MLV em suspensão foi 

centrifugada por 3 min a 1000rpm. Removendo-se o sobrenadante, as células foram 

ressuspensas em meio DMEM incompleto (Meio Eagle modificado por Dulbecco: 

adicionado de 20 mmol/L HEPES, solução a 1% de penicilina 10.000u e 

estreptomicina 10.000 µg em pH 7,4).  
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Avaliação da citotoxidade dos doadores de NO 

Para avaliar a citotoxicidade dos doadores de NO em estudo, utilizamos o 

método de análise colorimétrica através do ensaio MTT- 3-(4,5 dimethyl thiazole-2yl) 

2,5 diphenyl tetrazolium bromide.  O MTT em sua forma oxidada possui coloração 

amarela, porém quando incorporado pelas células metabolicamente ativas ocorre 

formação de cristais de formazan de cor púrpura que se acumulam no interior da 

célula. Essa conversão do MTT é feita pelas desidrogenases mitocondriais, ou seja, 

ocorre apenas em células viáveis. Partindo deste princípio, medindo por 

espectrofotometria a coloração obtida ao fim da reação, pode-se inferir a viabilidade 

celular das culturas tratadas com os doadores de NO, NPS e RuBPY, nas 

concentrações que induzem o relaxamento máximo, comparando-as com o grupo 

controle, constituído de células não estimuladas. (MOSMANN, 1983). Para isso, 

colocamos as células MLV isoladas em placa de 96 poços (10.000 células por poço). 

As células foram estimuladas com os doadores de NO, NPS e RuBPY, nas 

concentrações que induzem relaxamento máximo (respectivamente: 0,1 µmol/L e 3 

µmol/L). O controle de viabilidade continha apenas o meio de tratamento. Após 30 

minutos, retiramos o meio de cultura e os poços foram lavados com PBS. 

Acrescentamos 180 µL de meio de tratamento e 20 µL de MTT (5 mg/mL) em cada 

poço. Após incubação por 4 horas, retiramos a solução de MTT e colocamos 100 

µL/poço de DMSO para solubilização dos cristais de formazan. Após 24 horas, 

realizamos a leitura das absorbâncias em espectrofotômetro no comprimento de 

onda de 570 nm. O branco da reação foi feito somente com meio de tratamento. A 

absorbância obtida das células não estimuladas foi considerada como 100% de 

viabilidade celular (MOSMANN, 1983). 

 

3.4. Testes da atividade biológica do composto sintetizado 
 

 
Montagem das preparações isoladas 

 Para o registro da tensão isométrica, utilizamos preparações de aortas 

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

dissecadas de tecidos conjuntivos e retirados anéis com 4 mm de comprimento. O 

endotélio vascular foi removido mecanicamente para evitar a interferência do efeito 
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do NO endógeno e a efetividade da remoção foi demonstrada pela ausência de 

relaxamento à concentração de acetilcolina que induz 50% do efeito máximo (EC50: 

1 µmol/L) em aorta pré-contraída com a EC50 da fenilefrina (PE, 100 nmol/L). 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 mmol/L): 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 

carbogênica (95% O2 e 5% CO2) a 37oC. As preparações permaneceram em 

repouso por 60 min sob tensão basal constante de 1,5 g. As artérias foram 

estimuladas com fenilefrina (100 nmol/L) até que as contrações fossem reproduzidas 

e a seguir iniciamos os protocolos descritos abaixo. A tensão isométrica foi 

registrada através de transdutor conectado ao polígrafo. Analisamos os valores de 

efeito máximo (Emax) e potência (pD2: -log EC50) dos doadores de NO. 

Os resultados obtidos para o doador de NO, RuBPY, foram comparados com 

resultados obtidos com NPS, doador de NO adotado como referência. Foram 

realizadas curvas de relaxamento concentração-efeito cumulativas para RuBPY, em 

artérias pré-contraídas com PE100 nmol/L (EC50). 

 

 
Protocolos experimentais específicos para os estudos da reatividade vascular: 

 

Estudo do relaxamento induzido por cis-[Ru(bpy)2(py)(NO2)](PF6) (RuBPY) e 
NPS em anéis de aorta pré-contraídos com fenilefrina (PE). 

Objetivo: Verificar se o composto doador de NO induz relaxamento do 

músculo liso vascular de forma dependente da concentração e comparar este efeito 

com o obtido com o NPS. 

 

 Sobre a contração mantida com fenilefrina (PE) (EC50: 100 nmol/L), foram 

realizadas curvas de relaxamento concentração- efeito cumulativas com RuBPY (3 

nmol/L-5 µmol/L) e com NPS (0,1 nmol/L-0,1 µmol/L), partindo-se de uma 

concentração inicial que não promove resposta vascular, até uma concentração final 
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onde é observada a resposta máxima relaxante desencadeada por estes compostos 

(Emax). 

 

 

Estudo do efeito temporal dos compostos RuBPY e NPS em induzir 
relaxamento máximo da musculatura lisa vascular. 

Objetivo: Analisar o tempo necessário para que os doadores de NO, RuBPY e 

NPS, induzam relaxamento máximo. 

 

Após pré-contração com fenilefrina (EC50), foram adicionados RuBPY e NPS, 

nas concentrações que produziram os efeitos máximos de relaxamento nas curvas 

concentração-efeito com PE, que foi de 3 µmol/L para RuBPY e de  0,1 µmol/L para 

NPS. Foi observada, então, a vasodilatação em função do tempo (a cada 30 

segundos), até o momento em que ocorreu o efeito relaxante máximo. 

 

 

Efeito do sequestrador extracelular de NO, oxihemoglobina, sobre o 
relaxamento induzido por RuBPY e  NPS. 

Objetivo: Verificar se o relaxamento induzido pelos doadores de NO em 

estudo se deve à liberação de NO e se este NO é liberado no meio extracelular. 

 

 Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para RuBPY e NPS 

em artérias pré-contraídas com PE (100 nmol/L) após a incubação por 30 minutos 

com oxihemoglobina (HbO2 10 µmol/L).  

 

 

Efeito do sequestrador de NO radicalar, hidroxocobalamina, sobre o 
relaxamento induzido por RuBPY e  NPS.  

Objetivo: Verificar se o relaxamento induzido pelos doadores de NO em 

estudo se deve à liberação de NO radicalar (NO), uma vez que a hidroxocobalamina 

é um sequestrador seletivo desta espécie de NO. 

 

Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para NPS e 

RuBPY, em artérias pré-contraídas com PE (100 nmol/L), após a incubação por 30 



M a t e r i a i s  e  M é t o d o s  | 34 
 

minutos com hidroxocobalamina (0,1 mmol/L ou 1 mmol/L), sequestrador seletivo da 

forma radicalar do NO. 

 

 

Efeito do sequestrador de íons nitroxil (L-cisteína) sobre o relaxamento 
induzido por RuBPY e  NPS. 

Objetivo: Verificar se o relaxamento induzido pelos doadores de NO em 

estudo se deve, pelo menos em parte, à liberação de íons nitroxil (NO-), uma vez 

que a L-cisteína é um sequestrador seletivo desta espécie de NO. 

 

 Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para NPS e 

RuBPY, em artérias pré-contraídas com PE (100 nmol/L), após a incubação por 30 

minutos com L-cisteína (1 mmol/L). 

 

 

Curva concentração-efeito de relaxamento induzido por RuBPY e  NPS em 
artérias pré-contraídas com KCl. 

Objetivo Verificar se os compostos estudados induzem relaxamento do 

músculo liso vascular sem sofrer o processo de redução química. Indiretamente, 

avaliamos a contribuição dos canais para K+ no relaxamento desencadeado por 

estes doadores de NO. 

 

As preparações foram pré-contraídas com KCl (60 mmol/L) e sobre essa pré-

contração foram realizadas curvas de relaxamento concentração- efeito cumulativas 

para RuBPY e  NPS. Utilizamos o agente pré-contrátil KCl para evitar a ação 

redutora de catecolaminas como a fenilefrina. 

 

 
Participação dos canais para K+ no relaxamento induzido por RuBPY e  NPS.   

Objetivo: Verificar a contribuição dos canais para K+ no relaxamento induzido 

pelos doadores de NO em estudo. 
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Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para RuBPY e  

NPS, em artérias pré-contraídas com PE (100 nmol/L), após a incubação por 30 

minutos com o bloqueador não seletivo de canais para K+, TEA (1 mmol/L). 

 

 

Estudo da participação dos diferentes canais para K+ no relaxamento induzido 
RuBPY. 

Objetivo: Avaliar a participação dos subtipos de canais para K+, utilizando 

bloqueadores seletivos para cada tipo de canal para K+.  

 

Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para RuBPY em 

artérias pré-contraídas com PE (100 nmol/L) após a incubação por 30 minutos com o 

bloqueador seletivo dos canais para K+ sensíveis a ATP (KATP), glibenclamida (3 

µmol/L); bloqueador seletivo dos canais para K+ operados por voltagem (Kv), 4-

aminopiridina (4-AP) (1 mmol/L); bloqueador seletivo dos canais para K+ ativados 

por cálcio (KCa), de baixa condutância, Apamina  (1 µmol/L) ou de alta condutância, 

Iberiotoxina (0,1 µmol/L) ou paxiline (1 µmol/L). 

 

 

Participação da enzima guanilil- ciclase solúvel no relaxamento induzido por 
RuBPY e  NPS.   

Objetivo: Avaliar a participação da enzima guanilil- ciclase solúvel (GCs) no 

relaxamento vascular induzido pelos doadores de NO. 

 

Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para RuBPY e  

NPS em artérias pré-contraídas com PE (100 nmol/L) após a incubação por 30 

minutos com (1H)-(1,2,4) oxadiazole(4,3-a)quinoxalin-1-one (ODQ 1 µmol/L), inibidor 

seletivo da enzima GCs. 

 

 

Estudo do relaxamento induzido por RuBPY e NPS após inibição da enzima 
guanilil- ciclase solúvel e bloqueio não seletivo dos canais para K+. 
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Objetivo: Verificar se as duas vias, do GMPc e canais para K+, estão 

envolvidas, de forma dependente ou independente, no relaxamento desencadeado 

pelos doadores de NO. 

 

Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para RuBPY e  

NPS em artérias pré-contraídas com PE (100 nmol/L) após a incubação simultânea, 

por 30 minutos, com o inibidor seletivo da enzima GCs, ODQ (1 µmol/L) e o 

bloqueador não seletivo dos canais para K+, TEA (1 mmol/L). 

 

 

Estudo da contribuição dos canais para Cl- ativados por Ca2+ no relaxamento 
induzido por RuBPY e  NPS.  

Objetivo: Verificar a contribuição de canais para Cl- no relaxamento induzido 

pelos doadores de NO.  

 

Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para RuBPY e  

NPS em artérias pré-contraídas com PE (100 nmol/L) após a incubação por 30 

minutos com o bloqueador seletivo de canais para Cl- ativados por Ca2+, NPPB (10 

mol/L). 

 

 

Estudo da participação da proteína quinase dependente de GMPc (GK) no 
relaxamento induzido pelo composto RuBPY e  NPS. 

Objetivo: Avaliar o efeito da inibição da GK sobre o relaxamento induzido 

pelos doadores RuBPY e  NPS.  

  

Após a incubação por 30 min com o inibidor da GK, Rp-8-Br-PET-cGMP (8-

Br-PET) 1 μmol/L, as aortas foram pré-contraídas com PE e realizadas curvas 

concentração-efeito cumulativas para RuBPY e  NPS. 

 

 

Estudo da participação da fosfodiesterase 5 no relaxamento induzido pelos 
compostos RuBPY e NPS.   
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Objetivo: Avaliar o efeito da inibição da fosfodiesterase 5 sobre o relaxamento 

induzido por RuBPY e  NPS.  

 

Após a incubação por 30 min com o inibidor da fosfodiesterase 5, Dipiridamol 

1 μmol/L, as aortas foram pré-contraídas com PE e realizadas curvas concentração-

efeito cumulativas para RuBPY e  NPS. 

 

 

Participação da enzima Ca2+-ATPase reticular (SERCA) no relaxamento 
induzido por RuBPY e  NPS. 

Objetivo: Verificar a contribuição do armazenamento de Ca2+ via Ca2+-ATPase 

reticular (SERCA) no relaxamento induzido pelos doadores de NO. 

 

Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para RuBPY e  

NPS em artérias pré-contraídas com PE (100 nmol/L) após a incubação por 30 

minutos com o inibidor seletivo da SERCA (tapsigargina, 1 μmol/L). 

 

 

Estudo da ativação da SERCA diretamente pelo NO liberado dos compostos 
RuBPY e  NPS. 

Objetivo: Verificar se a ativação da Ca2+-ATPase reticular ocorre por via 

independente da GK.  

Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para RuBPY e  

NPS em artérias pré-contraídas com PE (100 nmol/L) após a incubação simultânea, 

por 30 minutos, com o inibidor seletivo da enzima GCs, ODQ (1 µmol/L) e do inibidor 

seletivo da SERCA, tapsigargina (1 μmol/L). 

 

 

Estudo da participação da enzima Na+, K+ -ATPase no relaxamento induzido 
pelos doadores de NO RuBPY e NPS 

Objetivo: Avaliar se o relaxamento promovido pelos doadores de NO depende 

da enzima Na+, K+ -ATPase.  
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Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para RuBPY e  

NPS, em artérias pré-contraídas com PE (100 nmol/L), após a incubação por 30 

minutos, com o inibidor da enzima Na+, K+ -ATPase, ouabaína (100 µmol/L).  

 

 

Capacidade de armazenamento de cálcio no retículo sarcoplasmático induzido 
por RuBPY e  NPS. 

Objetivo: Analisar a capacidade de armazenamento de Ca2+ no retículo 

sarcoplasmático induzido pelos compostos doadores de NO. 

 

Os anéis de aorta foram pré-contraídos com 100nmol/L de PE em solução de 

Krebs (1,6 mmol/L Ca+2). Em seguida, o estoque de Ca+2 intracelular foi depletado 

lavando-se a preparação com solução de Krebs livre de cálcio contendo 1 mmol/L de 

EGTA e com o estímulo com fenilefrina até ausência de resposta. Posteriormente, o 

Ca+2 intracelular foi recarregado pela adição de solução de Krebs (1,6 mmol/L Ca+2) 

por 20 minutos, seguido da adição dos compostos doadores de NO nas 

concentrações que promoveram efeito máximo (RuBPY: 3 μmol/L e NPS: 0,1 

μmol/L) e aguardando 10 minutos. Sequencialmente, a solução de Krebs foi 

substituída por outra solução sem Ca+2 e sem EGTA, contendo cafeína 20 mmol/L 

para induzir a resposta contrátil devido ao Ca2+ liberado do retículo sarcoplasmático 

via ativação de receptores de rianodina. Foi analisado o pico da contração fásica 

promovida pela cafeína na presença e ausência dos doadores de NO. 

 

 

Efeito do composto RuBPY sobre o influxo de Ca2+ estimulado com fenilefrina 
ou com KCl. 

Objetivo: Investigar o efeito do composto RuBPY sobre a resposta contrátil 

estimulada com PE ou KCl. 

 

Após depleção do Ca2+ intracelular pela incubação das preparações de aorta 

de rato em meio zero cálcio contendo EGTA 1 mmol/L por 20 min, foi adicionado PE 

(EC50) até ausência de resposta. A seguir, o meio de incubação foi substituído por 

solução de Krebs sem Ca2+ e sem EGTA, e foi então adicionado PE 100 nmol/L em 

presença ou não de tapsigargina (1 μmol/L) ou ODQ ( 1 μmol/l). Em outro grupo de 
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preparações foi adicionada solução de Krebs contendo KCl 60 mmol/L, sem EGTA,  

cálcio e PE. Concentrações crescentes e cumulativas de Ca2+ (mmol/L: 0,05; 0,1; 

0,2; 0,5; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; e 5,0) foram adicionadas às preparações. Foi 

realizada a curva de contração com Ca+2 na presença ou ausência do doador de NO 

RuBPY  (3 μmol/L). 

 

 

Ação do doador de NO, RuBPY, na contração vascular via influxo capacitivo de 
Ca2+. 

Objetivo: Analisar o efeito do composto doador de NO sobre o influxo 

capacitivo de Ca2+ em aorta de ratos, sem endotélio. 

 

Após depleção do Ca2+ intracelular pela incubação das preparações de aorta 

com solução de Krebs sem cálcio contendo EGTA 1mmol/L por 20 minutos, foi 

adicionado PE (100 nmol/L) até ser observada ausência de resposta contrátil. A 

seguir, a solução de Krebs foi substituída por outra solução sem Ca+2 e sem EGTA. 

Logo após, foi realizada incubação por 30 minutos com o inibidor seletivo da 

SERCA, tapsigargina (1 μmol/L) e em presença de tapsigargina o RuBPY (3 μmol/L) 

foi adicionado por 10 minutos. Decorrido este tempo, concentrações crescentes e 

cumulativas de Ca2+ (mmol/L: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 0,8; 1,0; 1,3; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; e 

5,0) foram adicionadas à preparação. Foi realizada a curva de contração com Ca+2 

na presença e ausência do doador de NO. 

 

 

Efeito de prostanóides endógenos sobre o relaxamento induzido por RuBPY e  
NPS. 

Objetivo: Verificar a contribuição de prostanóides vasodilatadores no músculo 

liso vascular para o relaxamento induzido pelos doadores de NO. 

 

Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para RuBPY e NPS 

em artérias pré-contraídas com PE (100 nmol/L) após a incubação por 30 minutos 

com o inibidor não seletivo da ciclooxigenase (indometacina, 10 μmol/L).  
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Efeito do ânion superóxido sobre o relaxamento induzido por RuBPY e  NPS. 

Objetivo: Avaliar o envolvimento do ânion superóxido sobre o efeito relaxante 

dos compostos doadores de NO 

 

Foram realizadas curvas concentração-efeito cumulativas para RuBPY e NPS 

em artérias pré-contraídas com PE (100 nmol/L) após a incubação por 30 minutos 

com sequestrador de ânion superóxido (Tiron, 100 μmol/L). 

 

 

Participação do endotélio no relaxamento induzido pelos compostos RuBPY e  
NPS. 

Objetivo: Verificar a participação do endotélio íntegro no relaxamento induzido 

pelos doadores de NO. 

 

As curvas concentração-efeito do relaxamento induzido por  RuBPY e  NPS 
foram realizadas em aortas com endotélio após pré-contração com PE (100 nM). 

 

3.5. Determinação amperométrica do NO liberado do composto RuBPY. 
 

Objetivo: Avaliar a liberação de NO pelo composto estudado nas condições 

experimentais de reatividade vascular 

 

Foram realizadas análises amperométricas (nA) com auxílio de um eletrodo 

sensível e seletivo a variações de NO para verificação do perfil de liberação deste. A 

quantificação de NO foi realizada com a adição de 100 µmol/L de RuBPY simulando 

o efeito de liberação de NO mediante condições experimentais de estudo de 

reatividade vascular (Solução de Krebs aerado com mistura carbogênica, 

temperatura e pH fisiológicos, na presença ou ausência de fenilefrina e/ou de 

segmento de anel de aorta de rato.  
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3.6. Medidas da concentração citosólica de NO ([NO]c) em anéis de aorta de 
rato por microscopia confocal 

 
Objetivo: Estudar a dependência da enzima guanilil-ciclase solúvel (GCs) para 

a liberação de NO dos compostos RuBPY e NPS.  

 

Isolamento da aorta
 

  

Os animais foram sacrificados por decapitação e o segmento da aorta 

torácica foi colocado em placa de Petri contendo solução de Hanks incompleta, sem 

Ca+2 e Mg+2, para preservar as células vivas por maior tempo. A solução de Hanks 

tinha a seguinte composição (em mmol/L): 145,0 NaCl, 5,0 KCl, 0,5 NaH2PO4, 10,0 

dextrose e 10,0 HEPES (pH 7,4). Em seguida, procedeu-se à remoção de tecidos 

gordurosos em temperatura ambiente. A aorta foi cortada em anéis de 4 mm e o 

endotélio foi removido mecanicamente para evitar a interferência do NO endógeno. 

Foram então cortados anéis de aproximadamente 100 m de  e s pe s sura  com o 

auxílio de bisturi. 

 

 
Plaqueamento 

Os anéis de aorta foram colocados em lamínulas (42 mm para microscopia 

confocal) pré-tratadas com poli-L-lisina (1/2 v/v) e acondicionadas em placa de Petri 

para incubação em estufa de CO2 a 5%, por aproximadamente 20 minutos.  

 

 
Carregamento dos anéis com a sonda fluorescente 

Os anéis foram carregados com 10 µmol/L da sonda fluorescente sensível ao 

NO, diaminofluoresceína–2 diacetato (DAF-2/DA) durante 40 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 sonda foi removido 

imediatamente antes do experimento pela inclinação da lamínula. A lamínula foi 

montada em um suporte para microscópio confocal e foi adicionado 500 µL de 

solução de Hanks completo. A sonda fluorescente DAF-2/DA foi excitada com a 
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linha do laser de argônio em 488 nm e a intensidade de emissão de fluorescência foi 

medida em 515 nm. 

 

 
Imagem no microscópio confocal 

Após a focalização da região a ser analisada, foram adicionados os 

compostos RuBPY (3 µmol/L) ou NPS (0,1 µmol/L). O protocolo foi realizado na 

ausência ou em presença do inibidor da enzima GCs, ODQ (1 µmol/L). Utilizamos o 

“software” de análise temporal (time course) para capturar as imagens das células 

em intervalos de 1,5 segundos ao longo do tempo. A medida da [NO]c foi realizada 

antes e após a adição de RuBPY ou NPS. Desta forma, a variação entre a 

fluorescência basal (F0) e a fluorescência após adição do doador de NO (F) reflete o 

aumento da [NO]c que é calculada pela seguinte fórmula: 

 
%∆IF= (F - F0 / F0 x 100) 

 

3.7. Medidas da concentração citosólica de cálcio ([Ca+2]c) em anéis de aorta de 
rato, por microscopia confocal. 

 
Objetivo: Quantificar a redução de cálcio após adição de RuBPY em anéis de 

aorta de ratos. 

 

 

Isolamento da aorta 

Os animais foram sacrificados por decapitação e o segmento da aorta 

torácica foi colocado em placa de Petri contendo solução de Hanks incompleta (sem 

Ca+2 e Mg+, a fim de preservar as células vivas por maior tempo) com a seguinte 

composição (em mmol/L): 145,0 NaCl, 5,0 KCl, 0,5 NaH2PO4, 10,0 dextrose e 10,0 

HEPES (pH 7,4). Em seguida, procedeu-se à remoção de tecidos gordurosos em 

temperatura ambiente. Logo após, a aorta foi cortada em anéis de 4 mm e o 

endotélio foi removido mecanicamente para evitar a interferência do NO endógeno. 

Foram então cortados anéis de aproximadamente 100 µm de espessura com o 

auxílio de um bisturi. 
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Plaqueamento 

Os anéis de aorta foram colocados em lamínulas (42 mm para microscopia 

confocal) pré-tratadas com poli-L-lisina (1/2 v/v) e acondicionada em placa de Petri 

para incubação em estufa de CO2 a 5%, por aproximadamente 20 minutos.  

 

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 µmol/L durante 40 min em 

temperatura ambiente. O FLUO-3AM foi preparado em solução de Hanks completa 

(com Ca2+ e Mg+), com a seguinte composição (em mmol/L): 145,0 NaCl, 1,6 CaCl2, 

5,0 KCl, 1,0 MgCl2, 0,5 NaH2PO4, 10,0 dextrose e 10,0 HEPES (pH 7,4). O excesso 

de corante foi removido pela substituição da solução de Hanks completo por mais 10 

min para que fosse completado o processo de desesterificação intracelular do 

FLUO-3AM. A sonda fluorescente (FLUO-3AM) foi excitada com a linha do laser de 

argônio em 488 nm sendo a 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 1,5 segundos ao longo do tempo e calcular 

o transiente de cálcio.  

 

Imagem no microscópio confocal 
 

A [Ca2+]c foi obtida pela mudança na intensidade de fluorescência (IF), que é 

diretamente proporcional à [Ca2+]c. Foi calculada a diferença (Δ) entre IF inicial (F0) e 

IF final (F), sendo esta diferença convertida em %. F0 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 (%ΔIF), 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, RuBPY (3 µmol/L).  

 

%ΔIF = (F – F0 / F0) x 100 
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3.8. Medida do potencial de membrana das células do músculo liso vascular da 
aorta de ratos, por microscopia confocal. 

 
Objetivo: Estudar o efeito do doador de NO (RuBPY) sobre o potencial de 

membrana das células do músculo liso vascular. 

 

Isolamento da aorta 
 

Os animais foram sacrificados por decapitação e o segmento da aorta 

torácica foi reservado em frasco de 15ml 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 mmol/L): 145,0 NaCl, 5,0 KCl, 0,5 NaH2PO4, 10,0 dextrose e 10,0 

HEPES (pH 7,4). Em seguida, procedeu-se à remoção de tecidos gordurosos em 

placa de Petri contendo solução de Hanks incompleta (5mL), 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 15mL contendo solução de Hanks incompleta e colagenase tipo 

II-S (0,03 mg/mL) recebeu a aorta e a digestão a 37oC ocorreu por 25 min, sob 

aeração com mistura carbogênica. A seguir, a reação foi paralisada com albumina 

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 1000 rpm. Após a remoção do sobrenadante, as células foram 

ressuspensas em meio DMEM incompleto (Meio Eagle modificado por Dulbecco: 

adicionado de 20 mmol/L HEPES, solução a 1% de penicilina 10.000 unidades e 
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estreptomicina 10.000 µg, 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 incubadora de CO2 a 5%.  

 
Carregamento das células com a sonda fluorescente 
 

As células do músculo liso vascular foram carregadas com a sonda 

fluorescente sensível à voltagem amino-naphthyl-ethenyl-pyridinium (di-4-ANEPPS) 

(1 µmol/L), por 10 min em temperatura ambiente. A medida foi realizada no 

microscópio confocal Leica SP5 com excitação em 458 nm e 514 nm e emissão em 

570 nm. Para a solução com alta concentração de K+, a concentração de NaCl foi 

substituída por concentração equimolar de KCl. Curva de calibração foi realizada em 

presença de valinomicina, ionóforo seletivo de potássio, que permite que o íon 

permeie na célula. Quando 40 µmol/L de valinomicina foi misturado com 1 µmol/L de 

Di-4-ANEPPS e excitado em 458 nm e 514 nm, a fluorescência não aumentou acima 

da fluorescência basal do Di-4-ANEPPS. A razão da voltagem da membrana pode 

ser calculada pela razão (R) da intensidade da fluorescência emitida quando 

excitada no primeiro comprimento de onda (F1) dividido pela fluorescência emitida 

quando a preparação foi excitada ao segundo comprimento de onda (F2).  

 

R=F1/F2 

 

Para validar a medida da razão do potencial de membrana em presença do 

doador de NO, a curva de calibração foi feita com alta concentração de potássio. 

Sendo o potencial de membrana celular uma função da concentração iônica dentro e 

fora da célula e de qualquer transporte íon-eletrogênico. O potencial de membrana 

de uma célula tratada com ionóforo permite que somente um íon tenha o potencial 

de membrana calculado pela equação de Nerst. Quando várias concentrações de 

potássio estão na solução com valinomicina, o potencial de membrana pode ser 
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calculado pela equação de Nerst para o potássio. Este procedimento foi feito em 

presença e ausência de RuBPY (100 µmol/L). 

 

3.9. Efeito do RuBPY sobre a pressão arterial média de ratos normotensos e 
hipertensos 

 
Objetivo: Estudar o efeito in vivo do composto RuBPY sobre a pressão arterial 

dos ratos hipertensos e normotensos. Utilizamos o NPS como controle positivo do 

sistema e para comparação com os efeitos obtidos com RuBPY. 

 

Cirurgia para indução da hipertensão renal 
 
  Para obtenção de ratos com hipertensão renal do tipo dois rins 1 clipe (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 (200 mg/kg) de antibiótico 

oxitetraciclina, por via intramuscular para minimizar o risco de infecções. 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 por 

Schaffemburg (1959). 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.  

 

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 

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

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

acordados.  Para isso 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 locais, as drogas foram infundidas in bolus. Foi adicionado 

RuBPY com as doses de 2,5 e 5,0 mg/Kg. NPS foi adicionado na dose de 35 µg/Kg. 

Considerando os resultados obtidos na reatividade vascular, em que a concentração 

que induz 100% de relaxamento (Ec100) do RuBPY é 100 vezes maior que a Ec100 do 

NPS, utilizamos esta mesma proporção entre as doses nos experimentos in vivo. 

Utilizamos também a dose de 7 mg/Kg para o RuBPY, 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. 

 

3.10. Determinação das concentrações de rutênio no sangue por 
espectrometria de massas. 

 
Objetivo: Avaliar a absorção por via oral do doador de NO, RuBPY. 
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Administramos por gavagem 7 mg/Kg de solução de RuBPY, diluído em 

tampão fosfato pH 7,4. Realizamos a coleta de sangue em diferentes tempos após a 

administração, na tentativa de construir uma curva de absorção do composto, em 

função do tempo. A coleta sanguínea foi realizada por punção da artéria aorta 

abdominal, no animal anestesiado. Coletamos o sangue após 15, 30, 45 e 60 

minutos de administração por via oral, da solução com o doador RuBPY. 

Previamente à administração do composto, os animais permaneceram em jejum por 

aproximadamente 12h. Essa coleta foi realizada utilizando diferentes animais para 

cada tempo após a gavagem de RuBPY. Para o grupo controle foi administrado 

somente o tampão fosfato 7,4 e após 30 minutos realizada a coleta sanguínea. O 

sangue coletado foi colocado em tubos de coleta livre de metais e contendo o 

anticoagulante heparina. Agitamos o tubo para evitar a formação de coágulo e 

congelamos até a determinação de rutênio no aparelho. 

Um espectrômetro de massas com plasma acoplado indutivamente (ELAN 

DRCII Perkin-Elmer) instalado em área limpa classe 1000 foi utilizado para as 

análises das amostras. Para isto, foi confeccionada uma curva analítica utilizando 

sangue de carneiro para ajuste de matriz para determinação de rutênio no sangue 

de rato (BATISTA, et al., 2009a). As amostras foram diluídas 1:50 em tubos de 

polipropileno 15 mL com uma solução contendo 0,01% v/v TritonX-100, 0,5% v/v 

ácido nítrico. Após a diluição, a amostra foi diretamente aspirada para dentro 

espectrômetro de massas e os resultados foram expressos em µg L-1. 

 

3.11. Determinação das concentrações de rutênio nos tecidos aorta, rim e 
coração de rato por espectrometria de massas. 

 
Objetivo: Verificar a distribuição do composto RuBPY em alguns tecidos, após 

ser absorvido por via oral em ratos. 

 
Para avaliar se o composto RuBPY administrado por via oral em ratos era 

absorvido e distribuído pelo organismo do animal chegando aos tecidos, 

administramos o composto (solubilizado em tampão fosfato pH 7,4) por gavagem em 

animais em jejum por 12 h. Após 15, 30, 45 ou 60 minutos, foram realizadas as 

coletas do coração, rim esquerdo e aorta torácica e lombar dos ratos. Essa coleta foi 
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realizada utilizando diferentes animais para cada tempo após a gavagem de RuBPY. 

Para o grupo controle foi não houve administração de tampão e a coleta dos órgãos 

foi realizada diretamente. Os tecidos coletados foram secados em estufa a 37°C e 

após a secagem foram pesados. Utilizamos o tecido com peso entre 50 e 100 mg. 

Após terem sido pesados os tecidos foram colocados em tubos de polipropileno 15 

mL e congelados até a medida de rutênio pelo aparelho. 

Um espectrômetro de massas com plasma acoplado indutivamente (ELAN 

DRCII Perkin-Elmer) instalado em área limpa classe 1000 foi utilizado para as 

análises dos tecidos. Para isto, foi necessário solubilizar previamente as amostras 

de tecidos utilizando 1 mL de solução de hidróxido de tetrametilamônio 50% v/v 

adicionado ao tubo de 15 mL e então deixado à temperatura ambiente por 48 h 

(BATISTA et al., 2009b). Após a solubilização completa dos tecidos, o volume foi 

completado para 10 mL com uma solução diluída contendo 0,5% (v/v) ácido nítrico, 

0,01% (v/v) Triton X-100. Após a diluição, a amostra foi diretamente aspirada para 

dentro do espectrômetro de massas e os resultados foram expressos em ng g-1 de 

tecido. 

Esses experimentos foram realizados em colaboração com o Prof. Dr. 

Fernando Barbosa Júnior, Laboratório de Toxicologia, Depto. de Análises Clínicas, 

Bromatológicas e Toxicológicas, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto-USP. 

 

3.12. Determinação da concentração de nitrito no sangue dos ratos tratados 
com o composto RuBPY. 

 

Objetivo: Avaliar se o composto RuBPY libera NO2 após ser absorvido pela 

via oral, no rato.  

 

Administramos por gavagem 7 mg/Kg de solução de RuBPY diluído em 

tampão fosfato pH 7,4. Realizamos a coleta de sangue em diferentes tempos na 

tentativa de construir uma curva temporal para o nitrito. A coleta sanguínea foi 

realizada pela punção da artéria aorta abdominal com o animal anestesiado. 

Coletamos o sangue após 0 (controle), 15, 30, 45 e 60 minutos de administração da 

solução com o doador RuBPY. A coleta foi realizada utilizando diferentes animais 
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para cada tempo após a gavagem de RuBPY. Previamente à administração do 

composto, os animais permaneceram em jejum por aproximadamente 12h.  

Após a coleta o sangue foi colocado em tubos contendo o anticoagulante 

heparina. Após homogeneização foram separados alíquotas de 800 µL que foram 

rapidamente colocadas em um tubo com 200 µL de solução estabilizadora contendo 

ferricianeto de potássio, o qual reage com a hemoglobina para formar 

metahemoglobina, impedindo a conversão de nitrito em nitrato e nitrosilhemoglobina, 

estabilizando o nitrito na presença da hemoglobina. As alíquotas foram congeladas a 

-80 °C até a sua análise para evitar a degradação do nitrito (PELLETIER et al., 

2006). A concentração de nitrito foram medidas, sempre em duplicata, pelo método 

da quimioluminescência, que é um dos métodos mais simples, sensíveis e precisos 

disponíveis para medir NO. Foi utilizado um analisador de NO (Sievers Model 280 

NO Analyzer - Boulder, CO, EUA), o qual permite medir NO em quantidades tão 

pequenas quanto 1 pmol. 

Inicialmente as amostras foram desproteinizadas com metanol (1:1) e em 

seguida centrifugadas a 14.000 g por 3 minutos. Então, 200 µL do sobrenadante 

foram injetados em frasco contendo uma solução redutora (5 mL de ácido acético 

glacial, 2 mL de H2O, 50 mg de iodeto de potássio e um pequeno cristal de I2). A 

solução de tri-iodeto reduz o nitrito, ferro-heme-nitrosil e S-nitrosotióis a NO gasoso. 

O frasco é conectado a um fluxo contínuo do gás inerte (Hélio) que passa através da 

solução, “carregando” consigo o NO liberado em direção ao analisador de NO.  O 

óxido nítrico na forma gasosa irá reagir com ozônio (O3) produzindo NO2
* em um 

estado excitado. Assim que o elétron excitado retorna ao nível basal, um fóton é 

emitido e é detectado como quimioluminescente (hν).  

 

NO + O3 → NO2
* + O2 

NO2
* → NO2 + hν 

 

 O analisador contém um detector de luz que transforma o sinal luminoso em 

sinal elétrico, que é finalmente convertido em sinal analógico e em seguida 

registrado (MACARTHUR; SHIVA; GLADWIN, 2007). Este analisador quantifica o 

NO liberado, com correspondência estequiométrica com a quantidade de nitritos 

presentes na amostra. A especificidade deste método para medir NO é devida à 
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propriedade do óxido nítrico existir na forma gasosa e a alta taxa de reação desta 

molécula com o ozônio. 

Esses experimentos foram realizados em colaboração com o Prof. Dr. José 

Eduardo Tanus dos Santos, Depto. de Farmacologia, da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto-USP.  

 

3.13. Análise estatística 

 
Citotoxicidade  
 

Estes resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM) 

de pelo menos quatro experimentos realizados com células do músculo liso 

vascular. O gráfico foi confeccionado pelo programa GraphPad Prism (GraphPad 

Software Corporation, versão 3.0, 2000). Para comparação entre os valores de % de 

viabilidade utilizamos a análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida do pós-

teste de Newman-Keuls. Valores com p<0,05 foram considerados estatisticamente 

significantes. 

 

Tensão isométrica 
 

Estes resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM) 

de pelo menos quatro experimentos em preparações de aorta obtidas de diferentes 

animais (n). Todos os gráficos e análises 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 pD2 (-logaritmo da 

concentração da droga que produz metade do efeito máximo). Os valores de pD2 

foram obtidos a partir do valor de EC50.  Para comparação entre os valores de pD2 e 

efeito máximo utilizamos a análise de variância (ANOVA) de duas vias – fatorial 

(seguida do pós teste de Bonferroni) onde analisamos as respostas obtidas com 

RuBPY e NPS; ANOVA de uma via (seguida do pós teste de Newman-Keuls) onde 

analisamos somente repostas obtidas com RuBPY. Além disso, onde analisamos 
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somente dois grupos usamos a análise por teste T não pareado. As curvas controle 

e de relaxamento para os doadores de NO em presença dos inibidores ou 

bloqueadores foram realizadas em preparações independentes. Desta forma 

utilizamos análise estatística não-pareada para análise dos resultados. Valores com 

p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Todos os valores de F 

para as análises de variância fatorial se encontram no anexo A. 

 
[NO]c 

 
Estes resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM) 

de pelo menos quatro lâminas com tecido obtido de diferentes animais. Significância 

estatística foi testada pela análise de variância (ANOVA) fatorial. Valores com 

p<0,05 foram considerados significantes na inferência por intervalo de confiança 

(α=0,05) onde houve interação. Os gráficos e as análises estatísticas foram 

realizados pelo programa “Statistica” (versão 7). 

 

Variação da PAM e tempo de efeito dos doadores de NO 
 

Os valores da PAM, do tempo para se atingir o efeito máximo e a duração do 

efeito hipotensor dos doadores de NO foram expressos como média e intervalo de 

confiança de 95% de pelo menos cinco experimentos feitos em diferentes animais. 

Como utilizamos o mesmo animal para administrar várias doses do doador RuBPY, 

significância estatística foi testada pela análise de variância (ANOVA) de medidas 

repetidas. Onde comparamos os grupos de animais hipertensos e normotensos 

utilizamos ANOVA de medidas repetidas fatorial e onde estudamos o tempo 

somente em animais hipertensos, utilizamos análise ANOVA de medidas repetidas 

de uma via. Valores com p<0,05 foram considerados significantes na inferência por 

intervalo de confiança (α=0,05) onde houve interação. Os gráficos e as análises 

estatísticas foram realizados pelo programa “Statistica” (versão 7).   

 

Dosagem de NO2 e Ru no sangue 
 

Os valores com as concentrações de nitrito e rutênio no sangue total após 

administração do composto RuBPY foram expressos como média e intervalo de 
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confiança 95% de pelo menos quatro experimentos feitos em diferentes animais. 

Foram utilizados diferentes animais para cada tempo de coleta após administração 

de RuBPY. Significância estatística foi testada pela inferência por intervalo de 

confiança (α=0,05). Os gráficos e as análises estatísticas foram realizados pelo 

programa “Statistica” (versão 7).  
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4. Resultados 
 

4.1. Síntese do complexo nitrosilo de rutênio 

 
O composto sintetizado foi submetido à análise do seu espectro em UV visível 

para identificar a presença do grupo NO2 na molécula (Fig. 2). O produto da síntese, 

o composto cis-[Ru(bpy)2(py)(NO2)](PF6) (RuBPY) se caracteriza principalmente pela 

presença de uma banda com sua absorbância máxima em  416 nm. 

 

 
 
Figura 2. Espectro UV visível do composto RuBPY após a síntese química. A 

banda em 416 nm é característica da presença do grupo NO2 na molécula.  
 
 
4.2. Avaliação da citotoxidade dos doadores de NO 

 
Para avaliar a citotoxicidade dos doadores de NO, realizamos o ensaio de 

MTT em células de músculo liso vascular (CMLV) isoladas de aorta de ratos. 

Verificamos que o doador de NO, RuBPY apresentou viabilidade celular de 98,4 ± 

2,2% (n=3) que foi semelhante ao controle positivo (100,0 ± 1,1%) realizado pelo 

experimento das preparações de células (n=3) sem adição dos doadores de NO em 

estudo. Por outro lado, como demonstramos na figura 3, o NPS apresentou 
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citotoxicidade para as CMLV quando comparado ao grupo controle com viabilidade 

de 82,2 ± 2,8% (n=3, p<0,01). 
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Figura 3. Citotoxicidade celular dos compostos RuBPY e NPS em CMLV 
isoladas de aorta de ratos.  As barras representam % de viabilidade celular após 
incubação com os doadores de NO na concentração que induz Emax. Barras verticais 
denotam intervalo de confiança de 95%. * representa diferença estatística com p<0,01 
comparado ao controle. # representa diferença estatística entre os grupos. 

 
 

4.3. Caracterização dos mecanismos de ação do doador de óxido nítrico 
RuBPY, em aortas de ratos normotensos. 

 
Efeito relaxante dos compostos cis-[Ru(bpy)2(py)(NO2)](PF6) (RuBPY) e 
nitroprussiato de sódio (NPS) em anéis de aorta pré-contraídos com 
fenilefrina. 
 

Os doadores de NO cis-[Ru(bpy)2(py)NO2](PF6) (RuBPY) e NPS promoveram 

relaxamento dependente da concentração, em aortas desprovidas de endotélio e 

pré-contraídas com fenilefrina (PE).  

O relaxamento induzido por RuBPY gerou efeito máximo (Emax: 104,4 ± 1,0%; 

n=5) semelhante ao relaxamento máximo estimulado com NPS (Emax: 107,7 ± 1,3%; 

n=5) (Fig. 4). Entretanto, os valores de potência (pD2) variaram entre os doadores de 
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NO. Como demonstramos na figura 4, NPS foi mais potente que RUBPY (pD2 

RuBPY: 6,54 ± 0,07 e pD2 NPS: 8,03 ± 0,07).  
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Figura 4. Resposta relaxante induzida pelos compostos RuBPY e NPS em aorta 
isolada de ratos. As curvas concentração-efeito ilustram o relaxamento induzido pelos 
doadores de NO, após pré-contração com PE. * representa diferença significativa (p<0,001) 
entre os valores de pD2 de RuBPY e NPS. 

  
 

Estudo do efeito temporal com os doadores de NO RuBPY e NPS na indução 
do relaxamento máximo.  
 

Como foi verificado que há diferença na potência dos doadores de NO, 

escolhemos a EC100 de ambos doadores de NO para estudarmos o tempo 

necessário para obtenção da máxima resposta relaxante. Analisando o tempo 

necessário para os compostos RuBPY e NPS induzirem o relaxamento máximo, 

observamos que o efeito de ambos em função do tempo não foi significativamente 

diferente (RuBPY: 240 segundos; n=7e NPS: 210 segundos; n=4) (Fig. 5). 
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Figura 5. Tempo necessário para obtenção do relaxamento total induzido pelos 
compostos RuBPY e NPS, em aorta isolada de ratos. As curvas representativas do efeito 
temporal ilustram o relaxamento induzido pelos doadores de NO, na concentração de 3 
µmol/L (RuBPY) e 0,1 µmol/L (NPS), após pré-contração com PE.  
 
 
Efeito da oxihemoglobina (HbO2) sobre o relaxamento induzido pelos doadores 
de NO. 
 

Como mostramos na figura 6, a HbO2 teve efeito inibitório sobre o 

relaxamento induzido por RuBPY e NPS, reduzindo o valor de Emax  do RuBPY 

(ausência: 104,4 ± 1,0%; n=5 e presença de HbO2: 91,2 ± 3,0%; n=5) e do NPS 

(ausência: 107,7 ± 1,3%; n=5 e presença de HbO2: 95,0 ± 4,4%; n=4). Somente a 

potência do RuBPY foi significativamente reduzida em presença de HbO2, uma vez 

que a curva de relaxamento induzido pelo RuBPY se deslocou consideravelmente 

para a direita (pD2 na ausência: 6,54 ± 0,07 e na presença de HbO2: 5,58 ± 0,37). 

Não houve diferença significativa na potência do NPS, apesar de ocorrer pequeno 

deslocamento da curva para a direita (pD2 na ausência: 8,03 ± 0,07 e na presença 

de HbO2: 7,74 ± 0,20). 
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Figura 6. Resposta relaxante induzida pelos compostos RuBPY e NPS, em 
aorta isolada de ratos, na ausência ou presença de HbO2 (10 µmol/L). As curvas 
concentração-efeito ilustram o relaxamento induzido pelos doadores de NO após pré-
contração com PE, com ou sem incubação com o seqüestrador extracelular de NO, 
oxihemoglobina, (HbO2). * representa diferença significativa (p<0,01) entre os valores de pD2 
e ** representa diferença significativa (p<0,01) entre os valores de Emax de cada grupo.  
 
 
Efeito da hidroxocobalamina no relaxamento induzido por RuBPY  e NPS  
 

O relaxamento induzido pelo NPS, em aortas incubadas com 

hidroxocobalamina (0,1 mmol/L), foi completamente abolido (Emax na ausência: 107,7 

± 1,3%; n=5 e na presença de hidroxocobalamina: 2,5 ± 0,9%; n=4). Por outro lado, 

a curva concentração-efeito para RuBPY foi inibida, mas não foi abolida. A 

hidroxocobalamina (0,1 mmol/L) reduziu significativamente o valor de Emax do 

RuBPY (ausência: 104,4 ± 1,0%; n=5 e presença de hidroxocobalamina: 51,5 ± 

6,1%; n=4). Levando-se em consideração a interação existente entre os doadores de 

NO e a presença de hidroxocobalamina 0,1 mmol/L (F1,14=82,9 p<0,001), podemos 

concluir que NPS parece liberar menos NO radicalar do que RuBPY. Como mostram 

os resultados da figura 7, quando a preparação foi incubada com uma concentração 

10 vezes maior de hidroxocobalamina (1 mmol/L) a curva de relaxamento para 

RuBPY também foi abolida, mostrando que o efeito do sequestrador de NO radicalar 

foi concentração dependente para RuBPY (Emax em presença de Hidroxocobalamina 

1,0 mmol/L: 3,9 ± 2,2 %; n=4).  
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Figura 7. Resposta relaxante induzida por RuBPY e NPS, em aorta isolada de 
ratos, com ou sem incubação com hidroxocobalamina (0,1 ou 1 mmol/L). As curvas 
concentração-efeito ilustram o relaxamento induzido pelos doadores de NO após pré-
contração com PE, com ou sem incubação com o sequestrador de NO radicalar (NO), 
hidroxocobalamina (hidroxo). ** representa diferença significativa (p<0,001) entre os valores 
de Emax de cada grupo.  
 

  
Efeito da L-cisteína sobre o relaxamento induzido por RuBPY e NPS 
 

L-cisteína, o sequestrador seletivo de íons nitroxil (NO-), inibiu 

significativamente o Emax induzido por NPS (ausência: 107,7 ± 1,3% e  presença de 

L-cisteína: 100,5 ± 1,3%; n=4) o que não ocorreu para o RuBPY (ausência: 104,4 ± 

1,0% e presença de L-cisteína: 102,6 ± 2,0%; n=5). Ao analisarmos os valores de 

pD2, não foi observada diferença para os doadores em presença de L-cisteína 

(NPS: 8,0 ± 0,05; n=4 e RuBPY: pD2: 6,33 ± 0,18; n=5). (Fig.8) 
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Figura 8. Relaxamento induzido pelos compostos RuBPY e NPS, em aorta 
isolada de ratos, com ou sem incubação com L-cisteína (1 mmol/L). As curvas 
concentração-efeito ilustram o relaxamento induzido pelos doadores de NO após pré-
contração com fenilefrina, com ou sem incubação com o sequestrador seletivo de íons 
nitroxil (NO-), L-cisteína (L-cis). * representa diferença significativa (p<0,05) entre os valores 
de Emax vs NPS.  

 
 

Estudo do relaxamento induzido por RuBPY e NPS em anéis de aorta pré-
contraídos com cloreto de potássio (KCl) 
 

Como demonstramos na figura 9, nas preparações pré-contraídas com KCl, o 

relaxamento máximo estimulado com NPS foi reduzido (Emax 44,0 ± 1,8%; n=4), 

assim como sua potência (pD2 7,19 ± 0,10) quando comparado aos resultados 

obtidos em preparações pré-contraídas com PE (Emax: 107,7 ± 1,3% e pD2 de 8,03 ± 

0,07; n=5). O RuBPY também teve seu Emax e pD2 reduzidos nas preparações pré-

contraídas com KCl (Emax: 64,0 ± 5,2% e pD2 5,91 ± 0,09; n=5) quando comparado 

aos resultados obtidos em preparações pré-contraídas com PE (Emax: 104,4 ± 1,0% 
e pD2 de 6,54 ± 0,07; n=5). A redução do Emax observada para NPS foi maior do que 

a redução observada para RuBPY (F1,15=15,31 p=0,001). 
 



R e s u l t a d o s  | 62 
 

-10 -9 -8 -7 -6 -5

0

25

50

75

100

NPS + KCl
NPS + PE

RuBPY + PE
RuBPY + KCl

*
*

**

**

Log [mol/L]

%
 R

el
ax

am
en

to

 

Figura 9. Resposta relaxante induzida pelos compostos RuBPY e NPS, em 
aorta isolada de ratos após pré-contração com KCl 60 mmol/L. As curvas concentração-
efeito ilustram o relaxamento induzido pelos doadores de NO após pré-contração com 
fenilefrina (PE) ou com solução de KCl 60 mmol/L (KCl). * representa diferença significativa 
(p<0,001) entre os valores de pD2 e ** representa diferença significativa (p<0,001) do 
relaxamento com RuBPY ou NPS sobre artéria pré-contraída com KCl vs PE. 

 

 

Efeito do bloqueio não seletivo de canais para K+ no relaxamento induzido por 
RuBPY e NPS em anéis de aorta 
 

Após incubação com o bloqueador não seletivo para canais para K+, 

tetraetilamônio (TEA), não houve alteração no relaxamento máximo induzido por 

NPS (Emax na ausência: 107,7 ± 1,3%; n=5 e na presença de TEA: 112,4 ± 4,0%; 

n=7) e nem de pD2 (na ausência: 8,03 ± 0,07 e na presença de TEA: 8,0 ± 0,06). 

Porém, o TEA reduziu significativamente o Emax do composto RuBPY como mostra a 

figura 10 (Emax: sem TEA: 104,4 ± 1,0%; n=5 e com TEA: 93,1 ± 1,9%; n=6). Além 

disso, observa-se um deslocamento à direita da curva concentração-efeito, 

caracterizando uma redução na potência do (pD2 sem TEA: 6,54 ± 0,07 e com TEA: 

5,8 ± 0,20).  
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Figura 10. Resposta relaxante induzida pelos compostos doadores de NO, em 
aorta isolada de ratos, com ou sem incubação com TEA (1 mmol/L). As curvas 
concentração-efeito ilustram o relaxamento induzido pelos doadores de NO após pré-
contração com PE, na ausência ou presença do bloqueador não seletivo de canais para K+, 

TEA. * representa diferença significativa (p<0,001) entre os valores de pD2 e ** representa 
diferença significativa (p<0,01) entre os valores de Emax. 
 
 
Estudo da participação dos diferentes subtipos de canais para K+ no 
relaxamento induzido RuBPY 
 

Uma vez que o bloqueador não seletivo, TEA, alterou a resposta relaxante do 

doador de NO, RuBPY, estudamos os efeitos farmacológicos dos bloqueadores 

seletivos para os diferentes subtipos de canais para K+.  

Inicialmente, investigamos a participação dos canais para K+ operados por 

voltagem (Kv) sobre o relaxamento desencadeado pelo RuBPY, utilizando o 

bloqueador seletivo 4-aminopiridina (4-AP). A incubação com 4-AP não teve efeito 

sobre a curva concentração-efeito para RuBPY. Estudamos a participação dos 

canais para K+ sensíveis ao cálcio de alta condutância (BKCa), utilizando os 

bloqueadores seletivos para esses canais, iberiotoxina e paxiline. Ambos 

bloqueadores não tiveram efeito sobre o relaxamento induzido pelo doador de NO. O 

bloqueador de canais para K+ sensíveis ao cálcio do tipo baixa condutância (SKCa) 

apamina, também não alterou a resposta relaxante do RuBPY. Com o intuito de 

investigar a participação dos canais para K+ sensíveis ao ATP (KATP), utilizamos o 

bloqueador seletivo desses canais, a glibenclamida (Glib). Ao contrário do que 

ocorreu com os outros bloqueadores de canal para K+, o bloqueador de KATP 
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diminuiu a potência do RuBPY,  porém não alterou os valores de efeito máximo 
(Tabela 1 e Fig. 11).  

Quando realizamos o bloqueio simultâneo de vários canais para K+ com os 

bloqueadores 4-aminopiridina, paxiline, apamina e glibenclamida, na mesma 

preparação, não houve alteração de Emax e de pD2 (Tabela 1 e Fig. 12). 

 
 
Tabela 1- Efeito dos bloqueadores seletivos de canais para K+ sobre o 

relaxamento induzido por RuBPY em aorta de ratos. 
 

Bloqueador de canal K+ Emax pD2 

RuBPY (Controle) 104,4 ± 1,0% 6,54 ± 0,07; n=5 

4-Aminopiridina (4-AP) 109,7 ± 3,0% 6,56 ± 0,05; n=6 

Iberiotoxina (IBTX) 108,9 ± 3,9% 6,46 ± 0,07; n=4 

Paxiline 103,7 ± 1,4% 6,54 ± 0,13; n=4 

Apamina 101,0 ± 2,6% 6,62 ± 0,24; n=6 

Glibenclamida (Glib) 104,1 ± 1,6% # 6,98 ± 0,10; n=5 

4-AP+Paxiline+Apamina+Glib 98,5 ± 2,5% 5,98 ± 0,39; n=6 

 
Os valores apresentados na tabela representam a média ± EPM e o número de 

animais utilizados em cada grupo (n). # representa diferença significativa com p<0,01, em 
relação ao grupo controle (RuBPY) 
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Figura 11. Resposta relaxante induzida pelo doador de NO, RuBPY, em aorta 
isolada de ratos, antes e após a incubação com 4-aminopiridina (4-AP, 1 mmol/L), 
Iberiotoxina (IBTX, 0,1µmol/L), Paxiline (1 µmol/L), Apamina  (1 µmol/L) e 
glibenclamida (Glib, 3 µmol/L). As curvas concentração-efeito ilustram o relaxamento 
induzido pelo doador de NO após pré-contração com PE, na ausência ou presença dos 
bloqueadores seletivos dos canais para K+. # representa diferença significativa (p<0,01) entre 
os valores de pD2. 
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Figura 12. Relaxamento vascular induzido por RuBPY, em aorta isolada de 

ratos, incubados ou não com bloqueadores de canais para K+. As curvas concentração-
efeito ilustram o relaxamento induzido pelo doador de NO após pré-contração com PE, na 
ausência (RuBPY) ou presença simultânea dos bloqueadores seletivos dos canais K+, 
glibenclamida (3 µmol/L),  4-aminopiridina (1 mmol/L), Iberiotoxina (0,1 µmol/L), Paxiline (1 
µmol/L) e Apamina  (1 µmol/L) (RuBPY + bloq k).              
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Efeito do inibidor da guanilil-ciclase solúvel (ODQ) sobre o relaxamento 
induzido pelos doadores de NO 
 

A incubação com ODQ (inibidor seletivo da enzima GCs), reduziu o efeito 

máximo de RuBPY (Emax na ausência de ODQ: 104,4 ± 1,0%; n=5 e na presença de 

ODQ: 38,0 ± 3,6%; n=8) e do NPS (Emax na ausência de ODQ: 107,7 ± 1,3%; n=5 e 

na presença de ODQ: 29,3 ± 2,6%; n=5) (Fig. 13).  

Os resultados mostram ainda que frente ao inibidor da GCs, houve uma 

redução na potência dos doadores de NO em estudo, uma vez que a curva 

concentração-efeito se deslocou consideravelmente para a direita, Devido à grande 

diminuição do valor de Emax não foi possível calcular o valor de pD2 para 

RuBPY+ODQ e NPS+ODQ. 
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Figura 13. Resposta relaxante induzida por RuBPY e NPS, em aorta isolada de 

ratos, na ausência ou presença de ODQ (1 µmol/L). As curvas concentração-efeito 
ilustram o relaxamento induzido pelos doadores de NO em preparações pré-contraídas com 
PE, antes e após pré-incubação com o inibidor seletivo da enzima GCs, ODQ. ** representa 
diferença significativa (p<0,001) entre os valores de Emax dos grupos. 
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Estudo do relaxamento induzido por RuBPY e NPS após inibição concomitante 
da enzima guanilil-ciclase solúvel e bloqueio não seletivo dos canais para K+ 
 

Em aortas pré-incubadas com a associação de TEA e ODQ, o relaxamento 

induzido pelo composto RuBPY foi significativamente inibido, mudando o Emax de 

104,4 ± 1,0%; n=5 para 4,3 ± 1,1%, n=7. O relaxamento induzido pelo NPS foi 

abolido pela associação de TEA e ODQ, mudando o Emax de 107,7 ± 1,3%; n=5 para 

0,3 ± 1,2%; n=4. (Fig. 14). Como existe interação entre os dois fatores analisados 

(ODQ e TEA) nas respostas dos dois doadores de NO (RuBPY: F1,22=19,3 p<0,001 

e NPS: F1,17=29,2 p<0,001) podemos concluir que existe efeito aditivo quando 

temos em uma mesma preparação ODQ e TEA, quando comparados às 

preparações onde temos os mesmos de forma isolada. 
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Figura 14. Valores de Emax induzidos pelos compostos RuBPY e NPS em 

aortas isoladas de ratos, na ausência ou presença de ODQ (1 µmol/L) e/ou TEA (1 
mmol/L). Cada barra representa a média ± EPM obtida em 4-8 preparações isoladas de 
diferentes ratos. * representa diferença significativa (p<0,05) em relação ao resultado 
observado na preparação controle (RuBPY). Φrepresenta diferença significativa (p<0,001) 
em relação à preparação controle (RuBPY ou NPS). # representa diferença significativa 
(p<0,001) em relação à preparação NPS+ODQ ou RuBPY+ODQ. 
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Efeito do inibidor dos canais para Cl- sobre o relaxamento induzido por RuBPY 
e NPS 
 

Estudamos a participação dos canais para Cl- utilizando o bloqueador de 

canais para Cl- ativados por Ca2+, NPPB. Após incubação com NPPB, não houve 

alteração significativa no relaxamento máximo induzido por NPS (Emax de 107,7± 

1,3%; n=5 para 106,9 ± 2,3%; n=7) e RuBPY (Emax de 104,4 ± 1,0%; n=5 para 99,9 ± 

2,3%; n=7) (Fig. 15). Porém, houve alteração da potência do relaxamento induzido 

com NPS e RuBPY. 

           O NPPB potencializou a resposta relaxante do NPS alterando o pD2  de 8,03 

± 0,07 para 8,77 ± 0,08 e diminuiu a potência do RuBPY, modificando o pD2 de 6,54 

± 0,07 para 5,88 ± 0,05. Houve interação entre NPPB e os doadores de NO, uma 

vez que os efeitos provocados pelo bloqueador de canal para Cl- foram opostos nos 

relaxamentos promovidos por NPS e RuBPY (F1,19=95,82 p<0,001). 
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Figura 15. Relaxamento vascular induzido pelos doadores de NO, em aorta 

isolada de ratos, antes e após incubação com NPPB (10 µmol/L). As curvas 
concentração-efeito ilustram o relaxamento induzido pelos compostos após pré-contração 
com PE, na ausência ou presença do bloqueador seletivo de canais para Cl- ativados por 
Ca2+, NPPB. * representa diferença significativa (p<0,001) entre os valores de pD2 dos 
grupos. 
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Efeito do inibidor da GK sobre o relaxamento induzido por RuBPY e NPS 
 

Como demonstramos na figura 16, após prévia incubação com o inibidor da 

GK, Rp-8-Br-PET-cGMP (8-Br-PET) houve redução na potência dos doadores de 

NO em estudo (pD2 NPS de 8,03 ± 0,07 para 7,68 ± 0,13; n=5 e pD2 RuBPY de 6,54 

± 0,07 para 6,08 ± 0,13; n=4). Porém, o inibidor da GK não alterou o relaxamento 

máximo tanto do NPS (Emax NPS 102,2 ± 5,4, n=5) como do RuBPY (Emax 104,2 ± 

3,9, n=4). 
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Figura 16. Relaxamento vascular induzido por RuBPY e NPS em aorta isolada 

de ratos, antes e após incubação com o inibidor da GK, 8-Br-PET (30 µmol/L).  As 
curvas concentração-efeito ilustram o relaxamento induzido pelos doadores de NO após pré-
contração com fenilefrina, na ausência e presença do inibidor da proteína quinase G (GK), 
8-Br-PET. * diferença estatística (p<0,05) entre os valores de pD2 dos grupos. 

 

 
Efeito do inibidor da fosfodiesterase V sobre o relaxamento induzido pelos 
compostos RuBPY e NPS 
 

Para estudar o efeito da inibição da enzima fosfodiesterase V sobre o 

relaxamento induzido pelos doadores de NO, utilizamos o inibidor seletivo desta 

enzima, o dipiridamol. 

 Como mostra a figura 17, o dipiridamol potencializou o relaxamento induzido 

com RuBPY (pD2 de 6,54 ± 0,07 para 7,0 ± 0,10; n=4) e NPS (pD2 NPS de 8,03 ± 

0,07 para 8,96 ± 0,15; n=6), com o deslocamento da curva para esquerda. Porém, 
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não houve mudança no valor de relaxamento máximo em presença do inibidor (Emax 

RuBPY 105,9 ± 3,1% e Emax NPS 104,7 ± 0,4%).  

  Pela análise estatística fatorial verificamos que houve interação entre o 

inibidor dipiridamol e os doadores de NO, nos mostrando que o aumento da potência 

para NPS foi maior do que o que ocorreu para RuBPY (F1,16=4,89 p=0,042).  
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Figura 17. Relaxamento vascular induzido pelos doadores de NO RuBPY e NPS, 
em aorta isolada de ratos, antes e após incubação com dipiridamol (1 µmol/L). As 
curvas concentração-efeito ilustram o relaxamento induzido pelos doadores de NO após pré-
contração com PE, na ausência e presença do inibidor da fosfodiesterase V, dipiridamol. ** 
diferença estatística (p<0,001) e * para p<0,05 entre os valores de pD2 dos grupos.  

 

 

Efeito do inibidor da enzima Ca2+ATPase reticular (SERCA) sobre o 
relaxamento induzido por RuBPY e NPS 
 

Os resultados obtidos (Fig. 18) com a tapsigargina, inibidor seletivo da 

SERCA, mostram redução significativa nos valores de Emax somente para RuBPY 
(Emax de 104,4 ± 1,0%; n=5 para 78,3 ± 4,7%; n=5) e não para NPS (Emax de 107,7 ± 

1,3%; n=5 para 101,4 ± 5,0%; n=5). Somente a potência de RuBPY foi reduzida pela 

tapsigargina (RuBPY: pD2 de 6,54 ± 0,07 para 5,74 ± 0,24 e NPS: pD2 de 8,03 ± 

0,07 para 7,69 ± 0,09). 
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Figura 18. Resposta relaxante induzida pelos compostos RuBPY e NPS em 
aorta isolada de ratos, antes e após incubação com Tapsigargina (TAPS 1 µmol/L). As 
curvas concentração-efeito ilustram o efeito da tapsigargina no relaxamento vascular 
induzido pelos doadores de NO após pré-contração com PE. * diferença estatística (p<0,01) 
entre os valores de pD2 dos grupos. ** representa diferença significativa de Emax (p<0,001) 
em relação ao resultado das preparações controle.  

 
 

Estudo da ativação da SERCA diretamente pelo NO liberado dos compostos 
RuBPY e  NPS 

 

Para estudar se a ativação da Ca2+-ATPase reticular pode ocorrer de forma 

independente da GK, incubamos as preparações simultaneamente com os inibidores 

da SERCA e GCs, TAPS e ODQ, simultaneamente.  

 Nas preparações com a dupla inibição enzimática, houve redução do Emax 

tanto do RuBPY (23,6 ± 6,9%; n=4) quanto do NPS (30,7 ± 5,9%; n=4). Porém, esta 

redução não foi maior do que nos grupos onde o ODQ foi utilizado isoladamente 

(Fig. 19). 
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 Figura 19. Valores de Emax induzidos pelos compostos RuBPY e NPS em aortas 
isoladas de ratos, na ausência ou presença de tapsigargina (TAPS 1 µmol/L) e/ou ODQ 
(1 µmol/L). Cada barra representa a média ± EPM obtidas em 4-8 preparações isoladas de 
diferentes ratos. * representa diferença significativa (p<0,001) em relação à preparação 
controle (RuBPY ou NPS).  

 

 

Efeito do inibidor da Na+, K+ -ATPase sobre o relaxamento induzido pelos 
doadores de NO, RuBPY e NPS 

 
Quando realizamos a pré-incubação com o inibidor da Na+, K+ -ATPase, 

ouabaína, verificamos a redução do Emax dos compostos (NPS: 97,7 ± 1,8% e 

RuBPY  97,8 ± 2,3%, mas não houve mudança nos valores de pD2 (NPS 8,30 ± 

0,19; n=4 e RuBPY 6,36 ± 0,05; n=4) (Fig. 20). 
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Figura 20. Resposta relaxante induzida pelos compostos RuBPY e NPS, em 

presença ou ausência de ouabaína (100 µmol/L). As curvas concentração-efeito ilustram 
o efeito da ouabaína sobre o relaxamento induzido pelos doadores de NO, após pré-
contração com PE. * diferença estatística (p<0,01) entre os valores Emax em relação ao 
controle.  

 

 

Avaliação da capacidade de armazenamento de Ca+2 no retículo 
sarcoplasmático induzido por RuBPY e NPS 
 

Realizamos contração das aortas utilizando cafeína, que promove a liberação 

de cálcio dos estoques do retículo sarcoplasmático via receptores de rianodina.  

Observamos na figura 21 que as preparações pré-incubadas com os 

doadores de NO, RuBPY e NPS, apresentaram resposta contrátil à cafeína de 

amplitude semelhante (RuBPY: 0,24 ± 0,01g; n=7) e (NPS: 0,27 ± 0,02g; n=4). No 

entanto, a contração promovida pela cafeína em preparações sem incubação prévia 

de qualquer doador de NO, foi significativamente maior do que as contrações em 

presença de RuBPY e NPS (Controle: 0,66 ± 0,05g; n=6) como mostram as figuras 

21 e 22. 
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 Figura 21. Resposta contrátil (g) induzida por cafeína 20 mmol/L na ausência e 
presença de RuBPY e NPS em aorta isolada de ratos. ** representa diferença 
significativa (p<0,001) em relação ao grupo controle.  
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Figura 22. Traçados representativos da contração (g) induzida por cafeína 20 

mmol/L. (A) na ausência e (B) na presença do doador de RuBPY. 
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Efeito do composto RuBPY sobre o influxo de Ca2+ estimulado com fenilefrina 
ou com KCl  
 

Foram realizadas curvas concentração-efeito para cálcio (CaCl2) estimuladas 

com fenilefrina (PE 100 nmol/L) ou com solução de KCl 60 mmol/L, na presença e 

ausência do composto RuBPY.  

A resposta contrátil estimulada com PE foi de (Emax 1,62 ± 0,11g e pD2 3,35 ± 

0,14; n=6) e para as preparações estimuladas com KCl foi de (1,56 ± 0,14g  e pD2 

3,44 ± 0,19; n=5). A incubação com o composto doador de NO (PE + RuBPY) inibiu 

a resposta contrátil em preparações estimuladas com PE (Emax: 0,30 ± 0,04g; e pD2 

3,02 ± 0,10; n=6) e também com solução de KCl (Emax: 0,62 ± 0,12g; pD2 2,58 ± 

0,16; n=6) (Fig. 23).  

Para investigar como ocorre a inibição da contração em presença de RuBPY, 

realizamos curvas concentração-efeito para CaCl2 em presença do inibidor da 

SERCA (tapsigargina) e do inibidor da GCs (ODQ). Nas preparações pré-incubadas 

com tapsigargina (PE + TAPS), a contração atingiu Emax de 1,65 ± 0,24g com pD2 de 

3,52 ± 0,13 (n=5). Quando incubamos simultaneamente tapsigargina e RuBPY, não 

houve alteração no valor de Emax (1,48 ± 0,13g; n=4 ), porém o valor de pD2 mudou 

para 2,99 ± 0,08 (Fig. 24). 

 Em outro protocolo experimental, incubamos o inibidor ODQ e realizamos as 

curvas concentração-efeito para CaCl2 em presença de PE. Obtivemos Emax de 1,96 

± 0,10g e pD2 de 3,33 ± 0,10 (n=4). Como representado na figura 25, na presença 

de ODQ e RuBPY, houve uma diminuição do Emax para 1,54 ± 0,14g, porém não 

houve mudança de pD2 (3,41 ± 0,15; n=4). Observando as figuras 24 e 25, podemos 

verificar que a adição de tapsgargina ou ODQ promoveu a reversão parcial da 

inibição do efeito contrátil observado em presença de RuBPY. 
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Figura 23. Valores de efeito máximo (g) induzido por CaCl2 em aorta isolada de 
ratos. As curvas concentração-efeito ilustram a contração induzida pelo influxo do Ca2+ 
estimulado com PE 100 nmol/L (PE) ou com solução de KCl 60 mmol/L (KCl) com ou sem 
pré-incubação de RuBPY (3 µmol/L). * representa diferença significativa (p<0,001) entre os 
valores de Emax comparado aos controles (PE ou KCl). 
 
  

-5.0 -4.5 -4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

*

PE + TAPS
PE + TAPS + RuBPY
PE + RuBPY

#

PE

Log [Ca] mol/L

C
on

tr
aç

ão
 (g

)

 
Figura 24. Valores de efeito máximo (g) induzido por CaCl2 sob estímulo com 

PE, na ausência ou presença do inibidor da SERCA (tapsigargina, TAPS). As curvas 
concentração-efeito ilustram a contração induzida pelo influxo do Ca2+ estimulado com 
fenilefrina (EC50), com ou sem pré-incubação de RuBPY (3 µmol/L). # representa diferença 
significativa (p<0,001) entre os valores de Emax (PE+RuBPY vs PE). * representa diferença 
significativa (p< 0,05) entre os valores de pD2 (PE+TAPS vs PE+TAPS+RuBPY). 
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Figura 25. Valores de efeito máximo (g) induzido por CaCl2 sob estímulo com 
PE com ou sem incubação com o inibidor da GCs, ODQ. A curva concentração-efeito 
ilustra a contração induzida pelo influxo do Ca2+ estimulado com fenilefrina (EC50), com ou 
sem pré-incubação de RuBPY (3 µmol/L). #representa diferença significativa (p<0,001) entre 
os valores de Emax (PE+RuBPY vs PE). *representa diferença significativa (p< 0,01) entre os 
valores de Emax (PE+ODQ vs PE+ODQ+RuBPY). 
 

 

Efeito do RuBPY sobre o influxo capacitivo de Ca2+ 
 

Como mostrado na figura 26, a incubação com RuBPY inibiu a resposta 

contrátil via influxo capacitivo de Ca+2 . O RuBPY reduziu o Emax (na ausência do 

composto: 1,90 ± 0,13g; n=7 e na presença do composto RuBPY: 1,01 ± 0,18; n=5), 

porém não alterou os valores de pD2 (na ausência do composto: 3,05 ± 0,08 e na 

presença do composto RuBPY: 2,97 ± 0,28).  
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Figura 26. Contração (g) induzida via influxo capacitivo de Ca+2 na ausência e 

presença do doador de NO RuBPY, em aorta isolada de ratos. As curvas concentração-
efeito para CaCl2 ilustram a contração induzida por concentrações crescentes de Ca+2 após 
pré-incubação com o doador de NO, RuBPY (3 µmol/L). * representa diferença significativa 
(p<0,01) entre os valores de Emax. 
 
 
Efeito de prostanóides endógenos sobre o relaxamento induzido por RuBPY e  
NPS 
 

A incubação com indometacina, inibidor não seletivo da enzima 

ciclooxigenase, não alterou a resposta relaxante estimulada com o RuBPY  (Emax 

RuBPY: na ausência 104,4 ± 1,0%; n=5 e na presença de indometacina 101,8 ± 

2,6%; n=5) nem o pD2 (na ausência 6,54 ± 0,07% e na presença de indometacina 

6,47 ± 0,19). Entretanto, a indometacina potencializou o relaxamento estimulado 

com o NPS (pD2 na ausência 8,03 ± 0,07; n=7 e na presença de indometacina 8,56 

± 0,09; n=4), e diminuiu o Emax (na ausência 107,7 ± 1,3%; n=5 e na presença de 

indometacina: 96,2 ± 2,2%; n=4) (Fig. 27). 
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Figura 27. Relaxamento vascular induzido pelos doadores de NO, RuBPY e 
NPS, em aorta isolada de ratos, antes e após incubação com Indometacina (10 
µmol/L). As curvas concentração-efeito ilustram o relaxamento induzido pelos doadores de 
NO em aortas pré-contraídas com PE, antes e após pré-incubação com o inibidor não 
seletivo da cicloxigenase, indometacina (INDO). * diferença estatística (p<0,05) entre os 
valores de pD2 dos grupos. ** diferença estatística p<0,01 entre os valores de Emax dos 
grupos. 
 
 
Efeito do sequestrador de ânion superóxido sobre o relaxamento induzido 
pelos compostos doadores de NO 
 

Conforme apresentado na figura 28, verificamos que o composto RuBPY em 

presença do sequestrador de ânion superóxido, tiron, não alterou o relaxamento 

máximo estimulado com o RuBPY (109,3 ± 5,4%; n=4), porém aumentou os valores 

de pD2 de 6,54 ± 0,07 para 6,82 ± 0,08.  

Da mesma forma, o NPS teve seu efeito potencializado em presença de 

tiron, modificando o pD2 de 8,03 ± 0,07 para 8,48 ± 0,03; n=4. O relaxamento 

máximo de NPS manteve-se inalterado com o tiron (Emax: 104,9 ± 1,5%). 
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Figura 28. Resposta relaxante induzida pelos doadores de NO em aorta isolada 

de ratos, na ausência e presença de Tiron (100 μmol/ L). As curvas concentração-efeito 
ilustram o efeito do seqüestrador de ânions superóxido sobre o relaxamento vascular 
desencadeado pelos doadores de NO após pré-contração com PE. * diferença estatística 
p<0,05 e ** p< 0,001 entre os valores de pD2 dos grupos. 
 
 
Efeito do endotélio sobre o relaxamento induzido pelos compostos RuBPY e  
NPS 
 

Com o objetivo de verificar uma possível participação do NO endotelial endógeno 

sobre o relaxamento induzido pelos doadores de NO, RuBPY e NPS, realizamos as 

curvas concentração-efeito em aortas com endotélio íntegro. Os resultados 

apresentados na figura 29, mostram que não houve diferença significativa do 

relaxamento induzido com RuBPY (Emax sem endotélio E-: 104,4 ± 1,0%; n=5 e com 

endotélio E+: 100,0 ± 0,8%; n=5) e pD2 (E
-: 6,54 ± 0,07 e E+: 6,38 ± 0,06). Porém, o 

relaxamento estimulado com NPS foi aumentado na potência (pD2 E
-: 8,03 ± 0,07; n=5 

e E+: 8,34 ± 0,12; n=6) sem  alteração no efeito máximo (Emax E
-: 107,7 ± 1,3%; E+: 

100,5 ± 0,5%; n=4). 

Como existe interação entre os fatores analisados para pD2 (F1,17=6,95; p=0,017) 

concluímos que a presença do endotélio é importante no relaxamento induzido somente 

pelo NO liberado do NPS. 
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Figura 29. Relaxamento vascular induzido pelos doadores de NO, RuBPY e 

NPS, em aorta isolada de ratos, com e sem endotélio. As curvas concentração-efeito 
ilustram o relaxamento induzido pelos doadores de NO em aortas pré-contraídas com PE. * 
diferença estatística p<0,05 entre os valores de pD2 dos grupos. 

 

 
4.4. Determinação amperométrica do NO liberado pelo composto RuBPY. 

  

Inicialmente, adicionamos ao sistema de medida o solvente da solução de 

RuBPY, tampão fosfato, para ser lido como controle do experimento. Em outra 

preparação, adicionamos PE ou o doador de NO. Nestes três primeiros 

experimentos não houve alteração da corrente elétrica, indicando que não houve 

liberação de NO pelo RuBPY. Em outra preparação onde foi colocado anel de aorta 

e adicionado RuBPY, houve alteração da corrente elétrica de forma característica a 

da liberação de NO (Fig. 30). 
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Figura 30. Medida da liberação de NO do composto RuBPY, por determinação 

amperométrica, nas condições experimentais da reatividade vascular. O gráfico ilustra 
a liberação de NO do composto em estudo em diferentes condições experimentais. (a) 
presença de 10 mmol/L de RuBPY e anel de aorta de rato; (b) presença de 10 mmol/L de 
RuBPY e de 100 nmol/L de PE; (c) presença apenas de 10 mmol/L de RuBPY; (d) presença 
apenas do solvente. 
 

 

4.5. Medidas da concentração citosólica de NO ([NO]c) em anéis de aorta de 
rato por microscopia confocal 

 

Primeiramente, quantificamos os níveis basais referentes à [NO]c em anéis de 

aorta sem endotélio, utilizando a sonda fluorescente para NO DAF-2/DA. Após a 

estabilização da fluorescência basal, adicionamos os doadores de NO que 

promoveram aumento na intensidade de fluorescência (IF). O aumento na IF reflete 

o aumento na [NO]c após adição dos doadores de NO, sendo que a adição de 

RuBPY promoveu aumento de 171,4 ± 16,9% (n=5) enquanto que a adição de NPS 

promoveu aumento de 49,5 ± 3,9% (n=5) (Fig. 31). 

 Esse experimento foi realizado também em preparações pré-tratadas com o 

inibidor da GCs, ODQ. O aumento na IF após adição de RuBPY no grupo com ODQ 

foi reduzido para 80,7 ± 17,3% (n=5). Por outro lado, a adição de NPS em presença 

de ODQ, não promoveu mudança na IF (37,9 ± 2,2% ; n=4) (Fig.32). 

 A diferença das médias das respostas para RuBPY com e sem ODQ foi de 

90,7 enquanto que para NPS a diferença das médias foi de apenas 11,6. Sendo a 
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interação entre os grupos significativa (F1,15=9,09; p=0,009) podemos afirmar que 

apenas RuBPY libera NO de forma dependente da enzima GCs. Além disso, 

analisando os valores de IF na ausência de ODQ podemos afirmar que RuBPY 

libera cerca de 3,5 vezes mais NO do que NPS. 

 

 

 
 

Figura 31. Imagem representativa da concentração citoplasmática de NO 
([NO]c) basal (tempo 0 s) e após a adição dos doadores de NO, RuBPY e NPS, em 
cortes de anéis de aorta de ratos sem endotélio, utilizando a sonda fluorescente DAF-
2DA (10 µmol/L).  A intensidade da cor vermelha indica maior concentração de NO e a cor 
azul escura representa menor concentração de NO. 
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Figura 32. Medida da variação da intensidade de fluorescência (%∆IF) após 

adição de 3 μmol/L de RuBPY ou 0,1 µmol/L de NPS, em anéis de aorta tratados ou 
não com ODQ. A medida foi realizada com a sonda fluorescente DAF-2/DA (10 µmol/L). 
*representa diferença estatística (p<0,001) em relação à IF na preparação de RuBPY sem 
ODQ. (Inferência por intervalo de confiança, α=0,05).  

 

 

4.6. Medidas da concentração citosólica de cálcio ([Ca+2]c) em anéis de aorta de 
rato, por microscopia confocal. 

 
Medimos a intensidade de fluorescência basal. Após aproximadamente 400 

segundos, adicionamos a concentração do composto RuBPY que promoveu o Emax 

nos estudos de reatividade vascular (3 μmol/L). Houve uma queda na IF como pode 

ser visualizada na seqüência de imagens representadas na figura 33, de acordo 

com gradiente de coloração, que representa redução na [Ca2+]c.  

Com a adição do RuBPY, a redução na [Ca2+]c pode ser quantificada ao 

longo do tempo e atingiu a redução máxima com valor de %ΔIF: - 69,9 ± 8,6%, n=5. 

Ao final do experimento, adicionamos o ionóforo de cálcio A23187 (0,1 µmol/L) à 

preparação, para mostrar o aumento da fluorescência, utilizando o A23187 como 

controle positivo da preparação. 
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Figura 33. Efeito do doador de NO (RuBPY) sobre a [Ca2+]c em anel de aorta de 

rato, sem endotélio. (A) Traçado representativo da intensidade de fluorescência média de 
um corte de anel de aorta (B) Seqüência temporal de imagens (0 a 1500 segundos) de um 
corte do tecido vascular da aorta. O gráfico e as imagens mostram a diferença da 
intensidade de fluorescência, que é diretamente proporcional à [Ca2+]c após a adição de 
RuBPY. A adição do RuBPY (3 μmol/L) foi feita em 400 segundos, levando à queda na 
intensidade de fluorescência no tecido muscular. 

 
 

4.7. Medida do potencial de membrana das células do músculo liso (CMLV) 
vascular da aorta de ratos por microscopia confocal 

 
Para realizar a curva de calibração, utilizamos várias concentrações de KCl 

(45, 60 e 90 mmol/L) em associação com o ionóforo de K+, valinomicina (40 

µmol/L). Após adição de concentrações aumentadas de íons K+, a razão da 

emissão (R) e da excitação em 458/514 nm aumentou. Este resultado demonstra 
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que ocorreu despolarização da membrana celular e o efeito oposto indica 

hiperpolarização de membrana.  

A figura 34 representa o resultado da emissão da fluorescência em células 

do músculo liso vascular (CMLV), após a adição do RuBPY (100 µmol/L). 

Podemos observar uma diminuição da razão de fluorescência da sonda Di-4-

Anepps, uma vez que os símbolos azuis representam fluorescência quando a 

célula é excitada em 514 nm e os símbolos vermelhos representam a 

fluorescência quando a célula é excitada em 458 nm. Assim, com base na curva 

de calibração, o RuBPY promoveu hiperpolarização de membrana das CMLV 

(n=4). 

 

 
Figura 34. Medida do potencial de membrana em células do músculo liso 

vascular, carregadas com a sonda Di-4-Anepps.  (A) emissão da fluorescência com 
excitação em 458 nm. (B) emissão da fluorescência com excitação em 514 nm. (C) Razão 
da emissão de 514/458 nm. (D) Efeito produzido por 100 µmol/L RuBPY. 
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4.8. Efeito do RuBPY sobre a pressão arterial média, de ratos normotensos e 
hipertensos 

 
A injeção in bolus do RuBPY promoveu efeito hipotensor nos animais 

hipertensos renais (2R-1C) e normotensos (2R) (Tabelas 2 e 3).  

Como podemos visualizar na figura 35, há interação evidente quando 

analisamos as variáveis hipertensão e dose (F2,14=11,22 p=0,001). Dessa forma 

podemos concluir que o efeito hipotensor ocorre de forma dose-dependente 

somente para os animais 2R-1C. Além disso, nas doses de 5,0 e 7,0 mg/Kg o efeito 

hipotensor é maior nos animais hipertensos do que nos animais normotensos 

(Tabelas 2 e 3; Fig. 35).  

Utilizamos NPS em uma única dose como controle positivo. Ao quantificarmos 

o efeito hipotensor promovido pelo NPS (35 µg/Kg), verificamos que este doador de 

NO promove redução intensa da PAM tanto em animais 2R-1C (83,2 ± 4,6 mmHg 

n=5) quanto em animais 2R (39,4 ± 4,2 mmHg n=5). 

Com relação à análise temporal do efeito hipotensor induzido pelos doadores 

RuBPY e NPS, em animais 2R-1C, verificamos o tempo necessário para atingir o 

efeito máximo (Emax) e a duração deste efeito após a administração desses doadores 

de NO. Após administração de NPS (35 µg/Kg), o Emax foi atingido de forma mais 

rápida do que o efeito hipotensor obtido com RuBPY nas doses de 5,0 mg/Kg e 7,0 

mg/Kg (Tabela 4 e Fig. 36). Nos animais 2R-1C, o efeito hipotensor do RuBPY foi 

mais prolongado em ambas as doses utilizadas do que o efeito do NPS (Tabela 5 e 

Fig. 37). 
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Tabela 2- Variação da pressão arterial média (PAM) após administração de 
RuBPY nas doses de 2,5; 5 e 7mg/Kg em ratos hipertensos renais (2R-1C) 

 
Doador de NO em ratos 2R-1C ∆ mm Hg 

RuBPY 2,5 mg/Kg 5,0 (2,22 a 7,79); n=5 

RuBPY 5,0 mg/Kg 18,3 (12,03 a 24,47); n=5 

RuBPY 7,0 mg/Kg 25,3 (19,81 a 30,69); n=5 

 
A variação na PAM (Δ mm Hg) foi calculada pela diferença entre os valores da PAM 

obtidos antes e após a administração do doador de NO, RuBPY (PAMf - valor de queda 
máxima).       

Os valores apresentados na tabela representam média, intervalo de confiança de 
95% e número de animais (n) utilizados em cada grupo. 

 
 
 
Tabela 3- Variação da pressão arterial média (PAM) em ratos normotensos (2R) 

após administração de RuBPY nas doses de 2,5, 5 e 7mg/Kg  
 
Doador de NO em ratos 2R ∆ mm Hg 

RuBPY 2,5 mg/Kg 2,8 (0,31 a 5,29); n=5  

RuBPY 5,0 mg/Kg 4,4 (-1,17 a 9,97); n=5 

RuBPY 7,0 mg/Kg 7,4 (2,54 a 12,26); n=5 

 
A variação na PAM PAM (Δ mm Hg) foi calculada pela diferença entre os valores da 

PAM obtidos antes (PAMb) e após a administração do doador de NO RuBPY (PAMf - valor 
de queda máxima). 

Os valores apresentados na tabela representam a média, o intervalo de confiança de 
95% e o número de animais (n) utilizados em cada grupo. 
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Figura 35. Efeito hipotensor induzido por RuBPY sobre a pressão arterial média 

(PAM) de ratos hipertensos (2R-1C) e normotensos (2R). Valores obtidos com RuBPY 
nas doses de 2,5; 5 e 7mg/Kg. A variação na PAM PAM (Δ mm Hg) foi calculada pela 
diferença entre os valores da PAM obtidos antes (PAMb) e após a administração do doador 
de NO, RuBPY (PAMf - valor de queda máxima). Barras verticais denotam intervalo de 
confiança de 95%.* diferença estatística entre 2R e 2R-1C. #diferença estatística entre os 
grupos 2R-1C (Inferência por intervalo de confiança, α=0,05). 

  
 
Tabela 4- Tempo necessário para atingir o efeito máximo (Emax) da queda da 

pressão arterial média (PAM) em ratos hipertensos (2R-1C) após administração de 
RuBPY, nas doses de 5 e 7 mg/Kg e de NPS 35 µg/Kg.  

 
Doador de NO  Tempo para Emax (segundos) 

NPS 35 µg/Kg 28,6 (19,37 a 37,83); n=5 

RuBPY 5,0 mg/Kg 138,0 (72,25 a 203,76); n=5 

RuBPY 7,0 mg/Kg 145,4 (114,9 a 175,89); n=5 

 
Para a obtenção destes resultados, foi calculado o tempo necessário para atingir o 

menor valor de PAM. Os valores apresentados na tabela representam média, intervalo de 
confiança de 95% e número de animais (n) utilizados em cada grupo. 
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Figura 36. Tempo para atingir o efeito hipotensor máximo induzido pelos 

doadores de NO, RuBPY e NPS. Valores obtidos com os doadores de NO, RuBPY e NPS, 
em ratos 2R-1C. Para a obtenção destes resultados, foi calculado o tempo necessário para 
atingir o menor valor de PAM. Barras verticais denotam intervalo de confiança de 95%. * 
diferença estatística entre NPS e RuBPY (Inferência por intervalo de confiança, α=0,05). 

 
 
Tabela 5- Duração do efeito hipotensor dos doadores de NO, RuBPY nas doses 

de 5 e 7 mg/Kg e de NPS na dose de 35 µg/Kg, em ratos hipertensos (2R-1C) 
 

Doador de NO  Duração Efeito (segundos) 

NPS 35 µg/Kg 106,6 (53,15 a 160,05); n=5 

RuBPY 5,0 mg/Kg 744,0 (482,72 a 1005,28); n=5 

RuBPY 7,0 mg/Kg 646,0 (501,30 a 790,70); n=5 
 
Para a obtenção destes resultados, foi calculado o tempo necessário para a PAM 

retornar aos valores basais (PAMb) encontrados antes da administração dos doadores de 
NO. Os valores apresentados na tabela representam média, intervalo de confiança de 95% 
e número de animais (n) utilizados em cada grupo. 
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Figura 37. Tempo de efeito hipotensor induzido pelos doadores de NO, RuBPY 

e NPS. Valores de queda da PAM obtidos com RuBPY e NPS, em ratos 2R-1C. Para a 
obtenção destes resultados, foi calculado o tempo necessário para a PAM retornar aos 
valores basais (PAMb), encontrados antes da administração dos doadores de NO. Barras 
verticais denotam intervalo de confiança de 95%. *diferença estatística entre NPS e RuBPY 
(Inferência por intervalo de confiança, α=0,05). 
 
 
4.9. Determinação das concentrações de rutênio, por espectrometria de 

massas 

 
Realizamos a coleta sanguínea do rato, após a administração por gavagem, 

da solução de RuBPY (7mg/kg). Construímos uma curva avaliando a concentração 

do rutênio em função do tempo. De acordo com os resultados encontrados, 

verificamos que o composto RuBPY é absorvido por via oral, uma vez que foi 

encontrado o elemento rutênio no sangue destes animais (Tabela 6).  

Neste estudo, avaliamos também a concentração máxima de rutênio 

encontrada e vimos que após 30 minutos da administração do doador de NO, a 

concentração de rutênio aumentou e permaneceu elevada também em 45 e 60 

minutos (Fig. 38). 
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Tabela 6- Concentração sanguínea de rutênio após administração do composto 
RuBPY (7 mg/kg), por gavagem, em ratos 

 
Tempo (min) [Ru sangue] µg/L 

0 (controle) 0,014 (-0,93 a 0,96); n=5 

15 0,48 (-0,47 a 1,43); n=5 

30 2,43 (1,48 a 3,38); n=5 

45 2,21 (1,26 a 3,16); n=5 

60 2,26 (1,31 a 3,21); n=5 

 
Os valores apresentados representam a concentração de Ru no sangue dos ratos, 

média, intervalo de confiança de 95% e o número de animais (n) utilizados em cada grupo. 
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Figura 38. Concentração de rutênio no sangue de ratos, após administração do 
RuBPY, por via oral. Para a obtenção destes resultados, foram utilizados diferentes 
animais para cada tempo de coleta após a administração de RuBPY. Barras verticais 
denotam intervalo de confiança de 95%. * representa diferença significativa em relação ao 
grupo controle. # representa diferença significativa do grupo 15 min vs. grupos 30 min, 45 
min e 60 min (Inferência por intervalo de confiança, α=0,05). 
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4.10. Medidas das concentrações de rutênio nos tecidos aorta, coração e rim 
de rato, por espectrometria de massas 

 
Determinamos a concentração de rutênio em alguns tecidos para verificar se 

após absorvido, o composto estaria distribuído nestes tecidos. Verificamos que após 

45 e 60 minutos da administração do doador de NO, RuBPY, foram encontradas as 

maiores concentrações de rutênio em aorta de ratos (Tabela 7 e Fig.39). 
 
 
Tabela 7- Concentração de rutênio em aorta após administração do composto 

RuBPY (7 mg/kg), por gavagem, em ratos 
 

Tempo (min) [Ru] ng/g de tecido (aorta) 

0 (controle) 0,00 (-2,18 a 2,18); n=9 

15 1,57 (-1,10 a 4,24); n=6 

30 2,08 (-0,24 a 4,39); n=8 

45 3,76 (1,10 a 6,43); n=6 

60 8,18 (5,51 a 10,84); n=6 

 
Os valores apresentados da concentração de Ru na aorta de ratos representam 

média, intervalo de confiança de 95% e número de animais (n) utilizados em cada grupo. 
 
Ao analisarmos o coração destes animais, verificamos que a partir de 45 

minutos foram encontradas concentrações máximas de rutênio neste órgão. Em 60 

minutos após a gavagem de RuBPY, a concentração de rutênio se manteve elevada 

(Tabela 8 e Fig. 40).  

Avaliamos também a concentração de rutênio no rim esquerdo do rato e de 

forma semelhante ao que foi verificado no coração, encontramos a concentração 

máxima de rutênio a partir de 45 minutos e esse valor se manteve elevado também 

em 60 minutos (Tabela 9 e Fig.41).  

Ao compararmos a concentração de rutênio máxima encontrada nos órgãos, 

verificamos que no rim foi encontrada maior concentração do metal, quando 

comparado ao coração e ao compartimento sanguíneo (Fig. 42).  
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Figura 39. Concentração de rutênio em aorta de ratos, após administração do 

composto RuBPY, por via oral. Para a obtenção destes resultados foram utilizados 
diferentes animais para cada tempo de coleta, após a administração de RuBPY. Barras 
verticais denotam intervalo de confiança de 95%. * representa diferença significativa em 
relação ao grupo controle. # representa diferença significativa dos grupos em relação ao 
grupo 60 min (Inferência por intervalo de confiança, α=0,05). 

 

 

Tabela 8- Concentração de rutênio no coração após administração do doador 
de NO, RuBPY (7 mg/kg), por gavagem, em ratos  

 
Tempo (min) [Ru] ng/g de tecido (coração) 

0 (controle) 0,08 (-0,66 a 0,84); n=8 

15 0,40 (-0,40 a 1,20); n=7 

30 0,79 (-0,07 a 1,65); n=6 

45 2,20 (1,40 a 3,00); n=7 

60 1,75 (0,88 a 2,61); n=6 

 
Os valores apresentados da concentração de Ru no coração representam a média, o 

intervalo de confiança de 95% e o número de animais utilizados em cada grupo. 
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Tabela 9- Concentração de rutênio no rim esquerdo, após administração do 
composto RuBPY (7 mg/kg), por gavagem, em ratos 

 
Tempo (min) [Ru] ng/g de tecido (coração) 
0 (controle) 1,18 (-3,68 a 6,04); n=6 

15 2,42 (-2,45 a 7,28); n=6 
30 4,90 (0,40 a 9,40); n=7 
45 11,26 (6,40 a 16,13); n=6 
60 11,70 (6,84 a 16,56); n=6 

 
Os valores apresentados da concentração de Ru no rim representam média, 

intervalo de confiança de 95% e número de animais (n) utilizados em cada grupo. 
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Figura 40. Concentração de rutênio no coração de ratos, após administração 

do composto RuBPY por via oral. Para a obtenção destes resultados, foram utilizados 
diferentes animais para cada tempo de coleta após a administração de RuBPY. Barras 
verticais denotam intervalo de confiança de 95%. * representa diferença significativa de 45 
min vs. controle e ** de 60 min vs controle. # representa diferença significativa dos grupos 
em relação ao grupo 45 min e 60 min (Inferência por intervalo de confiança, α=0,05). 
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Figura 41. Concentração de rutênio no rim esquerdo de ratos após 

administração do doador de NO, RuBPY, por via oral. Para a obtenção destes 
resultados, foram utilizados diferentes animais para cada tempo de coleta após a 
administração de RuBPY. Barras verticais denotam intervalo de confiança de 95%. * 
representa diferença significativa em relação ao grupo controle. #representa diferença 
significativa (p<0,05) do grupo 15 min vs. grupos 45 min e 60 min. (Inferência por intervalo 
de confiança, α=0,05). 
 
 

4.11. Medida da concentração de nitrito no sangue dos ratos tratados com o 
composto RuBPY 

 
Avaliamos a concentração de nitrito no sangue total dos animais que 

receberam o doador de NO, RuBPY, por gavagem. Verificamos em 30 e 60 

minutos as maiores concentrações de nitrito, quando comparados aos valores do 

grupo controle (Tabela 10 e Fig. 43). 
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Figura 42. Concentração máxima de rutênio encontrada no sangue, aorta, 

coração e rim de ratos, após administração do doador de NO, RuBPY, por via oral. 
Barras verticais denotam intervalo de confiança de 95%. * representa diferença significativa 
dos grupos analisados em comparação aos grupos rim 60 min e aorta 60 min (Inferência por 
intervalo de confiança, α=0,05). 

 
 
Tabela 10- Concentração de nitrito no sangue após administração do composto 

RuBPY (7 mg/kg), por gavagem, em ratos 
 

Tempo (min) [nitrito] µmol/L 

0 (controle) 0,79 (0,52 a 1,07); n=4 

15 0,83 (0,58 a 1,07); n=5 

30 1,19 (0,91 a 1,46); n=4 

45 1,06 (0,79 a 1,34); n=4 

60 1,26 (0,98 a 1,53); n=4 

 
Os valores apresentados da concentração de nitrito sanguínea representam média, 

intervalo de confiança de 95% e número de animais utilizados em cada grupo. 
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Figura 43. Concentração sanguínea de nitrito após administração do doador de 

NO, RuBPY, por gavagem em ratos. Para a obtenção destes resultados, foram utilizados 
diferentes animais para cada tempo de coleta após a administração de RuBPY. Barras 
verticais denotam intervalo de confiança de 95%. * representa diferença significativa dos 
grupos analisados em comparação aos grupos controle e 15 min (Inferência por intervalo de 
confiança, α=0,05). 
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5. Discussão 
 

O óxido nítrico (NO) está presente em muitos processos fisiológicos 

(MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991) e a disfunção na regulação do metabolismo 

do NO e da sua interação com alvos biológicos pode acarretar diversas doenças, 

incluindo hipertensão, artrite, impotência, choque séptico, dentre outras. 

O uso de compostos capazes de liberar NO in vivo tem se tornado uma área 

importante de pesquisa. É de grande interesse a busca de compostos químicos que 

possam servir de veículo para a liberação de NO nos sistemas biológicos. Esses 

compostos devem apresentar algumas propriedades características, como ser de 

fácil preparação em uma forma pura e estável, de preferência um sólido, gerar NO 

quantitativamente e seus produtos de degradação devem ser inertes e atóxicos. 

Uma estratégia é usar complexos metalonitrosilos como liberadores de NO, 

como já foi observado para alguns complexos de rutênio (LUNARDI et al., 2009). No 

presente trabalho, estudamos o complexo de rutênio cis-[Ru(bpy)2(py)(NO2)](PF6) 

(RuBPY), como doador de NO. O RuBPY é caracterizado como nitrito-rutênio devido 

à presença do grupo NO2 em sua molécula. Esta característica faz com que este 

complexo seja diferente dos outros nitrosil-rutênios estudados anteriormente pelo 

nosso grupo de pesquisa (BONAVENTURA et al., 2004; RODRIGUES et al., 2008; 

LUNARDI et al., 2007; LUNARDI et al., 2009). 

Realizamos a síntese do complexo de forma semelhante ao que foi realizado 

por Sauaia e Silva (2003), porém a última etapa da síntese terminou com uma 

reação a menos para que conseguíssemos que o complexo ficasse com o grupo 

NO2 na molécula, e não NO. Como visualizado na figura do espectro do complexo 

após a síntese, RuBPY apresenta dois tipos de transição eletrônica que originam as 

bandas espectrais. Existem as transições eletrônicas ditas intra-ligante que ocorrem 

na região do ultravioleta e podem ser observadas no espectro UV visível na região 

de 250 e 290 nm. Estas transições são ditas pypy*, onde o ligante piridina se 

encontra no estado excitado. As duas bandas na região do visível (355 e 416 nm), 

que têm menor intensidade, são ditas transição de transferência de carga metal-

ligante e são caracterizadas por transição do tipo orbital d do metal  bpy* ou NO2*. 

Dessa forma, este espectro caracteriza este complexo e nos serviu de comparação 

para todas as novas sínteses de RuBPY, que foram necessárias ao longo do 

trabalho. 
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Segundo alguns testes realizados anteriormente pelo nosso grupo de pesquisa, 

esse composto libera NO na região do visível de modo instantâneo, quando diluído 

em água, devendo-se, portanto, protegê-lo da luz (SAUAIA; SILVA, 2003). Dessa 

forma, decidimos diluir o composto em tampão fosfato (pH 7,4) e verificamos que o 

NO não é liberado sob estímulo da luz visível (Anexo B). Assim, foi possível 

realizarmos os experimentos na presença de luz. 

Fármacos baseados no metal rutênio, geralmente apresentam menos 

problemas de citotoxicidade do que outros metais. Esta baixa toxicidade pode ser 

devida à semelhança do rutênio com o ferro. O Rutênio consegue se ligar a 

moléculas biológicas da mesma forma que o ferro, como ocorre com a albumina e a 

transferrina. Por este motivo, o organismo utiliza a mesma ferramenta para eliminar 

o rutênio e o ferro, impedindo os seus efeitos tóxicos (ALLARDYCE; DYSON, 2001).  

Para avaliar a citotoxicidade dos doadores de NO, NPS e RuBPY, realizamos 

o ensaio colorimétrico MTT em células recém isoladas de músculo liso vascular de 

aorta. Este ensaio permite avaliar a presença de células vivas e o sinal gerado pela 

coloração desenvolvida é dependente do grau de ativação das células. Portanto, 

este método pode ser utilizado para medir a citotoxicidade, proliferação ou ativação 

celular (MOSMANN, 1983). Verificamos que RuBPY não apresentou toxicidade em 

CMLV, na concentração que induziu o efeito máximo de relaxamento em aorta de 

ratos, nos estudos de reatividade vascular. O nosso resultado está de acordo com o 

que foi encontrado para outro doador de NO, trans-[RuCl([15]aneN4)NO]2+,  que 

também não possui efeito tóxico para CMLV (BONAVENTURA, 2006). Porém, ao 

avaliar o efeito citotóxico do NPS, verificamos que este doador de NO apresenta 

citotoxicidade em CMLV na concentração que induz efeito máximo na reatividade 

vascular. 

 A liberação de NO pelo NPS depende da liberação de cianeto presente na 

molécula, o qual apresenta alta toxicidade ao organismo (BATES et al., 1991). 

Nagano et al. (2005), também demonstraram que o NPS induz morte celular de 

microglia de forma dose e tempo- dependente. Essa toxicidade do NPS pode limitar 

seu uso terapêutico e dessa forma, o composto RuBPY apresenta vantagem em 

relação ao NPS.  O ensaio de MTT foi muito importante para averiguar a ausência 

de efeito tóxico do composto RuBPY, uma vez que o nosso estudo é pioneiro na 

caracterização da atividade vasodilatadora deste composto.  
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Após verificarmos a viabilidade celular em presença dos doadores de NO 

prosseguimos com a caracterização dos mecanismos de relaxamento vascular de 

aorta de ratos. Nosso primeiro objetivo foi verificar como se comportaria este novo 

doador de NO em preparações isoladas e os resultados obtidos foram comparados 

com os obtidos com o doador de referência, NPS. O NPS é um nitrovasodilatador 

muito conhecido e estudado, que causa relaxamento vascular por liberar NO 

intracelularmente, pela ação de enzimas presentes na membrana plasmática 

(KOWALUK; SETH; FUNG, 1992).  

No presente estudo, foram analisados os parâmetros farmacológicos pD2 (-log 

EC50), obtidos por regressão não linear das curvas concentração-efeito, e efeito 

máximo (Emax) dos doadores de NO. O valor de pD2 é utilizado como parâmetro para 

se avaliar as variações na potência do doador de NO e os valores de Emax são 

utilizados como parâmetro farmacológico para analisar a eficácia destes doadores 

de NO. 

Iniciamos o trabalho verificando que o NO liberado por RuBPY induziu 

relaxamento total da resposta contrátil induzida pela fenilefrina de forma 

concentração dependente do doador. O Emax de RuBPY foi semelhante ao NPS, 

porém este é mais potente que o nosso composto em induzir relaxamento. Assim, 

uma maior concentração de RuBPY é necessária para induzir 50% do Emax quando 

comparada ao NPS. Estes resultados são semelhantes aos encontrados para outros 

doadores de NO do grupo nitrosilos rutênio, onde trans-[RuCl([15]aneN4)NO]2+ e  

[Ru(terpy)(bdq)NO+]3+ também induziram relaxamento da aorta de ratos de forma 

menos potente do que o NPS (BONAVENTURA et al., 2004; BONAVENTURA et al., 

2007). Em nossos experimentos, o RuBPY alcançou Emax na concentração de 3 

µmol/L, valor não muito distante do que encontramos para o NPS (0,1 µmol/L). 

Experimentos semelhantes foram realizados utilizando nitrito de sódio 

(ALZAWAHRA et al., 2008) e os autores relataram que para atingir 100% de 

relaxamento da aorta de ratos foi necessário utilizar 2 mmol/L do nitrito, 

concentração quase 1000 vezes maior do que encontramos para se ter o mesmo 

efeito com RuBPY. Se mecanismos semelhantes são propostos para ambas 

espécies de nitrito, é possível que o nitrito-rutênio favoreça o mecanismo envolvido 

na geração de NO, a partir do composto. 

O tempo necessário para o RuBPY atingir 100% de relaxamento foi de 240 

segundos em relação à contração estimulada com fenilefrina. Este tempo não foi 
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significativamente diferente do tempo necessário para o NPS atingir o efeito máximo 

(210 segundos), o que nos leva a pensar que a cinética de liberação de NO dos 

compostos devem ser semelhantes.  

A menor potência do RuBPY pode estar associada a possíveis diferenças na 

ativação da cascata de sinalização intracelular desencadeada por ambos doadores 

de NO. Os resultados observados para o NPS estão de acordo com os achados de 

Bonaventura et al. (2004) que verificaram um tempo de 195 segundos necessário 

para promover relaxamento em artérias de ratos, pré-contraídas com fenilefrina. No 

mesmo sentido, López-López et al. (2001) encontraram um efeito temporal de 250 

segundos para o NPS. Essa diferença do tempo de relaxamento induzido pelo NPS 

pode ser explicada, uma vez que López-López et al. (2001) utilizaram outro tecido, 

artéria pulmonar de porco. 

 Avaliamos também se o relaxamento observado para os doadores de NO 

realmente é devido à liberação de NO, utilizando o sequestrador extracelular de NO, 

oxihemoglobina. Em um trabalho clássico, Joshi et al. (2002) demonstraram que em 

concentrações micromolares ou maiores (não fisiológicas) de oxihemoglobina livre, o 

NO é inativado ao se ligar ao sequestrador.  Além disso, com este sequestrador, 

podemos avaliar se o NO está sendo liberado no meio extracelular ou intracelular. A 

oxihemoglobina tem sido extensamente utilizada como sequestradora de NO em 

experimentos in vitro, (GORREN et al., 2005) e seu efeito se limita apenas ao meio 

extracelular. Esta atuação limitada da oxihemoglobina apenas ao meio extracelular 

ocorre porque sua estrutura e tamanho impedem sua passagem pela membrana 

celular. Após pré-incubação com a oxihemoglobina, a resposta relaxante para 

RuBPY e NPS, foi parcialmente inibida, com redução do Emax dos doadores. Os 

resultados obtidos sugerem que estes compostos liberam NO no meio intracelular, 

promovendo seu efeito de relaxamento. Entretanto, por ser um gás, o NO se difunde 

para o meio extracelular onde se liga à oxihemoglobina, não estando mais disponível 

para a ativação das vias de sinalização intracelular. Isto poderia explicar a inibição 

da resposta destes doadores de NO, em presença deste sequestrador.  

O NO pode ser encontrado em diferentes estados redox, na forma radicalar 

(NO•), na forma oxidada como cátion nitrosonium (NO+) e na forma reduzida como 

íon nitroxil (NO-). Estas formas dependem da fonte de NO. O NO radicalar, também 

chamado de autêntico, é sintetizado pelas enzimas NO-sintases e também pode ser 

fornecido por doadores de NO.  O NO, na forma de cátion nitrosonium, possui meia 
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vida muito curta (nanosegundos) e por isso não apresenta relevância fisiológica 

(BONNER; STEDMAN, 1996). Por apresentar-se em diferentes formas, o NO pode 

ativar diferentes cascatas de sinalização intracelular para gerar o efeito 

vasodilatador. De acordo com estudo relatado por Wanstall et al. (2001), são vários 

os mecanismos celulares responsáveis pela vasodilatação estimulada com 

acetilcolina, que ativa a produção do NO pelas células endoteliais e os doadores de 

NO, NPS, nitroglicerina e espermina NONOato. Dierks e Burstyn (1996) 

demonstraram que somente o NO radicalar é capaz de ativar a enzima guanilil-

ciclase solúvel (GCs) e gerar relaxamento vascular. Por outro lado, Irvine, Favaloro e 

Kemp-Harper (2003) demonstraram que o NO nitroxil pode ativar GCs e também os 

canais para K+ e gerar relaxamento vascular em artérias de resistência. Para 

identificação da espécie de NO liberado pelos doadores em estudo, utilizamos como 

ferramentas farmacológicas a hidroxocobalamina, sequestrador intracelular de NO 

radicalar (NO) (ELLIS et al., 2001) e a L-cisteína, sequestrador de íons nitroxil (NO-) 

(IRVINE; FAVALORO; KEMP-HARPER, 2003). 

O doador de NO RuBPY induz relaxamento da musculatura lisa vascular por 

liberar NO radicalar, uma vez que em presença de hidroxocobalamina (0,1 mmol/L), 

o relaxamento vascular foi inibido. Por outro lado, o relaxamento da aorta de ratos, 

estimulado com NPS, foi abolido em presença do sequestrador desta espécie de 

NO, na mesma concentração utilizada para estudar o tipo de NO liberado pelo 

RuBPY. A diferença entre as respostas relaxantes promovidas pelos dois compostos 

em presença de hidroxocobalamina pode ser devida à diferença na quantidade de 

NO liberado. Devido a essa possível diferença na quantidade de NO liberado dos 

compostos, realizamos a curva de relaxamento para RuBPY em presença de 

hidroxocobalamina (1 mmol/L), concentração dez vezes maior do aquela utilizada 

anteriormente. Nos experimentos com RuBPY e hidroxocobalamina mais 

concentrada, tivemos a resposta abolida também. Assim, podemos concluir que o 

doador RuBPY parece liberar mais NO do que o NPS, uma vez que foi necessário 

uma concentração 10 vezes maior do sequestrador de NO para promover o mesmo 

efeito obtido com NPS.  

Podemos afirmar que para RuBPY, o relaxamento ocorre devido à liberação 

somente de NO radicalar, uma vez que em presença de L-cisteína não houve 

alteração da curva de relaxamento. Porém, quando realizamos a curva de 

relaxamento para NPS em presença de L-cisteína, encontramos redução no Emax, 
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nos mostrando que as duas espécies de NO (NO e NO-) parecem estar envolvidas 

no relaxamento induzido por este doador de NO. Nossos resultados estão de acordo 

com Wanstall et al. (2001), que relataram que a resposta relaxante em aorta de 

camundongos induzidas por NPS, envolve ambas espécies de NO. 

Para estudar o relaxamento vascular precisamos utilizar um agente contrátil e 

nos nossos estudos utilizamos o agonista seletivo para os receptores adrenérgicos 

do tipo α1,  fenilefrina.  A fenilefrina é agonista de receptores acoplados à proteína G, 

no caso, à proteína Gq. A ativação destes receptores envolve a ativação da enzima 

fosfolipase C, que promove a síntese de diacilglicerol (DAG) e inositol trisfosfato 

(IP3) (HUANG et al., 2004). O IP3 ativa receptores da membrana do retículo 

sarcoplasmático, promovendo a liberação do cálcio armazenado nesta organela 

intracelular e o diacilglicerol ativa o influxo de cálcio extracelular via canais de cálcio 

da membrana plasmática que irão induzir o aumento da concentração citoplasmática 

de cálcio ([Ca+2]c), levando à contração muscular. Além de promover contração do 

músculo liso vascular, a fenilefrina também tem ação redutora, sendo essa 

característica importante para liberação de NO de alguns compostos doadores de 

NO que necessitam da redução química (BONAVENTURA et al., 2004). 

Para estudar se os doadores de NO em estudo necessitam de redução 

química, utilizamos outro agente contrátil que não possui a característica de ser 

redutor, como a solução de KCl (60 mmol/L).  Altas concentrações de K+ no meio 

extracelular promovem despolarização da membrana das células do músculo liso 

vascular e abertura de canais de Ca+2 dependentes de voltagem, induzindo 

contração vascular. De forma semelhante ao NPS, o  RuBPY promoveu relaxamento 

em artérias pré-contraídas com KCl. Esses dados sugerem que RuBPY não precisa 

ser reduzido quimicamente por uma catecolamina como a fenilefrina, para liberar o 

NO e induzir relaxamento. E sendo assim, pode ser que esse composto se comporte 

como uma pró-droga que precise de uma metabolização intracelular para haver 

liberação de NO, assim como o NPS e a nitroglicerina.  

Diante dessa resposta contrátil ao KCl, os compostos RuBPY e NPS tiveram 

um relaxamento menor do que aquele obtido em artérias pré-contraídas com 

fenilefrina. Assim sendo, as alterações no relaxamento induzido pelos doadores de 

NO após pré-contração com KCl, podem ter ocorrido devido ao bloqueio dos canais 

para K+ e consequentemente bloqueio de uma das vias de relaxamento promovidas 

pelo NO. Os nossos resultados estão de acordo com outros autores que relataram 
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que o relaxamento da aorta de cobaia estimulado com acetilcolina ou com doador de 

NO, é atenuado quando as preparações são pré-contraídas com KCl 80 mmol/L e 

não com noradrenalina, sugerindo que a hiperpolarização da membrana via ativação 

de canais para K+ medeia as respostas relaxantes (TANAKA et al., 2000). 

O NO induz relaxamento da musculatura lisa vascular, principalmente através 

de dois processos celulares: ativação da GCs com consequente formação de GMPc 

(DE RUBERTIS; CRAVEN, 1976) e fosforilação por proteínas quinases 

(ROBERTSON et al., 1993) e também pela ativação direta dos canais para K+ 

(BOLOTINA et al., 1994). A partir desses dados, nos propusemos a investigar a 

participação de cada uma destas vias no relaxamento induzido pelos doadores em 

estudo.  

A atividade dos canais para K+ determina o potencial de membrana das 

células do músculo liso vascular. Nestas células, o potencial de equilíbrio do K+ é 

mais negativo que o potencial de repouso da membrana devido ao gradiente 

eletroquímico do K+. A abertura dos canais para K+ leva ao efluxo desse íon e à 

hiperpolarização da membrana. Ocorre então, o bloqueio dos canais para Ca+2 

dependentes de voltagem, reduzindo a [Ca+2]c, levando à vasodilatação (NELSON; 

QUALE, 1995; JACKSON, 2005).  

A participação dos canais para K+ no relaxamento dos compostos pôde ser 

mais bem estudada utilizando-se um bloqueador não seletivo desses canais, o 

tetraetilamônio (TEA). (DEMIREL et al., 1994; LO et al., 2005). Em sua presença, 

somente o composto RuBPY teve sua eficácia e potência reduzidas. Diante desses 

resultados, podemos sugerir que os canais para K+ sensíveis ao TEA estão 

envolvidos no relaxamento do composto RuBPY. Nossos resultados com o doador 

de referência foram reproduzidos, o que demonstra que para o NPS os canais para 

K+ sensíveis ao TEA não estão envolvidos no relaxamento da aorta de ratos. Talvez 

seja necessário uma concentração maior do bloqueador TEA, para se observar o 

efeito do bloqueio desses canais sobre o relaxamento promovido com o NPS. 

 A partir desses dados que mostram a importância dos canais para K+ no 

relaxamento de RuBPY, investigamos o efeito de bloqueadores seletivos para 

diferentes tipos de canais para K+, com o objetivo de identificar qual seria o tipo de 

canal envolvido na resposta relaxante do composto (KO et al., 2008).  

Para tanto, utilizamos a glibenclamida, bloqueador de canais para K+ 

sensíveis ao ATP (TEP-AREENAN; KENDALL; RANDALL, 2003); 4-aminopiridina (4-
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AP), bloqueador de canais para K+ operados por voltagem (KWAN et al., 2003); 

apamina, bloqueador de canais para K+ sensíveis ao Ca+2 de baixa condutância 

(SKCa) (WU et al., 2002); iberotoxina (ROHRA; SAITO; OHIZUMI, 2003) e paxiline 

(LI; CHEUNG, 1999) e bloqueadores de canais para K+ sensíveis ao Ca+2 alta 

condutância (BKCa).  

Inesperadamente, o relaxamento induzido por RuBPY não se alterou em 

presença da maioria dos bloqueadores seletivos de canais para K+. Apesar de já 

termos evidenciado que iberiotoxina não altera a resposta relaxante para RuBPY, 

utilizamos agora outro bloqueador de BKCa, o paxiline. Repetimos o estudo desse 

tipo de canal devido ao fato de ibertiotoxina ser uma toxina e ser muito lábil. Porém, 

confirmamos com o paxiline que realmente os canais BKCa não participam do 

relaxamento promovido por RuBPY. 

O relaxamento induzido por RuBPY se alterou somente em presença de 

glibenclamida, ocorrendo potencialização da resposta relaxante para os doadores de 

NO. Chan et al. mostraram que a glibenclamida promove relaxamento de aorta de 

ratos em presença ou ausência de endotélio, porém não se sabe como o 

relaxamento ocorre via esse bloqueador de canal para K+ (CHAN et al., 2000). Desta 

forma, a resposta encontrada em nossos experimentos pode ser explicada pela ação 

relaxante da glibenclamida. 

Ao contrário do que prevíamos, nenhum dos bloqueadores seletivos inibiu a 

resposta relaxante do doador de NO. Esperávamos que algum bloqueador inibisse o 

relaxamento, como ocorreu com o bloqueador não seletivo TEA. Na tentativa de 

verificar se os canais para K+ teriam respostas diferentes se estivessem sendo 

bloqueados ao mesmo tempo, realizamos experimentos promovendo o bloqueio 

simultâneo dos canais, adicionando os vários bloqueadores na mesma preparação.  

Com este último experimento, não obtivemos resposta diferente do que 

quando adicionamos os bloqueadores isoladamente. Hempelmann et al. (2001) 

investigaram a participação de canais para K+ no relaxamento mediado pelo doador 

de NO, DEA-NONOato (DEA/NO), utilizando TEA, glibenclamida e 4-aminopiridina, 

nas mesmas concentrações que utilizamos neste trabalho. Os resultados da 

pesquisa demonstraram que nenhum desses bloqueadores, isoladamente, alterou a 

resposta relaxante estimulada com DEA/NO, na artéria basilar de ratos Sprague–

Dawley. Porém, quando os bloqueadores seletivos glibenclamida e 4-aminopiridina 

foram incubados ao mesmo tempo na mesma preparação, houve redução no efeito 
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máximo induzido pelo DEA/NO. Estes dados sugerem que o efeito deste doador de 

NO é, em parte, mediado pela ativação dos canais de K+ e que diferentes tipos de 

canais para K+ parecem estar envolvidos, porém estes canais funcionariam de 

maneira a compensar um ao outro. Pensando na possibilidade deste fato acontecer 

também para o doador RuBPY, um próximo passo seria agrupar cada dois 

bloqueadores seletivos e verificar se o relaxamento promovido por RuBPY seria 

prejudicado. 

O outro mecanismo de relaxamento vascular mediado pelo NO é a ativação 

da enzima guanilil-ciclase solúvel (GCs). Quando o NO liga-se a esta enzima, ocorre 

uma mudança conformacional e a sua atividade é aumentada, catalisando a 

degradação do substrato GTP em GMPc (TRAYLOR; SHARMA, 1990). O GMPc 

produzido atua como segundo mensageiro, ativando algumas proteínas 

intracelulares, principalmente a proteína quinase dependente de GMPc (GK). Por ser 

uma quinase, a GK fosforila várias proteínas celulares tendo como resultado final a 

redução na [Ca+2]c e, conseqüentemente, o relaxamento vascular (MURAD, 1994).  

Para estudar a participação da GCs, utilizamos como ferramenta de estudo o 

ODQ, inibidor seletivo da enzima GCs (GARTHWAITE et al., 1995). O ODQ é 

amplamente utilizado em experimentos in vitro em estudos da participação da via 

GCs-GMPc-GK (FEELISCH et al., 1999; WANSTALL et al., 2001). Com o bloqueio 

seletivo da atividade da GCs, verificamos que esta via é importante para o 

relaxamento vascular desencadeado pelos doadores estudados, uma vez que o 

efeito máximo e o pD2 diminuíram em presença do inibidor. Porém, o relaxamento 

não foi totalmente abolido pela incubação com o ODQ. Estes resultados sugerem 

que o relaxamento induzido por estes doadores de NO envolve também outra via, 

independente da ativação da GCs. 

Tendo conhecimento de que as duas principais vias envolvidas no 

relaxamento induzido pelo NO são dados pela ativação da GCs e hiperpolarização 

da membrana celular, nosso próximo objetivo foi bloquear simultaneamente estas 

duas vias e verificar se ainda ocorreria relaxamento. Após o bloqueio dos canais 

para K+ com TEA e inibição GCs, os doadores tiveram a resposta vascular abolida. 

Estes resultados comprovam que realmente estas são as duas principais vias de 

ativação do NO para a obtenção de sua resposta celular. Podemos também concluir 

que estas duas vias de relaxamento são independentes uma da outra, uma vez que 

os efeitos sobre a inibição da resposta relaxante se somam. 
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Na próxima etapa do nosso estudo verificamos o efeito do bloqueador de 

canais para Cl- ativados por Ca2+ (NPPB), sobre o relaxamento induzido pelo 

composto RuBPY. Quando ocorre aumento da concentração citosólica de Ca+2 (por 

exemplo, via PLC-IP3) ocorre ativação dos Cl- ativados por Ca2+, promovendo o 

efluxo de Cl- levando à despolarização da membrana e consequentemente abertura 

dos canais para Ca+2 voltagem dependente. Isto facilita a entrada de mais íons Ca+2 

contribuindo ainda mais para a contração muscular (MA et al., 2004). Em presença 

de NPPB, o doador de NO NPS, teve seu efeito potencializado como já era 

esperado. Uma vez que bloqueamos a saída de Cl- da célula, ocorreu  

hiperpolarização de membrana e aumento do relaxamento vascular. Resultados 

semelhantes foram observados em artérias cerebrais com outros bloqueadores de 

canais para Cl- (NELSON et al., 1997). 

O relaxamento máximo induzido com RuBPY não foi alterado, porém a 

potência foi diminuída em presença do NPPB. Uma possível explicação é de que 

bloqueadores de canais para Cl- inibem a captação de Ca+2 pelo retículo 

sarcoplasmático (POLLOCK; KARGACIN; KARGACIN, 1998). E como será relatado 

mais adiante, a ação da SERCA em armazenar Ca+2 no retículo sarcoplasmático é 

muito importante para o relaxamento promovido por RuBPY, o que não ocorre para 

NPS. Sendo assim, o bloqueador de canais para Cl- pode ter prejudicado o 

relaxamento do RuBPY devido à diminuição do armazenamento de Ca+2 no retículo 

sarcoplasmático das CMLV de aorta de ratos. 

Após ativação da GCs pelo NO e produção de GMPc, há ativação de  

proteinas quinases dependentes de GMPc, as G quinases (GKs). As G quinases são 

serina/treonina quinases e estão presentes em diversos tipos celulares, incluindo as 

células do músculo liso vascular. As GKs podem ser de dois tipos: tipo I e tipo II. A 

GK tipo I apresenta duas isoformas, a GKIα e a GKIβ. Em células do músculo liso, 

somente a GK tipo I está presente (KEILBACH; RUTH; HOFMANN, 1992). A 

ativação das GKs induz vasodilatação pela fosforilação de proteínas que regulam os 

níveis intracelulares de cálcio. A redução da [Ca+2]c pela ação da GK e consequente 

relaxamento do MLV pode ser devido à: fosforilação da SERCA, juntamente com a 

hidrólise do ATP, resultando em translocação de cálcio para o lúmen do retículo 

sarcoplasmático (LOMPRÉ,1999); fosforilação dos receptores IP3 (IP3R) presentes 

no retículo sarcoplasmático (SCHLOSSMANN et al., 2000) levando à diminuição da 

liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, ativação dos canais para K+ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ruth%20P%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hofmann%20F%22%5BAuthor%5D�
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(ROBERTSON et al., 1993), ativação da fosfatase da cadeia leve da miosina, 

enzima que tem ação oposta à quinase. Ao desfosforilar a cadeia leve da miosina, a 

fosfatase inibe a contração muscular (LEE; LI; KITASAWA, 1996).  

No nosso estudo, a inibição da GK com Rp-8-Br-PET-cGMP (8-Br-PET) 

reduziu a potência dos compostos RuBPY e NPS. O inibidor da GK deslocou as 

curvas de relaxamento para a direita, demonstrando a importância da GK no 

relaxamento promovido por esses doadores. Nossos resultados estão de acordo 

com o que já foi encontrado em veia coronária de porco, em que os autores 

demonstraram que a GK está intimamente envolvida na regulação do tônus basal 

mediada pelo NO liberado de doadores, como a nitroglicerina e DETA-NONOato, e 

com o análogo permeável do GMPC, 8-Br-GMPc (QI et al., 2007). Porém, a redução 

da resposta relaxante com o inibidor da GK, foi menor do que a resposta obtida com 

o inibidor da GCs (ODQ). Dessa forma, nossos resultados sugerem que o GMPc 

promove relaxamento do músculo liso da aorta de ratos de forma independente e 

dependente da ativação da enzima GK.  

Por outro lado, o GMPc intracelular é rapidamente inativado a GMP pela 

atividade das fosfodiesterases. Portanto, a concentração de GMPc no MLV depende 

do balanço entre a produção pela GCs e a degradação pelas fosfodiesterases de 

nucleotídeos cíclicos, que representa a única forma de inativação desse segundo 

mensageiro (MAURICE et al., 2003; RYBALKIN et al., 2003). Existem onze famílias 

distintas de fosfodiesterases, que se diferenciam pela especificidade do substrato, 

inibição seletiva, estímulo por cofatores e/ou drogas, ou homologia gênica 

(BENDER; BEAVO, 2006). A fosfodiesterase tipo 5 (PDE5) degrada seletivamente o 

GMPc (SANTOS-SILVA et al., 2008) . Por isso, realizamos também estudos com o 

inibidor da enzima PDE5.  

A inibição seletiva da PDE5, deve promover aumento das concentrações 

celulares de GMPc na célula. O dipiridamol é utilizado como inibidor seletivo da 

PDE, particularmente das isoformas PDE5 e PDE6, envolvidas na hidrólise do GMPc 

(GAMBOA et al., 2005). Portanto, o dipiridamol deveria potencializar as ações dos 

mediadores que agem no sentido de aumentar GMPc, como o NO. Nossos 

resultados demonstram que houve deslocamento da curva de relaxamento para 

esquerda tanto para o RuBPY quanto para o NPS, indicando uma maior potência 

dos doadores de NO em presença do dipiridamol. Desta forma, fica ainda mais 

evidente a participação do GMPc na resposta relaxante induzida pelos doadores de 
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NO em estudo. Porém, o aumento da potência foi maior para NPS. Este resultado 

sugere que produção de GMPc parece ser mais importante para o relaxamento 

promovido pelo NPS do que para o relaxamento estimulado com RuBPY. 

 A Ca-ATPase do retículo sarcoplasmático (SERCA) é uma enzima presente 

na membrana do retículo sarcoplasmático, cuja fosforilação, juntamente com a 

hidrólise do ATP, resulta em translocação de cálcio para o lúmen do retículo 

sarcoplasmático (LOMPRÉ, 1999). Desta maneira, a concentração [Ca+2]c diminui, 

levando ao relaxamento vascular. A ativação da SERCA pelo NO pode ocorrer tanto 

pela via GK quanto diretamente pelo NO. O fosfolambam é uma proteína que 

modula a SERCA, inibindo sua atividade. Quando fosforilado, pela GK, por exemplo, 

o fosfolambam dissocia-se da ATPase, resultando na ativação da mesma 

(CORNWELL et al., 1991). Cohen et al. (1999) sugeriram que a ativação da SERCA 

também seria realizada diretamente pelo NO. Para estudar a participação desta 

bomba iônica no relaxamento vascular induzido pelos doadores de NO, utilizamos a 

tapsigargina (TAPS), inibidor seletivo da SERCA (LUO et al., 2000; NOMURA; 

ASANO, 2000). 

Nossos resultados mostram que a SERCA participa do relaxamento vascular 

induzido por RuBPY uma vez que o relaxamento induzido pelo composto teve seu 

Emax e pD2 diminuídos em presença de tapsigargina. Resultados diferentes foram 

encontrados para NPS, que não alterou o relaxamento em presença de tapsigargina. 

Por esses resultados, podemos afirmar que o relaxamento estimulado com o 

composto RuBPY envolve a ativação da SERCA, o que corrobora com o que foi 

encontrado quando utilizamos o bloqueador de canais para Cl-, onde tivemos 

prejuízo do relaxamento devido à inibição que o NPPB exerce sobre a SERCA 

(POLLOCK et al., 1998). 

Para estudar se o NO liberado dos compostos pode ativar diretamente a 

SERCA, realizamos o duplo bloqueio enzimático, inibindo a SERCA e a GCs. De 

acordo com nossos resultados, com a dupla inibição (SERCA-GCs) não houve 

aumento do efeito inibitório para o relaxamento induzido com os doadores de NO 

RuBPY e NPS, quando comparado com a inibição somente da GCs. Estes 

resultados sugerem que o NO liberado pelo RuBPY ativa a SERCA de forma 

dependente da GK.  

A enzima Na+, K+-ATPase tem importante papel na manutenção do tônus 

vascular e do potencial de membrana das células do músculo liso vascular (MARIN; 
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REDONDO, 1999). É bem conhecido na literatura que o endotélio exerce um efeito 

positivo sobre a atividade da enzima Na+, K+-ATPase, que parece ser exercido 

principalmente pelo óxido nítrico (MARIN; REDONDO, 1999). Foi relatado que a 

remoção do endotélio ou a pré-incubação com L-NAME, inibidor não seletivo da 

enzima NO-sintase, reduziu a atividade da enzima Na+, K+ -ATPase sensível à 

ouabaína (ROSSONI et al., 2003). Na tentativa de verificarmos se os doadores de 

NO, NPS e RuBPY, ativam a enzima Na+, K+-ATPase para induzir relaxamento, 

realizamos experimentos com o inibidor seletivo desta enzima, ouabaína. 

Verificamos que a ouabaína altera a resposta relaxante de ambos doadores de NO 

diminuindo os valores de Emax. Esses nossos resultados estão de acordo com dados 

descritos por outros autores, que em artéria mamária de porco o relaxamento 

promovido com nitrito de sódio foi inibido pela ouabaína (PAGÁN et al., 2010). 

A seguir, avaliamos a possibilidade de um aumento do armazenamento de 

Ca2+ no retículo sarcoplasmático, induzido pelos compostos doadores de NO em 

estudo. Após depleção dos estoques de Ca2+ do retículo sarcoplasmático utilizando 

solução de Krebs livre de Ca+2 contendo EGTA, realizamos recarregamento de Ca+2 

intracelular pela adição de solução de Krebs (1,6 mmol/L Ca+2) seguido da adição 

dos compostos doadores de NO. Foi utilizada cafeína para promover contração 

muscular via receptores de rianodina, conforme empregado por Callera et al. (2004) 

em seus estudos sobre alterações nas vias de sinalização ativadas por β -

adrenoceptores vasculares em ratos hipertensos renais 2R-1C. Dessa forma esse 

protocolo possibilitou avaliarmos indiretamente a capacidade de diminuição da 

[Ca2+]c via atividade da SERCA via NO liberado dos compostos estudados. 

  Considerando que a amplitude de contração apresentada pelo anel aórtico 

estabelece relação direta com a quantidade de Ca2+ liberada do retículo 

sarcoplasmático, pudemos observar que os compostos RuBPY e NPS apresentaram 

efeito contrátil semelhante. Porém, a contração promovida por cafeína na presença 

dos doadores de NO foi menor do que na ausência (controle). Esse resultado foi 

inesperado uma vez que esperávamos um maior armazenamento de Ca+2 no 

retículo sarcoplasmático em presença do doador de NO, RuBPY. Possivelmente, os 

doadores de NO estariam promovendo uma maior extrusão de Ca2+ para o meio 

extracelular e conseqüentemente a [Ca2+]c residual estaria sendo armazenada pela 

SERCA, mas em concentrações inferiores àquelas da situação controle em ausência 

de doadores de NO.  
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No intuito de relacionar o fato, aos possíveis mecanismos descritos na 

literatura, foram avaliadas as possíveis vias de mobilização de Ca2+ na membrana 

plasmática do músculo liso vascular da aorta de ratos. Estudos realizados por Dong 

et al. (2006) evidenciaram a expressão de trocadores Na+-Ca+2 (NCX) na membrana 

plasmática de músculo liso vascular de ratos. Segundo Blaustein e Lederer (1999), 

os NCX são contra-trasnportadores de íons Na+ e Ca+2, ou seja, transportam tais 

íons em sentidos opostos através da membrana plasmática. Em resumo, sua 

atividade é fisiologicamente regulada pela demanda de controle iônico dos íons Na+ 

e Ca+2 entre os meios intracelulares e extracelulares. Sua atividade no sentido de 

transportar Ca+2 para o meio extracelular e Na+ para o intracelular é conhecido como 

Modo Normal, logo sua atividade no sentido contrário de mobilização desses íons é 

conhecida como Modo Reverso.  Essa diferença no sentido de transporte dos íons 

através do NCX está relacionada com o potencial de membrana da célula onde se 

localiza o trocador iônico. Quando o sarcolema está despolarizado, a atividade do 

NCX está no modo reverso e quando se encontra polarizado NCX tem a sua 

atividade no modo normal. 

 Nesse contexto, embora não se tenha ainda investigado a participação dos 

NCX para os compostos em estudos no presente trabalho, com base nas 

informações sobre tal trocador, é possível que o NCX participe de alguma forma na 

modulação da [Ca2+]c induzida pelos doadores de NO, RuBPY e NPS. Como já 

vimos que o NO ativa diretamente canais para K+ promovendo hiperpolarização da 

membrana citoplasmática, a nossa hipótese é que o NCX esteja funcionando no seu 

sentido normal promovendo a saída de íons Ca+2 das células MLV de aorta de ratos. 

Dessa maneira, a concentração de Ca+2 que permanece na célula para ser 

armazenado no retículo é menor do que na ausência do doador de NO na 

preparação. Um estudo do real envolvimento do NCX e de outros modos de 

diminuição da [Ca2+]c, como a enzima Ca+2-ATPase de membrana, poderá ajudar a 

responder essas perguntas sobre o relaxamento promovido pelos doadores de NO.  

Realizamos curvas concentração-efeito de contração utilizando como agente 

contrátil a fenilefrina (PE), que ativa os canais para Ca2+ dependentes da ativação de 

receptor (ROCs) ou solução de KCl que promove abertura dos canais para Ca2+ 

dependentes de voltagem (VOCs). Verificamos que o doador de NO, RuBPY, inibiu 

a contração estimulada com PE e com KCl. Investigamos como estaria ocorrendo 



D i s c u s s ã o  | 114 
 

essa inibição da contração por RuBPY, verificando se o composto seria capaz de 

inibir o influxo de cálcio na célula MLV via ROCs.  

Em presença de tapsigargina e RuBPY, a resposta contrátil foi restabelecida, 

sem alteração do Emax, quando comparada à resposta contrátil obtida apenas na 

presença de tapsigargina. Porém, a resposta contrátil em presença de tapsigargina e 

RuBPY, não teve o mesmo valor de pD2 do que a resposta somente em presença de 

tapsigargina. Sabemos que o NO liberado do composto ativa a GK via GMPc, que 

fosforila proteínas intracelulares como a SERCA, estimulando o armazenamento de 

Ca2+ no retículo sarcoplasmático e levando à redução da concentração de Ca2+ no 

citoplasma. Dessa forma, teremos menor concentração citoplasmática de Ca2+ para 

induzir contração via fenilefrina. A diminuição da potência em presença de RuBPY 

nos mostra que a ativação da SERCA pelo NO liberado (seja diretamente ou via 

GK), é uma via muito importante para inibição da contração do MLV de aorta.  

Para dar continuidade aos estudos desse possível efeito inibitório do influxo 

de Ca2+, realizamos também curvas de contração em presença do inibidor da GCs, 

ODQ. Em presença de ODQ e RuBPY, a curva de contração foi restabelecida, 

porém com valor menor de Emax quando comparado à curva apenas com ODQ. 

Portanto, o RuBPY não inibe o influxo de Ca2+ via  ROCs, mas impede a contração 

devido à ativação da via GCs-GK. A diferença de valor de Emax nessa curva com 

ODQ e RuBPY pode ser atribuído ao fato do NO ativar de forma independente da 

GK os canais para K+, levando à hiperpolarização de membrana e fechamento dos 

VOCs. 

A contração do MLV é mediada primariamente por duas vias, entrada de Ca+2 

através da membrana e liberação de Ca+2 dos estoques internos deste íon, como do 

retículo sarcoplasmático. Entrada de Ca+2 é conduzida principalmente por canais de 

Ca+2 VOCs, ROCs e operados por estoque (SOCs) (ZHANG; KWAN, 2009). O NCX 

no modo reverso também contribui para a entrada de Ca+2 através da membrana 

plasmática. Quando o estoque de Ca+2 do retículo sarcoplasmático é depletado, há 

liberação de um fator chamado fator de influxo capacitivo (CIF) (POTIER; TREBAK, 

2008), que é um mensageiro difusível, que após a sua produção se desloca até a 

membrana plasmática e ativa os SOCs promovendo a entrada do íon Ca+2 na célula 

(BOLOTINA; CSUTORA, 2005) 

Para estudar o influxo de Ca+2 na célula do MLV via influxo capacitivo, foram 

realizadas curvas concentração-efeito para cálcio (CaCl2) em preparações pré-
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incubadas com tapsigargina. Foi analisado neste protocolo o efeito contrátil máximo, 

sem o uso de PE como agente contrátil. A contração via influxo capacitivo de Ca+2 

foi inibida quando em presença de RuBPY com a diminuição do Emax nos mostrando 

que o NO liberado de RuBPY também inibe a contração pela inibição do influxo de 

Ca+2 através dos SOCs.  

Os efeitos vasculares exercidos pelos compostos doadores de NO podem ter 

ação sinérgica ou adicional mediada por outros importantes vasodilatadores como a 

prostaciclina (PGI2) ou podem ter seu efeito mascarado devido à presença de 

prostanóides vasoconstritores como tromboxano.  Essas substâncias são formadas 

a partir do ácido araquidônico (AA) pela enzima cicloxigenase (COX).  A utilização 

da Indometacina, inibidor não seletivo da COX, constitui uma forma de avaliar a 

participação de eicosanóides no mecanismo de relaxamento vascular promovido 

pelos compostos doadores de NO. 

No presente estudo, a inibição com indometacina não alterou o relaxamento 

vascular induzido por RuBPY. Esses resultados comprovam que o efeito 

vasodilatador induzido pelo RuBPY é dependente somente do NO liberado deste 

composto. No entanto, a indometacina alterou o perfil da curva concentração-efeito 

para o NPS. Ocorreu diminuição de Emax e deslocamento à esquerda, indicativo de 

potencialização do efeito do NPS. Essa diferença no Emax nos sugere que um 

pequeno percentual do relaxamento mediado por NPS poderia estar sendo realizado 

pela prostaciclina, PGI2, que exerce efeito antitrombótico e vasodilatador por 

ativação da adenilil-ciclase e aumento nos níveis de Adenosina Cíclica 

Monofosfatada (AMPC) (VANE; ANGGARD; BOTTING, 1990), reduzindo o Ca2+ do 

músculo liso vascular.  Por outro lado, a indometacina potencializou o relaxamento 

do NPS, nos levando a concluir que a resposta relaxante produzida pelo NO liberado 

pelo NPS, pode estar sendo parcialmente mascarada pela produção de 

prostranóides vasoconstritores como o tromboxano ou de algum outro produto da 

COX que diminua o relaxamento vascular. 

Por ser uma espécie altamente reativa, o NO pode rapidamente reagir com 

outros radicais, como o ânion superóxido (O2
-), o que consequentemente diminui a 

sua biodisponibilidade. Dessa forma, com intuito de avaliar o comportamento dos 

compostos doadores de mediante a suscetibilidade do NO a essa via de 

degradação, utilizamos o tiron como agente antioxidante. Quando incubamos as 

preparações com o sequestrador de ânions superóxido, houve aumento da potência 
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de RuBPY. Nosso resultado está de acordo com o que foi observado em nosso 

laboratório para outro antioxidante (vitamina C), que em aorta de ratos hipertensos 

renais, aumentou o efeito relaxante do doador de NO [Ru(terpy)(bdq)NO+]3+ 

(RODRIGUES et al., 2008). 

Assim como ocorreu no relaxamento induzido por NPS em presença de 

indometacina, a incubação com o agente antioxidante promoveu aumento de pD2, 

marcado por um deslocamento à esquerda da curva concentração-efeito. Esse 

resultado mostra que espécies reativas de oxigênio como O2
- seriam responsáveis 

pela redução da biodisponibilidade do NO, uma vez que a COX é uma das fontes de 

produção de superóxido. Dados na literatura evidenciam o cross-talk existente entre 

NOS e COX (CUZZOCREA; SALVEMINI, 2007), sendo muito importante o papel do 

NO em ativar a enzima COX (SALVEMINI; CURIE; MOLLACE, 1996). Uma das 

formas propostas para o NO aumentar a atividade da COX é do próprio óxido nítrico 

agir como antioxidante. A COX produz ânion superóxido que pode estar envolvido 

na auto-inativação das enzimas COXs e então o NO se liga ao ânion superóxido e 

limita a quantidade do radical para promover a auto-inativação da enzima 

(CUZZOCREA; SALVEMINI, 2007). Levando-se em consideração o cross-talk entre 

as enzimas, nossos resultados nos levam a pensar que o NO liberado pelo NPS 

possa estar envolvido na ativação da enzima ciclooxigenase. 

Para estudarmos se a presença do endotélio altera a resposta relaxante 

promovida pelos doadores de NO, realizamos as mesmas curvas de relaxamento em 

presença de endotélio vascular. RuBPY não modificou o relaxamento em presença 

de endotélio, nos mostrando que não há ativação de enzimas presente no endotélio 

em presença de RuBPY e nem que este doador possa desacoplar a enzima NOS, 

como já foi descrito para outro doador de NO do grupo nitrosilo-rutênio, o 

[Ru(terpy)(bdq)NO+]3+. Bonaventura  et al., (2009) demonstraram que 

[Ru(terpy)(bdq)NO+]3+ promove desacoplamento da NOS por oxidar o cofator da 

enzima, BH4. Porém, NPS teve o seu relaxamento aumentado em presença de 

endotélio íntegro. Houve aumento da potência do doador de NO, NPS em aorta de 

ratos.  Estes resultados corroboram com o encontrado em nosso grupo de pesquisa, 

onde foi demonstrado pela primeira vez que NPS tem o seu relaxamento 

potencializado devido à ativação das NOS constitutivas (BONAVENTURA et al., 

2008).  
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Para verificar o perfil de liberação de NO do composto RuBPY, realizamos 

análises amperométricas (nA) com auxílio de um eletrodo de 2 mm, sensível a 

variações de NO. A sensibilidade deste eletrodo está na faixa de 1 nmol/L a 20 

µmol/L, que detecta a concentração de NO diretamente por corrente elétrica. Nossos 

resultados mostram que nas condições experimentais padrão (presença de luz 

ambiente, pH e temperaturas fisiológicas e solução carbogênica) não houve 

liberação espontânea de NO do composto RuBPY. Em uma segunda etapa, 

realizamos a medida da liberação de NO do composto em outra solução contendo o 

nosso agente contrátil, fenilefrina, que serviria também como agente redutor. Como 

não houve alteração da corrente elétrica do sistema nessa condição, mostramos 

novamente que a liberação de NO do composto não depende de redução química. 

Nosso grupo de pesquisa mostrou que essa característica de liberação de NO varia 

entre diferentes doadores de NO. Bonaventura et al. (2004) mostraram pelo mesmo 

método que a liberação de NO do composto trans-[RuCl([15]aneN4)NO]2+ depende 

de redução química e Lunardi et al. (2006) relataram que o doador de NO cis-

[RuCl(bpy)2(NO)](PF6) (RUNOCL) libera NO por fotólise, após irradiação com luz 

visível. 

Em outro experimento verificamos que em presença do anel de aorta torácica 

de ratos, o composto RuBPY libera NO, alterando a corrente elétrica do sistema de 

medida. De posse destes resultados, podemos inferir que a liberação de NO não 

ocorre de forma espontânea e nem por redução química e sim que a liberação 

ocorre somente em presença do tecido estudado. Assim nosso próximo passo foi 

investigar o que existiria no tecido, capaz de promover a liberação de NO do 

composto. 

O nosso composto possui nitrito em sua molécula como pode ser visualizado 

na sua fórmula molecular cis-[Ru(bpy)2(py)NO2](PF6). Porém, sabemos que há 

liberação de NO no meio, pois o eletrodo utilizado nos estudos de amperometria é 

sensível e seletivo para NO. Além disso, verificamos nos estudos de reatividade 

vascular que o relaxamento do MLV de aorta de ratos é promovido por NO. Sendo 

assim, utilizamos a técnica de microscopia confocal com a sonda DAF-2DA para 

entender como ocorre a conversão de NO2 a NO. A sonda DAF-2DA mede a [NO]c 

no citoplasma da célula do músculo liso vascular. Existem controvérsias a respeito 

do que é medido com esta sonda. Alguns autores afirmam que não é medido o NO 

diretamente e sim produtos de oxidação do NO como o N2O3. Como relatado por 
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Nakatsubo et al. (1998), para se formar o N2O3 são necessárias  duas moléculas de 

NO, de acordo com a reação apresentada na figura 44. Assim, pode-se dizer que 

para formar uma molécula de DAF-2T, que é o produto da reação do DAF-2DA com 

o N2O3 são necessárias duas moléculas de NO. Portanto, a estequiometria de 

reação do DAF e NO é de 1:2 (NAKATSUBO et al.,1998). Portanto, a sonda DAF-

2DA é uma boa ferramenta utilizada na medida da [NO]c. 

 

 
 

Figura 44. (A) Equações formando N2O3 a partir de NO. (B) Sequência de 
reações mostrando como N2O3 reage com a sonda DAF-2 produzindo DAF-2T. 

 

 

Observamos um aumento da concentração de NO em anéis de aorta de ratos 

devido ao aumento da fluorescência da sonda DAF após adição de RuBPY. 

Considerando que o experimento foi realizado em anéis de aorta sem endotélio, o 

aumento da fluorescência da sonda é atribuído à liberação de NO do composto. Ao 

realizar este mesmo experimento em presença do inibidor da enzima GCs (ODQ) 

houve intensa redução da fluorescência emitida pela sonda. Este resultado sugere 

que enzimas que podem ser inibidas pelo ODQ, como GCs, são responsáveis pela 
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conversão do NO2 presente no composto, a NO. O ODQ promove oxidação do ferro 

presente no grupo heme de heme-proteínas. Desta forma podemos concluir que o 

ferro presente em heme-proteínas promove a conversão do nitrito a NO em células 

do MLV de aorta de ratos. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Alzahawara et al. (2008), que demonstraram que a produção de NO a partir de nitrito 

de sódio em aorta de ratos dependia também de heme-proteínas inibidas por ODQ. 

Também avaliamos a liberação de NO por NPS pela técnica de microscopia 

confocal e encontramos que a liberação de NO por este doador não depende de 

heme-proteínas, inibidas por ODQ, uma vez que não houve diferença nos resultados 

da intensidade de fluorescência emitida pela sonda DAF em presença do inibidor. 

Comparando o aumento da intensidade da fluorescência da sonda DAF após adição 

dos dois doadores de NO, podemos reafirmar que RuBPY libera uma quantidade 

muito maior de NO do que NPS, corroborando com os resultados obtidos com 

hidroxocobalamina. Assim, descobertas interessantes a respeito deste novo doador de 

NO vêm sendo feitas, tais como o composto RuBPY poder ser um carreador de nitrito 

para dentro da CMLV  liberando NO de forma dependente de uma heme-proteína. Para o 

nosso conhecimento este é o primeiro estudo que demonstra um doador de NO que 

possui nitrito em sua molécula promover vasodilatação em baixas concentrações. 

Como já foi discutido anteriormente o composto RuBPY promove relaxamento 

via ativação da SERCA e também promove inibição da contração de aorta devido ao 

bloqueio do influxo capacitivo de cálcio. Resultados como estes, nos mostram que o 

composto RuBPY promove redução da concentração citoplasmática de cálcio 

[Ca+2]c. Para melhor visualizar essa redução de cálcio e também poder quantificá-la 

realizamos estudos por microscopia confocal com a sonda FLUO-3AM. Medimos a 

intensidade de fluorescência basal e após 400 segundos adicionamos o composto 

RuBPY. A variação da fluorescência após a adição de RuBPY foi grande, reduzindo 

a intensidade de fluorescência em cerca de 70%.  

Lunardi et al. (2006) estudaram a redução do cálcio promovida pelo doador de 

NO, cis-[RuCl(bpy)2(NO)](PF6) (RUNOCL). Neste trabalho, os autores relataram que 

o composto RUNOCL promove redução do cálcio de forma mais intensa do que o 

doador de NO, NPS. Para nos certificarmos de que a preparação estava 

funcionalmente ativa ao final do experimento e que a redução da fluorescência era 

devida à redução da [Ca+2]c e não ao fato da sonda ter sofrido “quenching” ao longo 

do experimento, adicionamos o ionóforo de Ca+2 (A23187), após a redução da 
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fluorescência ter atingido o valor máximo. O ionóforo promoveu aumento rápido da 

fluorescência, mostrando a viabilidade da preparação e utilizamos este resultado 

como controle positivo do experimento.  

O potencial de membrana de uma célula é afetado pela concentração iônica 

dentro e fora da célula e pelos canais iônicos e bombas iônicas na membrana da célula. 

Se qualquer mudança na concentração iônica ocorre, o potencial da célula irá mudar. 

Uma maneira de medir o potencial de membrana de muitas células é usar uma sonda 

fluorescente, chamada de sonda eletrocrômica. A sonda sensível à voltagem Di-4-

Anepps muda a fluorescência diretamente em resposta às mudanças no potencial de 

membrana (BRADLEY et al., 1993). Essas sondas mudam a sua estrutura eletrônica e 

conseqüentemente seu espectro de fluorescência em resposta a mudanças ao redor do 

seu campo elétrico. Segundo Bardonova et al. (2008), alguns artefatos de medida da 

fluorescência emitida, como ruídos, podem ser eliminados pela medida “ratiométrica” em 

dois comprimentos de onda.  Assim, medimos a variação da voltagem da membrana 

utilizando o valor da razão da fluorescência quando excitada em dois comprimentos de 

onda de 458 e 514 nm. 

Em nossos estudos, a adição do RuBPY  causou redução da razão da 

fluorescência emitida pela sonda Di-4-Anepps, nos comprimentos de onda 458/514 

nm. Essa diminuição da razão nos indica que após a adição de do doador de NO 

ocorreu hiperpolarização da membrana da célula do músculo liso de aorta de ratos. 

Esse resultado era esperado, uma vez que o NO liberado do RuBPY promove 

ativação de canais para K+, pois em presença do bloqueador não seletivo de canais 

para K+ (TEA) houve diminuição da resposta relaxante do doador de NO. Uma vez 

ativados os canais para K+, ocorre efluxo deste íon da célula, promovendo mudança 

no potencial e hiperpolarização da membrana.  

O controle da pressão arterial depende, entre vários fatores, do tônus 

vascular, dado pelo equilíbrio entre as respostas de contração e relaxamento do 

músculo liso vascular. Entretanto, a perda deste equilíbrio é freqüentemente citada 

como uma das causas do aumento da resistência vascular periférica 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, 

pode ser uma alternativa para o suprimento desta deficiência.  
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A hipertensão arterial se caracteriza, entre outros fatores, pelo aumento da 

resistência vascular periférica com conseqüente aumento da pressão arterial. 

Diversos modelos de hipertensão arterial são utilizados experimentalmente para 

estudar os mecanismos envolvidos neste processo, dentre eles, o modelo de 

hipertensão renal do tipo 2 Rins – 1 Clipe (2R-1C) (GOLDBLATT et al., 1934). Este 

modelo de hipertensão secundária é gerado pela constrição de uma das artérias 

renais. Inicialmente, ocorre um aumento na concentração de renina e aldosterona 

circulantes o que levou Okamura et al. (1986) a sugerirem que o quadro hipertensivo 

desencadeado pela constrição de uma das artérias renais seria mediado pelo 

sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este modelo é homólogo à hipertensão 

renovascular que ocorre em humanos (MARTINEZ-MALDONADO, 1991). 

Nos experimentos realizados in vivo, verificamos que o novo doador de NO 

RuBPY possui efeito hipotensor de forma dose-dependente somente em ratos 

hipertensos renais. O efeito hipotensor ocorreu nos ratos 2R-1C nas doses utilizadas (2,5 

mg/Kg,  5 mg/Kg e 7 mg/Kg). Nos ratos hipertensos, a hipotensão foi bastante expressiva 

não ocorrendo o mesmo nos ratos 2R, nos quais RuBPY alterou pouco a PAM. Outro 

doador de NO nitrosilo-rutênio (trans-[RuCl([15]aneN4)NO]2+ também promove 

redução da PAM somente em ratos hipertensos (GAITANI et al., 2009). Esse último 

doador de NO reduz significantemente a PAM de ratos severamente hipertensos 

(2R-1C), com menor efeito sobre a pressão arterial dos ratos moderadamente 

hipertensos. 

Por outro lado, o doador clássico de NO, NPS, teve efeito hipotensor tanto em 

ratos normotensos como hipertensos, sendo maior o efeito em ratos 2R-1C. Estes 

resultados corroboram com os resultados obtidos por Barros et al. (2002), que verificaram 

em animais hipertensos, maior efeito hipotensor induzido pelo NO produzido pela 

acetilcolina, liberado do NPS e do doador trans-[Ru(NO)(NH3)4(POEt)3](PF6)3, que 

também é um complexo de rutênio. Esses resultados foram obtidos em vários modelos 

de hipertensão, como o modelo crônico de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e 

os modelos de hipertensão aguda induzida pela infusão de fenilefrina, induzida pela 

infusão de angiotensina II e tratados com o inibidor da NOS (L-NAME).  

Quanto ao tempo de duração do efeito hipotensor induzido pelos doadores de 

NO, verificamos que o RuBPY possui cerca de 7 vezes maior a duração do efeito do 

que o NPS.  Nos ratos hipertensos, este efeito prolongado para RuBPY foi verificado 

com as duas doses utilizadas: 5 mg/Kg e 7mg/Kg. O efeito mais prolongado do 
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RuBPY é uma vantagem sobre o NPS, se considerarmos que a manutenção da 

pressão arterial próxima dos níveis basais por maior tempo é mais favorável na 

hipertensão. Resultado semelhante também foi visto por Marcondes et al. (2002), que 

estudaram o efeito hipotensor do doador de NO nitrosil rutênio, trans-

[RuIICl(NO+)(cyclam)](PF6)2. A redução da pressão arterial em ratos hipertensos foi 

três vezes maior quando comparado aos animais normotensos e a duração do efeito 

foi cerca de 13 a 21 vezes maior quando os autores administraram cyclam do que 

com NPS. Outro resultado importante a ser considerado é o da velocidade com que 

ocorre a queda da PAM até atingir o efeito máximo (Emax). Quando a queda é muito 

rápida, ocorre ativação de mecanismos compensatórios para elevar a pressão arterial, 

aumentando a frequência cardíaca produzindo taquicardia reflexa. Este fenômeno foi 

observado somente para o NPS, que produziu queda da PAM intensa e rápida (31 

segundos). O aumento da freqüência cardíaca não foi observado para RuBPY que levou 

mais de 140 segundos para atingir o efeito máximo, que foi de menor amplitude do que o 

NPS.  

Iniciamos estudos de farmacocinética para o composto RuBPY com a 

avaliação da absorção do composto administrado ao animal por via oral. RuBPY foi 

administrado por gavagem ao rato, na dose de 7 mg/Kg. Após diferentes tempos, foi 

realizada a coleta sanguínea para a medida da concentração de rutênio. Como não 

existe o elemento rutênio fisiologicamente no organismo, iniciamos os estudos de 

farmacocinética pela medida deste metal. Nossos experimentos nos mostram que 

após 30 minutos, houve a maior concentração de rutênio no sangue do animal. 

Sendo que esta concentração se manteve após 45 e 60 minutos.  

Analisamos também se o composto seria distribuído nos tecidos do animal 

após a gavagem e encontramos rutênio na aorta, coração e rim esquerdo desses 

animais em maior concentração após 45 e 60 minutos da administração. 

Comparando todas as análises de teor de rutênio, temos que o local onde foi 

encontrada maior concentração de rutênio foi no rim esquerdo, seguido da aorta e 

por último o coração e o compartimento sanguíneo.  

Após verificarmos que o composto é absorvido por via oral, realizamos a 

medida de nitrito no sangue total, seguindo as mesmas condições da medida de 

rutênio. Tentamos construir uma curva de concentração de nitrito em função do 

tempo, e obtivemos a maior concentração de nitrito após 30 e 60 minutos. Esses 

resultados corroboram com os que encontramos para as medidas de rutênio 
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sanguíneo. Nossos resultados estão de acordo com dados da literatura em que os 

autores estudaram a farmacocinética do nitrito de sódio e verificaram que o seu pico 

de absorção por via oral em ratos, foi obtido em 25 minutos (KOHN et al., 2002). Ao 

contrário do nosso estudo, em que realizamos a medida de nitrito em sangue total, 

Kohn et al. realizaram a medida de nitrito no plasma sanguíneo. Os valores de nitrito 

basal que encontramos para o grupo controle foram muito altos, talvez se 

tivéssemos feitos a medida em plasma, teríamos melhores resultados. Outra 

diferença entre os trabalhos é em relação à dose administrada do doador de NO. 

Com a administração da dose de 7mg/Kg de RuBPY, obtivemos o valor de 1,26 ± 

0,15 µg/L de nitrito no sangue total, enquanto Kohn et al. administraram a dose de 

80 mg/Kg de nitrito de sódio e mediram aproximadamente 7,5 mg/L de nitrito, no 

plasma do rato. 
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6. Sumário dos Resultados 
 
 

Em aorta de ratos: 

 

 Na concentração que induz o relaxamento máximo do mesmo vaso, o doador de 

NO, RuBPY, não apresenta toxicidade para células do MLV.  

  O RuBPY promove relaxamento com Emax semelhante ao NPS, porém com 

menor potência. 

 A cinética de liberação de NO parece ser semelhante entre os compostos 

RuBPY e NPS, uma vez que os tempos para atingir o Emax não foram diferentes 

entre os doadores. 

 RuBPY libera maior quantidade de NO• no meio intracelular do que NPS. 

 RuBPY e NPS não necessitam de redução química para liberar NO e promover 

vasodilatação. 

 O bloqueador não seletivo dos canais para K+ (TEA) inibiu somente o 

relaxamento induzido por RuBPY. 

 Por medida de potencial de membrana comprovamos que RuBPY promove 

hiperpolarização de membrana de CMLV de aorta. 

 Ambos doadores de NO utilizam a via NO-GCs-GMPc-GK para promover 

vasodilatação da aorta de ratos. 

 A SERCA tem importante participação no relaxamento induzido por RuBPY, ao 

contrário do NPS. 

 A bomba Na+, K+ -ATPase é ativada no relaxamento induzido por ambos 

compostos. 

 Em presença de endotélio vascular, não houve alteração no relaxamento 

induzido por RuBPY, porém houve aumento da potência do NPS. 

 O composto RuBPY libera NO somente em presença de tecido. 

 A conversão do NO2 presente no composto a NO ocorre de forma dependente 

de heme-proteínas que podem ser inibidas pelo ODQ, como a enzima GCs. 

 A concentração de NO liberado pelo composto RuBPY é cerca de 3,5 vezes 

maior do que o NO liberado pelo NPS. 
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 RuBPY apresenta efeito hipotensor dose-dependente, somente em ratos 

hipertensos. 

  Após administração por via oral, o RuBPY é absorvido e distribuído para os 

tecidos do rato. 
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7. Conclusão 
 
O complexo de rutênio cis-[Ru(bpy)2(py)(NO2)](PF6) RuBPY libera NO dentro 

da célula do músculo liso vascular, onde ocorre a conversão do nitrito a óxido nítrico. 

Após ser liberado do composto, o NO promove vasodilatação da aorta de ratos. O 

complexo RuBPY reduz a pressão arterial média de modo dose-dependente, 

somente em animais hipertensos renais. 
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ANEXO A- QUADRO COM VALORES DE F (ANOVA FATORIAL) 
 

Grupo  Parâmetro  Valor de F  Graus valor de p  
 analisado  analisado da interação liberdade da interação 

HbO2 (RuBPY e NPS) Emax  0,01 1,15 0,9075 
HbO2 (RuBPY e NPS) pD2 3,09 1,15 0,1009 

Hidroxo (RuBPY e NPS) Emax  82,99 1,14 <0,001 
L-cisteina (RuBPY e NPS) Emax  3,05 1,15 0,101 
L-cisteina (RuBPY e NPS) pD2 0,7 1,15 0,417 

KCl (RuBPY e NPS) Emax  15,31 1,15 0,0014 
KCl (RuBPY e NPS) pD2 1,7 1,15 0,2124 
TEA (RuBPY e NPS) Emax  8,52 1,19 0,0088 
TEA (RuBPY e NPS) pD2 10,17 1,19 0,0048 
ODQ (RuBPY e NPS) Emax  4,09 1,19 0,58 
ODQ+TEA (RuBPY) Emax  19,3 1,22 <0,001 

ODQ+TEA (NPS) Emax  29,2 1,17 <0,001 
NPPB (RuBPY e NPS) Emax  0,87 1,19 0,364 
NPPB (RuBPY e NPS) pD2 95,82 1,19 <0,001 

8-Br-PET(RuBPY e NPS) Emax  0,58 1,15 0,46 
8-Br-PET(RuBPY e NPS) pD2 0,34 1,15 0,567 

DIPIRIDAMOL(RuBPY e NPS) Emax  1,84 1,16 0,193 
DIPIRIDAMOL(RuBPY e NPS) pD2 4,89 1,16 0,042 

TAPS (RuBPY e NPS) Emax  7,78 1,16 0,013 
TAPS (RuBPY e NPS) pD2 2,87 1,16 0,109 
TAPS + ODQ(RuBPY) Emax  1,8 1,18 0,196 

TAPS + ODQ(NPS) Emax  0,95 1,15 0,344 
Ouabaína (RuBPY e NPS) Emax  0,53 1,14 0,477 
Ouabaína (RuBPY e NPS) pD2 5,6 1,14 0,033 

contração PE e KCl (RuBPY) Emax  3,31 1,19 0,085 
contração PE e KCl (RuBPY) pD2 3,44 1,19 0,081 
contração c/ TAPS (RuBPY) Emax  16,49 1,17 <0,001 
contração c/ TAPS (RuBPY) pD2 0,68 1,17 0,4196 
contração c/ ODQ (RuBPY) Emax  21,55 1,16 <0,001 
contração c/ ODQ (RuBPY) pD2 1,89 1,16 0,188 

Indometacina (RuBPY e NPS) Emax  5,6 1,15 0,0318 
Indometacina (RuBPY e NPS) pD2 6,54 1,15 0,0219 

Tiron (RuBPY e NPS) Emax  2,15 1,14 0,1647 
Tiron (RuBPY e NPS) pD2 1,72 1,14 0,211 

c/ Endotélio (RuBPY e NPS) Emax  0,23 1,17 0,63 
c/ Endotélio (RuBPY e NPS) pD2 6,95 1,17 0,017 

Confocal c/ODQ (RuBPY e NPS) ∆ IF 9,09 1,15 0,009 
Pressão 2R-1C e 2R (RuBPY) ∆ mm Hg 11,22 2,14 0,0012 
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ANEXO B- REGISTRO DA ESTABILIDADE DO COMPOSTO DOADOR DE 
NO 
 
 

Registro da estabilidade do composto doador de NO cis-
[Ru(bpy)2(py)NO2](PF6) diluído em tampão fosfato (pH 7,4) 

 

Para verificar se o composto doador de NO estudado libera NO em presença de luz, 

diluímos o composto em solução tampão fosfato (pH 7,4). Como esperado, o composto não 

libera NO por foto-indução (Registro 1) e assim vimos que podemos realizar os 

experimentos na presença de luz. 
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Registro 1. Gráfico que representa de forma qualitativa a ausência de liberação 
de NO pelo composto cis-[Ru(bpy)2(py)NO2](PF6) diluído em tampão fosfato pH 7,4 e 
em presença de luz. O registro é feito através de uma corrente dada em miliampere 
(mA), em função do tempo.  
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