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RESUMO 

 

Introdução: A Na+K+-ATPase e os canais para K+ são essenciais para a regulação 
do potencial de membrana das células do músculo liso vascular (MLV). A ativação 
ou a inibição destes canais por fatores vasoativos neurais, humorais e locais 
possibilitam a modulação fisiológica do tônus vascular. Evidências demonstram que 
a gênese das alterações da reatividade vascular encontradas em doenças como a 
hipertensão arterial e o diabetes podem estar relacionadas ao aumento do estresse 
oxidativo e a alteração da biodisponibilidade de NO que influenciariam o 
funcionamento da Na+K+-ATPase e dos canais para K+ do MLV. Embora vários 
trabalhos demonstrem alteração da reatividade vascular após o infarto do miocárdio 
(IM), nenhum estudo até o presente momento avaliou a participação dos canais para 
K+ e da Na+K+ATPase nas alterações da reatividade vascular que ocorrem em uma 
fase crônica após o IM, em ratos com área de cicatriz (AI) semelhante, com e sem 
sinais de insuficiência cardíaca (IC). Objetivo: Avaliar a atividade funcional da 
Na+K+-ATPase sensível à ouabaína (OUA) e dos canais para K+ em anéis de aorta 
de ratos após o IM, com mesma AI, com e sem sinais de IC. Materiais e Métodos: 
89 ratos Wistar machos (220-360 g) foram distribuídos em: cirurgia fictícia (Sham, n= 
37), animais após o IM sem sinais de IC (Inf, n= 27) e com sinais IC (IC, n= 25). O 
IM foi induzido cirurgicamente através da oclusão da artéria coronária anterior 
esquerda. 30 dias após o IM, os animais foram pesados, anestesiados (Uretana, 1,2 
g/ kg, i.p.), cateterizados e as medidas hemodinâmicas foram realizadas. Em 
seguida, os animais foram sacrificados, os dados ponderais foram avaliados pela 
razão entre a massa úmida do ventrículo direito (VD/MC), ventrículo esquerdo 
(VE/MC) e pulmões (PP/MC) pela massa corporal (MC) de cada animal. Os anéis de 
aorta foram removidos, perfundidos com solução de Krebs e gaseificados com 
mistura carbogênica. A atividade funcional da Na+K+-ATPase sensível à OUA foi 
verificada pela técnica de relaxamento induzido pelo potássio (0-10 mM), antes e 
após a incubação com OUA, em anéis com endotélio intacto (E+), sem endotélio (E-) 
e após a incubação com L-NAME. A participação dos canais para K+ na reatividade 
vascular foi realizada pela técnica de relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh), 
na presença do L-NAME e dos bloqueadores dos canais para K+: tetraetilamônio 
(TEA, não seletivo), Aminopridina (4-AP, inibidor dos  canais para K+ voltagem 
dependentes - Kv), Iberiotoxina (inibidor dos canais para K+ ativados por Ca+2 de 
larga condutância - BKCa), Apamina (inibidor dos  canais para K+ ativados por Ca+2 
de baixa condutância - SKCa) e duplo bloqueio com Apamina e Iberiotoxina. Foi 
realizada a avaliação da expressão protéica das isoformas α1 da Na+K+-ATPase e 
da eNOS através do Western blot. Foi realizada a quantificação da produção do 
ânion superóxido (O2

.-) ―in situ” por fluorescência produzida pela oxidação do 
dihidroetídeo (DHE). A AI foi avaliada por contagem de pontos em papel milimetrado 
(planimetria) e por histologia com a coloração com picrosirius red. Realizou-se 
avaliação da sensibilidade (pEC50) e da resposta máxima (Rmax). Para comparar os 
resultados entre os grupos foi realizada ANOVA 1 e 2 vias, post hoc Bonfferroni e 
post hoc Tukey, além do Teste t Student quando necessário. Além disso, Os valores 
foram considerados significantes para *P< 0,05. Os protocolos experimentais foram 
aprovados (005/2007) pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA-EMESCAM). 
Resultados: Não houve diferença entre a AI (Inf: 33,67 ± 1,62; IC: 38,7 ± 2,45 %), a 
massa corporal (Sham: 322 ± 7; Inf: 341 ± 5; IC: 337 ± 7 g) e a razão VE/MC (Sham: 
2,12 ± 0,03; Inf: 2,19 ± 0,05; IC: 2,27 ± 0,07 mg/g) entre os grupos estudados. 
Verificou-se, porém, aumento das razões VD/MC (Sham: 0,64 ± 0,09; Inf: 0,74 ± 



0,04; IC: 1,25 ± 0,08*+ mg/g; *+P< 0,01), PP/MC (Sham: 4,41 ± 0,35; Inf: 3,91 ± 0,48; 
IC: 8,34 ± 0,69*+ mg/g;  *+P<0,01) e da PDfVE (Sham: 5,26 ± 0,52; Inf: 7,20 ± 0,64; 
IC: 19,65 ± 2,13*+; *+P< 0,05) nos animais IC quando comparados com Inf e Sham. 
O relaxamento induzido pelo KCl foi maior em animais Inf quando comparados com 
os animais Sham e IC. Entretanto a remoção do endotélio, bem como incubação 
com L-NAME ou TEA foram capazes de abolir as diferenças entre os grupos. No 
grupo IC houve aumento do relaxamento induzido pelo KCl na presença de OUA 
quando comparados com os Sham. A remoção do endotélio e a incubação com TEA 
foram capazes de abolir as diferenças entre os grupos Sham e IC, mas a incubação 
com L-NAME não. No grupo IC comparado com Sham e Inf, a incubação com L-
NAME diminuiu o relaxamento induzido pelo KCl. Após a incubação com TEA houve 
diminuição da Rmax e sensibilidade dos anéis de aorta dos animais Inf e IC à ACh 
comparados com os Sham. A dAUC realizada com as curvas de ACh antes e após a 
incubação com 4-AP foi maior nos animais Inf comparados com Sham e IC. Embora 
o bloqueio isolado com Apamina ou Iberiotoxina não tenha ocasionado diferenças 
nas dAUCs entre os grupos, o duplo bloqueio resultou em uma dAUC maior no 
grupo IC quando comparado com Sham e Inf. Não houve diferença na expressão 
protéica da α1 da Na+K+ATPase entre os grupos. Entretanto, a expressão protéica 
da eNOS e p-eNOS estava diminuída nos animais IC. Além disso, houve maior 
produção de O2

.- nos grupos Inf e IC comparados com Sham. Conclusões: Em uma 
fase crônica após o IM experimental, em ratos com AI semelhante com e sem sinais 
de IC, existem diferenças nos mecanismos de relaxamento vascular que induzem a 
caracterização de dois grupos com respostas funcionais distintas. Dentre os 
mecanismos envolvidos estão o aumento da participação dos canais para K+ e do 
estresse oxidativo após o IM, bem como a expressão diminuída da eNOS e p-eNOS 
no grupo de animais IC. Além disso, sugere-se que nos animais Inf os canais Kv 
estejam contribuindo mais para o relaxamento vascular, enquanto os animais IC, 
parecem depender mais dos canais KCa. As diferenças no relaxamento vascular, de 
acordo com os protocolos utilizados no presente trabalho, não estariam relacionadas 
à alteração da função e expressão da Na+K+-ATPase entre os grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Introduction: Na+K+-ATPase and K+ channels are essential for the regulation of 
membrane potential in the vascular smooth muscle cells (VSMC). The activation or 
inhibition of these channels by neural, humoral and local vasoactive factors enable 
the physiological modulation of vascular tone. Studies show that the genesis of 
changes in vascular reactivity found in diseases such as hypertension and diabetes 
may be related to increased oxidative stress and alteration of NO bioavailability that 
influence the Na+K+-ATPase and K+ channels of the VSM . Although several studies 
demonstrate changes in vascular reactivity after myocardial infarction (MI), no study 
to date evaluated the involvement of Na+K+-ATPase and K+ channels in the 
alterations of vascular reactivity that occur in a chronic phase after MI, in rats with 
similar scar area (SA), with and without signs of heart failure (HF). Objective: To 
evaluate the functional activity of the Na+-K+-ATPase ouabain (OUA)-sensitive and K+ 
channels in aortic rings of rats, after MI, with similar SA, with and without signs of HF. 
Materials and Methods: 89 male Wistar rats (220-360 g) were divided into: Sham 
operation (Sham, n = 37), animals after MI without signs of HF (Inf, n = 27) with signs 
of HF (HF, n = 25). The MI was surgically induced by occlusion of the left anterior 
coronary artery. 30 days after MI, animals were weighed, anesthetized (urethane, 1.2 
g / kg, ip), catheterized and hemodynamic measurements were performed. The 
animals were sacrificed and the mass data were evaluated by the ratio of wet mass 
of the right ventricle (RV/BW), left ventricle (LV/BW) and lung (Lung/BW) by body 
mass (BW) of each animal. The aortic rings were removed, superfused with Krebs 
solution and aerated with carbogen mixture. The functional activity of the Na+-K+-
ATPase OUA-sensitive was investigated by the relaxation induced by potassium (0-
10 mM) before and after OUA incubation, in rings with intact (E+) and removed 
endothelium (E-), and after L-NAME incubation. The participation of K+ channels in 
vascular reactivity was performed using the acetylcholine (ACh) induced relaxation 
after L-NAME and K+ channels blockers incubation: tetra-ethylammonium (TEA, non-
selective blockers of K+ channels), Aminopiridin (4-AP, voltage-dependent K+ 
channels inhibitor - Kv), Iberiotoxin (blocker of Ca2+ channels sensitive of large-
conductance - BKCa), Apamina (blocker of Ca2+ channels sensitive of small-
conductance - SKCa) and the association of iberiotoxin and apamin. We performed 
the evaluation of α1 Na+-K+-ATPase and eNOS protein expression by Western blot. 
The production of superoxide anion (O2

.-) "in situ" was performed by the fluorescence 
produced by oxidation of dihidroethidium (DHE). The SA was assessed by counting 
of the points on graph paper (planimetry) and histology with picrosirius red staining. 
We carried out evaluation of sensitivity (pEC50) and maximal response (Rmax) to ACh 
induced relaxation. To compare results between groups was performed ANOVA 1 
and 2 ways, post hoc tests Tukey, Bonfferroni and Student t. Values were considered 
significant for *P < 0.05. The experimental protocols were approved (005/2007) by 
the Ethics Committee on Animal Use (CEUA-EMESCAM). Results: There were no 
differences between the SA (Inf: 33.67 ± 1.62, HF: 38.7 ± 2.45%), body mass (Sham: 
322 ± 7; Inf: 341 ± 5, HF: 337 ± 7 g) and the ratio LV/BW (Sham: 2.12 ± 0.03; Inf: 
2.19 ± 0.05, IC: 2.27 ± 0.07 mg/ g) between groups. However, there were increased 
in the RV/BW (Sham: 0.64 ± 0.09; Inf: 0.74 ± 0.04, HF: 1.25 ± 0.08*+ mg/g; *+P 
<0.01), Lung/BW (Sham: 4.41 ± 0.35, Inf: 3.91 ± 0.48, HF: 8.34 ± 0.69*+ mg/ g *+P< 
0.01) and LVEDP (Sham: 5.26 ± 0.52, Inf: 7.20 ± 0.64, IC: 19.65 ± 2.13*+; *+P < 0.05) 
in the IC group when compared with Sham and Inf. The K+-induced relaxation was 
higher in Inf compared to Sham and HF animals. However, the endothelium removal, 



as well as the L-NAME or TEA incubation were able to abolish the differences 
between groups. In IC group K+-induced relaxation was increased in the presence of 
OUA compared with Sham. Removal of the endothelium and incubation with TEA 
were able to abolish the differences between the Sham and HF groups, but the L-
NAME incubation did not. In the HF group compared with Sham and Inf, L-NAME 
incubation decreased the K+-induced relaxation. After incubation with TEA, Rmax and 
the sensitivity of aortic rings to ACh Inf and HF decreased compared with Sham. The 
dAUC performed with the curves of ACh before and after incubation with 4-AP was 
higher in Inf animals compared with Sham and HF. Although the blocking with 
Apamin or Iberiotoxin has not caused the differences between the dAUC of groups, 
the double block resulted in the dAUC higher in HF group compared with Sham and 
Inf. There was no difference in protein expression of α1 Na+K+-ATPase between 
groups. However, the α1 Na+-K+-ATPase, p-eNOS and eNOS protein expression was 
diminished in the HF animals. In addition, a higher production of O2

.- in the Inf group 
compared with Sham and HF. Conclusions: In a chronic phase after experimental 
MI in rats with similar AI, with and without signs of HF, differences exist in 
mechanisms that induce vascular relaxation characterization of two distinct groups 
with functional responses. Among the mechanisms involved are increasing the 
participation of K+ channels and oxidative stress after MI, as well as decreased 
expression of eNOS and p-eNOS in the HF group of animals. Moreover, it is 
suggested that the Inf animals Kv channels are contributing more to the vascular 
relaxation, while the HF animals, seem to depend on the channels of KCa. Differences 
in vascular relaxation, according to the protocols used in this study, no relation to the 
change in function and expression of Na+K+-ATPase between the groups. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 INFARTO DO MIOCÁRDIO 

 

 O infarto do miocárdio (IM) é considerado a morte tecidual decorrrente de 

uma obstrução arterial. A baixa perfusão tecidual evolui com sinais e sintomas que 

são conseqüência da hipóxia e da morte das células cardíacas (Sharpe, 1993; 

Zornoff et al; 2009). 

 No Brasil, dentre diversas causas avaliadas pelo Ministério da Saúde em 

2008, as doenças do aparelho circulatório representaram 40,8% das mortes em 

pessoas com mais de 60 anos. Quando foram avaliadas as causas por doenças 

específicas, o infarto agudo do miocárdio representou 39,3 mortes, a cada 100.000 

habitantes, em relação a causas específicas de morte, em todas as idades. O 

Espírito Santo superou o coeficiente de mortalidade brasileiro por causas 

específicas, pois em 2009 apresentou o alarmante número de 49,7 mortes a cada 

100.000 habitantes sendo ocasionada por infarto agudo do miocárdio (DATASUS, 

2011a). 

 As conseqüências econômicas e sociais das mortes por IM agravam-se 

quando se constata que os índices de mortalidade aumentam significativamente 

dentre as pessoas na fase economicamente ativa. Assim, muitos indivíduos de uma 

faixa etária onde é grande o retorno social pelo trabalho, vão a óbito, ou sobrevivem 

com graus variados de incapacidade física (DATASUS, 2011b). Dessa forma, é 

importante compreender as alterações que ocorrem no sistema cardiovascular após 

o IM a fim de reduzir a morbimortalidade. 

 A isquemia miocárdica pode resultar da formação de placa de aterosclerose, 

do desenvolvimento de trombose e da vasoconstrição excessiva (Libby e Theroux, 

2005). Os locais mais comuns de oclusão das coronárias por placas de 

aterosclerose são: 1) no ramo descendente anterior da artéria coronária esquerda; 

2) na artéria coronária direita; e 3) no ramo circunflexo da artéria coronária esquerda 

(Lee et al., 1996; Libby e Theroux, 2005). 

 Dentre as possibilidades relacionadas com o tempo de evolução da isquemia, 

o miocárdio sofre progressiva agressão representada pelas áreas de hipóxia, lesão e 
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necrose, sucessivamente (Pesaro, 2004). Após a agressão ao miocárdio, ocorre o 

reparo cardíaco que é um complexo processo envolvendo respostas 

neuroendócrinas, diversos componentes pró-inflamatórios e o remodelamento da 

matriz extracelular.  

 A ativação neuroendócrina após o infarto do miocárdio envolve principalmente 

três sistemas: o sistema nervoso autônomo simpático (SNS); a ativação da produção 

e liberação do fator natriurético atrial (FAN); e a ativação do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA) (Mill et al., 1990). 

 A ativação do SNS ocasiona um aumento de descarga nervosa nos troncos 

simpáticos periféricos dirigidos para os rins, coração, vasos e, particularmente, para 

a supra-renal. Há, portanto, um aumento da concentração circulante de adrenalina, 

proveniente da supra-renal, como também, há uma elevação da noradrenalina, 

proveniente do aumento da atividade dos nervos simpáticos. O FAN é um hormônio 

peptídico que é liberado, dentre outros locais, pelos miócitos atriais quando 

submetidos ao estiramento. Francis et al. (2001) relacionam a elevação persistente 

do FAN aos casos que evoluem para insuficiência cardíaca (IC). A ativação do 

SRAA resulta, em grande parte, no aumento da produção e liberação de renina 

pelos rins. Como conseqüência da produção e liberação de renina pelo aparelho 

justaglomerular, aumenta a concentração plasmática de angiotensina II e de 

aldosterona. Os principais efeitos fisiológicos desta elevação no plasma estariam 

relacionados a uma tentativa de aumento da volemia, a fim de manter uma perfusão 

do tecido miocárdico adequada em situações de baixo débito (Skeggs et al., 1976).  

 Após o IM e a perda de tecido contrátil na área da cicatriz, o coração passa a 

usar, primeiramente, sua reserva sistólica (representada pelo aumento da atividade 

contrátil do miocárdio) a fim de manter a perfusão sistêmica. Isso ocorre 

basicamente pelo aumento da atividade simpática (Pfeffer et al; 1992). 

Secundariamente, a manutenção do débito cardíaco depende da reserva diastólica, 

ou seja, do aumento da eficiência sistólica através da ativação do mecanismo de 

Frank-Starling (Klein et al; 1967). O próximo passo para manutenção da função 

cardíaca após a perda do miocárdio da área da cicatriz é o remodelamento 

ventricular.  

 O remodelamento é um termo utilizado para descrever os processos de 

reparo das câmaras cardíacas que resultam na alteração da geometria ventricular e 

diminuição da função cardíaca (Dorn, 2002). Segundo Sutton e Sharpe (2000), o IM 



28 
Introdução 
______________________________________________________________________________ 

 

pode ser dividido em duas fases: 1) fase precoce (dentro de 72 horas após o IM); 2) 

fase tardia (após 72 horas de IM). A fase tardia pode se estender enquanto 

persistam os estímulos bioquímicos que dependem do tamanho, local e 

transmuralidade do IM. Nesta fase a concentração de uma série de moduladores 

pode estar aumentada, tais como: angiotensina II; endotelina 1, catecolaminas, fator 

de necrose tumoral, interleucina 1 e 6, bem como fatores de crescimento. Estas 

substâncias funcionariam como moduladores regulando os eventos iniciais do 

infarto, como a reação inflamatória, além de promoverem efeitos hemodinâmicos e 

inotrópicos que contribuem para a estabilização dos pacientes. A concentração 

plasmática destas substâncias pode voltar ao normal dentro de uma semana, ou, em 

alguns casos, pode ser mantida elevada. Modelos experimentais têm demonstrado 

que o aumento da concentração dos moduladores podem tanto desencadear quanto 

regular o remodelamento cardíaco (Rouleau et al; 1991; Nian et al; 2004). Após o 

IM, o remodelamento ventricular é o principal fator causador da IC (Gaballa e 

Goldman, 2002; Pfeffer, 2002). 

 

 

1.2 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA PÓS-INFARTO DO MIOCÁRDIO 

  

 A insuficiência cardíaca congestiva é uma síndrome clínica complexa de 

caráter sistêmico, definida como disfunção cardíaca que cursa com inadequado 

suprimento sanguíneo para atender necessidades metabólicas tissulares, na 

presença de retorno venoso normal, ou é capaz de fazê-lo somente com elevadas 

pressões de enchimento (Hirsch et al., 1991; Davidoff et al., 2004; Bocchi et al; 

2009). Ela é a via final comum da maioria das doenças que acometem o coração, 

sendo um dos mais importantes desafios clínicos atuais na área da saúde. Trata-se 

de um problema epidêmico em progressão. Mais de 2/3 (69,8%) das hospitalizações 

por IC que foram realizadas no ano de 2007 ocorreram em pessoas com mais de 60 

anos (DATASUS, 2011a). 

 No Brasil, a principal etiologia da IC é a cardiopatia isquêmica crônica 

associada à hipertensão arterial. Em determinadas regiões do país e em áreas com 

precária condição sócio-econômica, ainda existem formas de IC associadas à 



29 
Introdução 
______________________________________________________________________________ 

 

doença de Chagas e a cardiopatia valvar reumática crônica, que são situações 

especiais de IC em nosso meio (Bocchi et al; 2009). O mecanismo responsável 

pelos sinais e sintomas clínicos apresentados pelo paciente com IC pode ser 

decorrente da disfunção sistólica, diastólica ou de ambas, acometendo um ou ambos 

os ventrículos. Nos adultos, em aproximadamente 60% dos casos está associada à 

disfunção ventricular esquerda sistólica e no restante 40% à disfunção diastólica, 

devendo ser realçado que esta última vem sendo mais observada com o aumento da 

expectativa de vida da população (Zdanowicz, 2002; Bocchi et al; 2009) 

 A progressão da IC, como uma síndrome de baixo débito, gera o 

desenvolvimento de mecanismos compensatórios responsáveis pela manutenção da 

pressão arterial e da adequada perfusão dos órgãos vitais, como a retenção de 

sódio e água, bem como a vasoconstrição periférica. O remodelamento cardíaco, a 

ativação neurohumoral, a resposta pró-inflamatória e a disfunção endotelial 

constituem um ajuste de curto prazo. Em longo prazo, estes mecanismos podem 

instalar-se, e clinicamente, apresentarem-se como IC (Nasa et al., 1996; Braunwald 

e Bristow, 2000). Em seguida estes mecanismos serão descritos sucintamente. 

 

 

1.2.1 Remodelamento cardíaco 

 

 À medida que o infarto se consolida, uma dilatação ventricular seria 

indispensável para manter o débito cardíaco em valores compatíveis com a vida. 

Desta forma, o sangue bombeado pelo coração deve ser capaz de perfundir os 

tecidos de acordo com a demanda metabólica do organismo. A necrose dos miócitos 

e o aumento da sobrecarga ventricular disparam uma cascata de sinalização 

bioquímica intracelular capaz de promover hipertrofia, dilatação e formação de 

cicatriz de colágeno. Inicialmente, a hipertrofia ventricular é uma resposta adaptativa 

benéfica à sobrecarga hemodinâmica por estabilizar a função contrátil, mas sua 

evolução colabora para a disfunção ventricular progressiva (Spann et al., 1967; 

Rossini et al; 2010; Mill et al; 2011). O enrijecimento da parede ventricular, 

secundário à instalação da hipertrofia causa elevação do estresse sistólico e 

diastólico de parede (Pfeffer e Braunwald, 1990; Matos-Souza et al; 2008). Essa 
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hipertrofia pode ter um efeito benéfico do ponto de vista energético, já que, segundo 

a relação de Laplace o estresse gerado na parede ventricular depende da pressão 

multiplicada pelo raio dividido pelo dobro da espessura da parede da cavidade. 

Assim, um dado aumento da pressão ventricular pode ser compensado pelo 

aumento da hipertrofia concêntrica, normalizando o estresse de parede.  

Por outro lado, o estresse diastólico final na sobrecarga de volume dispara a 

replicação dos sarcômeros em série, que resulta em alongamento individual dos 

miócitos. Este aumento do comprimento celular causa um aumento no volume 

ventricular total resultando em hipertrofia excêntrica (Pfeffer e Braunwald, 1990; 

Carabello, 2002; Zornoff et al; 2009). A deterioração progressiva dos ventrículos, a 

disfunção sistólica e diastólica instaladas pelo contínuo processo de remodelamento 

levam a diminuição da fração de ejeção, prejuízo no mecanismo de Frank-Starling e 

descompensação do estresse sistólico, anteriormente evitado de acordo com a Lei 

de Laplace. O aumento da pós-carga deixa efetivamente de resultar no aumento da 

pré-carga e o coração gasta muita energia para realizar sua performance de bomba 

o que resulta em falência da bomba cardíaca (Gerdes, 2002). 

 Além da hipertrofia após o IM, ocorre aumento na deposição de colágeno na 

matriz extracelular, o que contribui para alterar o desempenho sistólico e reduzir a 

complacência da câmara, dificultando o enchimento do ventrículo (Mill et al., 1990; 

Mill e Vassallo, 2001;  Zornoff et al; 2009). O tecido hipertrofiado não possui as 

mesmas características funcionais do tecido do miocárdio normal. A densidade 

capilar cai proporcionalmente à hipertrofia e a reserva do fluxo coronariano é 

reduzida (Marcus et al., 1983).  As reservas de substratos de alta energia, como a 

fosfocreatina, reduzem-se, principalmente no subendocárdio. Assim, a hipertrofia 

predispõe a um quadro crônico de mecanismos compensatórios que resultam na IC 

(Mill et al., 1990; Olivetti et al., 1991; Mill e Vassallo, 2001; Matos-Souza et al; 2008). 
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1.2.2 Ativação neurohumoral 

 

 A ativação neurohumoral caracteriza um estado em que os sistemas neural e 

hormonal são ativados para manter a perfusão adequada dos órgãos vitais (como 

por exemplo, a circulação cerebral e coronariana) que poderiam sofrer com as 

conseqüências de uma disfunção cardíaca (Middlekauff e Mark, 1998). Esta ativação 

inclui o SNS, o SRAA, a arginina vasopressina (AVP), e o FAN. 

 A ativação do SNS é um aspecto presente nos estágios mais recentes da 

disfunção ventricular e está envolvida na progressão e no aumento da mortalidade 

na IC (Francis et al., 1993). Grassi et al; (1995) utilizaram uma técnica de registros 

através da microneurografia para avaliar a atividade do sistema nervoso simpático 

no nervo peroneal em humanos e observaram que a atividade do SNS para os 

vasos sanguíneos dos músculos estava aumentada em pacientes com IC 

secundária à disfunção do VE. Por outro lado, Benedict et al; (1993) não 

encontraram os mesmos resultados quando avaliaram pacientes com IC secundária 

à disfunção do VD. Contudo, estes resultados sugerem que a ativação do SNS 

reflete mais do que a clínica IC, mas também uma disfunção do VE (Matos-Souza et 

al; 2008). Em pacientes com IC, a atividade do SNS no coração está aumentada três 

vezes mais que o normal, sendo ele o primeiro órgão alvo desta ativação. Além 

disso, os rins e a circulação muscular são também precocemente envolvidos 

(Rundqvist et al., 1997).  

 A contínua e prolongada atividade adrenérgica, bem como a vasoconstrição 

periférica leva a um aumento da pós-carga, diminuição do débito cardíaco e da 

perfusão renal, contribuindo para o aumento da retenção de água e sódio. Ao 

mesmo tempo, aumenta a FC e o gasto energético do miocárdio, podendo ocasionar 

hipertrofia, isquemia, taquiarritmias e danos aos miócitos (Middlekauff e Mark, 1998; 

Braunwald e Bristow, 2000; Zdanowicz, 2002). 

 Embora seja conhecida a ativação do SNS durante a IC, as vias envolvidas 

neste processo ainda não estão completamente claras. Os possíveis mecanismos 

envolvidos são: atenuação da sensibilidade dos mecanorreceptores arteriais e 

cardíacos; alteração pressórica na artéria e no capilar pulmonar; exacerbação do 

quimiorreflexo periférico e central; ativação das aferências simpáticas cardíacas que 

estão relacionadas à sensação de dor cardíaca durante a isquemia coronariana; 
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ativação dos aferentes renais sensíveis a estímulos mecânicos ou químicos; 

ativação do SRA, atenuação da resposta inibitória para o SNC; ativação da resposta 

excitatória para o sistema nervoso central (SNC); e mudanças nos fatores humorais 

e locais do cérebro afetando a regulação neural simpática central (Middlekauff e 

Mark, 1998; De Angelis et al., 2004). 

 O aumento do tônus adrenérgico resulta no aumento da resistência vascular 

periférica (RVP) que acontece tanto por estimulação direta, quanto indireta, da 

contração do músculo liso. A liberação aumentada não só de catecolaminas, mas 

também de endotelina, e indiretamente, a ativação do SRAA, contribuem para 

restaurar a pressão e a volemia (Zdanowicz, 2002; Ledoux et al., 2003).  

Na IC há um aumento na quantidade de angiotensina II tecidual e circulante que 

aumenta a pré-carga e a pós-carga, causando remodelamento cardíaco e vascular. 

 A angiotensina II estimula a liberação de endotelina-1, um potente 

vasoconstritor, bem como de aldosterona, que estimula a reabsorção renal de sódio. 

Outras ações importantes da angiotensina II são a facilitação da ativação do 

músculo liso vascular pelas catecolaminas, bem como a redução da sua recaptação 

pelos terminais pré-sinápticos e a ativação central do SNS (Falkenhahn et al., 1994; 

Griendling et al., 1997). 

 Uma importante função da angiotensina II refere-se ao seu envolvimento na 

modulação da biodisponibilidade do óxido nítrico (NO) por meio do estímulo à 

produção de ânion superóxido. Há evidências de que o ânion superóxido inativa o 

NO, alterando a função endotelial. A inibição da síntese de superóxido ou o uso de 

"varredores" de radicais livres pode melhorar a função endotelial. A diminuição do 

NO é encontrada em várias doenças que cursam com disfunção endotelial como a 

hipertensão arterial (Panza et al., 1990; Drexler, 1998), a hipercolesterolemia 

(Creager et al., 1990), a IC (Lopez e Casado, 2001) e o diabetes (Vallance, 1992). A 

diminuição da biodisponibilidade do NO durante a IC pode ocorrer por dois motivos: 

acentuada diminuição da expressão da sintase do óxido nítrico endotelial (eNOS); e 

aumento da liberação vascular de ânion superóxido (Schafer et al., 2004). Outros 

hormônios que também se apresentam em elevadas concentrações em pacientes 

com IC são os peptídeos natriuréticos. O FAN e o fator natriurético cerebral (FNC) 

são secretados pelo coração em resposta ao estiramento do átrio desencadeado 

pelo aumento da pressão de enchimento ventricular. Suas ações sobre o músculo 

liso vascular (MLV), sobre os rins e supra-renais causam, respectivamente, 
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vasodilatação, diminuição da secreção de renina, bem como diminuição da liberação 

de aldosterona e natriurese (Braunwald e Bristow, 2000; Nakayama, 2005). Quando 

Francis et al. (2001) avaliaram a progressão da IC após 8 semanas do infarto em 

rato, foi demonstrado que o FAN aumentou logo na primeira semana e manteve este 

aumento constante até o fim do experimento. Assim, segundo estes pesquisadores, 

há uma correlação entre FAN e a progressão temporal do IM para IC. 

 Sintetizada pelo hipotálamo, armazenada e liberada pela neuro-hipófise, a 

AVP, também denominada hormônio antidiurético, mantém a volemia e a 

osmolaridade plasmática. Sua secreção é regulada pelo estiramento atrial, 

osmolaridade plasmática, concentrações plasmáticas de angiotensina II e de 

norepinefrina. Sua concentração está aumentada em pacientes com IC, nos quais 

atua diretamente no músculo liso aumentando a contração muscular e produzindo 

vasoconstrição (via receptores V1, sendo que o papel dos receptores V2 também já 

foi sugerido) (Schrier e Abraham, 1999), bem como retenção de água e hiponatremia 

dilucional (Goldsmith e Gheorghiade, 2005).  

 A concentração de endotelina circulante também é um importante marcador 

prognóstico da IC (Selvais et al., 2000; Vidal et al., 2002). Em pacientes com IC, a 

concentração plasmática de endotelina encontra-se aumentada, o que promove a 

liberação de angiotensina II. Além disso, a angiotensina II também estimula a 

liberação de endotelina (Shubeita et al., 1990).  

 Além dos fatores humorais alterados na IC, há também a superexpressão das 

citocinas pró-inflamatórias. Elas compõem um grupo heterogêneo de proteínas com 

peso molecular relativamente pequeno que se caracterizam por exercer seus efeitos 

a curtas distâncias de forma parácrina ou endócrina. No entanto, não são 

hormônios, pois não atuam pela via humoral. Duas classes de citocinas foram 

relacionadas ao desenvolvimento da IC: 1) citocinas vasoconstritoras e inotrópicas 

positivas; e 2) citocinas pró-inflamatórias vasodilatadoras. As citocinas pró-

inflamatórias como a fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), e interleucina-1β 

enquadram-se na segunda classe. Elas desempenham papel expressivo na 

patogênese da IC por diminuírem as reservas intracelulares de anti-oxidantes e 

promoverem a formação de espécies reativas de oxigênio. Além dos efeitos desses 

mediadores pró-inflamatórios na estrutura e na função cardíaca após o infarto do 

miocárdio, são crescentes as evidências de que existe contribuição das citocinas na 

disfunção endotelial. O TNF-α, encontrado no plasma dos pacientes com IC, já foi 
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demonstrado por sua capacidade de modular a função endotelial, através da 

indução de apoptose das células endoteliais e diminuição da expressão eNOS da 

veia umbilical humana (Braunwald e Bristow, 2000; Douglas, 2002; Nian et al., 

2004). 

  

 

1.2.3 Reatividade vascular e disfunção endotelial  

  

 Embora bastante estudada, não há um consenso sobre a disfunção vascular 

na IC devido à heterogeneidade das alterações na reatividade vascular que 

dependem da duração da doença, do tipo de artéria estudada e do gênero (Stassen 

et al., 1997; Baggia et al., 1997; Palacios et al., 2004). 

 Os mecanismos neuro-humorais compensatórios ativados na IC, como o 

SNS, SRAA, peptídeos natriuréticos e AVP contribuem para a alteração da 

reatividade vascular, como descrito nos ítens anteriores. Porém, estes mecanismos 

não são os únicos a participar da homeostase circulatória, sendo o endotélio um 

importante modulador do tônus vascular (Furchgott e Zawadzki, 1980).  

 Substâncias locais derivadas do endotélio são importantes moduladores do 

tônus vascular. Os principais fatores vasoconstritores são: tromboxano A2 (TXA2), 

prostaglandina H2 (PGH2), angiotensina II, endotelina-1 e espécies reativas do 

oxigênio (EROS). Os principais fatores vasodilatadores são: NO, prostaciclina 

(PGI2), fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF). Os principais 

mediadores pró-inflamatórios são as citocinas liberadas localmente pelo endotélio, 

terminações nervosas, plaquetas e leucócitos (Fang e Marwick, 2002; Ledoux et al., 

2003). 

 Em condições basais, estas substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras 

são liberadas pelo endotélio promovendo a regulação e os ajustes finos para 

manutenção do tônus vasomotor. Um desequilíbrio entre a liberação, ou na síntese, 

de fatores vasoconstritores e vasodilatadores pode resultar em um processo 

denominado disfunção endotelial e assim, contribuir para o densenvolvimento e/ou 

manutenção de doenças como a IC (Lopez e Casado, 2001), hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) (Drexler, 1998), diabetes (Davel et al., 2000) e doença arterial 

coronariana (Behrendt e Ganz, 2002).  
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 A disfunção endotelial já está bem documentada e descrita em estudos com 

humanos (Fischer et al., 2005) e em modelos de animais com IC (Behrendt e Ganz, 

2002). Porém, as causas e as conseqüências da disfunção endotelial na IC não 

estão completamente esclarecidas. 

 A IC é caracterizada pela diminuição do débito cardíaco e aumento da 

resistência vascular periférica que pode ocorrer por causa do relaxamento anormal 

dependente do endotélio (Drexler, 1998). Tanto a condutância quanto a resistência 

nos vasos sanguíneos de animais com IC estão modificadas (Drexler, 1998; 

Endemann e Schiffrin, 2004). A vasodilatação dependente do endotélio tem-se 

mostrado reduzida tanto em humanos quanto em animais com função cardíaca 

comprometida (Kubo et al., 1991; Drexler et al., 1992; Bauersachs et al., 1999). A 

alteração funcional do endotélio é caracterizada por uma vasodilatação reduzida, ou 

por uma vasoconstrição aumentada. A redução da vasodilatação mediada pelo 

endotélio na IC pode ser ocasionada por menor produção de NO, aumento da sua 

degradação ou diminuição da resposta do MLV aos fatores vasodilatadores (Teerlink 

et al., 1993; Teerlink et al., 1994; Didion et al., 1997; Stassen et al., 1997; 

Bauersachs et al., 1999; Indik et al., 2001). 

 A diminuição da produção de NO pode ser atribuída ao prejuízo na 

biodisponibilidade de L-arginina (substrato do NO), a diminuição da expressão da 

eNOS e ao prejuízo no receptor que medeia a liberação de NO em resposta a 

estímulos farmacológico e mecânico (Drexler, 1998; Teerlink et al., 1993; Behrendt e 

Ganz, 2002). 

 O aumento da degradação de NO pode ocorrer devido ao aumento das EROs 

produzidas pelas células endoteliais e do MLV (Lopez e Casado, 2001). A produção 

de EROs está aumentada no coração e na circulação após a IC, estando 

relacionada à sobrecarga cardíaca e à isquemia do miocárdio, ao aumento das 

citocinas semelhantes ao TNF-α, ao aumento da produção de catecolaminas 

circulantes, de aldosterona e de angiotensina II (Fang e Marwick, 2002; Ledoux et 

al., 2003; Schafer et al; 2003; Sartório et al; 2007). O aumento da produção de 

EROs, especialmente do ânion superóxido (O2
.-), bem como a redução da defesa 

antioxidante na IC contribui para diminuição da biodisponibilidade de NO 

(Bauersachs et al; 1999).  

 O O2
.- é formado pela redução univalente do oxigênio. Esta reação é mediada 

por várias enzimas incluindo a NAD(P)H oxidase e xantina oxidase. Quando o NO se 
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combina com o ânion superóxido forma o peroxinitrito, que sendo tóxico para as 

células, oxida os lipídios, as proteínas e o DNA (Indik et al; 2001). A superóxido 

desmutase (SOD) é uma isoforma extracelular que promove desmutação de O2
- 

produzindo uma ERO mais estável, a H2O2, que é então convertida em H2O pela 

catalase e glutationa peroxidase (Taniyama e Griendling, 2003). Desta forma, a 

degradação de NO pode ser prevenida (Förstermann, 2010). Indik et al.  (2001) 

propuseram que o prejuízo no relaxamento dependente do endotélio em ratos com 

IC após o IM se devia em parte à excessiva degradação do NO e à reduzida 

atividade da SOD.  

 O SRAA está ativado na progressão da IC e também está correlacionado ao 

aumento do estresse oxidativo nesta doença (Schafer et al; 2004; Sartório et al; 

2007). Tanto a síntese de aldosterona quanto os receptores de mineralocorticóides 

tem sido descritos na parede vascular (Funder et al; 1989; Takeda et al; 1995). A 

aldosterona estimula a expressão e atividade da ECA, bem como potencializa o 

efeito da angiotensina II. A aldosterona e a angiotensina II estimulam a produção de 

O2
.- vascular, promovendo a degradação de NO e reduzindo sua biodisponibilidade 

(Förstermann, 2010). A angiotensina II tem sido descrita como mais importante 

estímulo para formação de ânion superóxido na parede vascular (Bauersachs et al; 

1999). Em pacientes com IC, o tratamento com inibidores da enzima conversora de 

angiotensina foi capaz de reduzir a mortalidade e aumentar a dilatação vascular 

dependente do endotélio (Varin et al; 2000). Sartorio et al. (2007) também relatam 

que em aorta de ratos o bloqueio com eplerenona (inibidor do receptor 

mineralocorticóide) melhora a disfunção endotelial, a biodisponibilidade de NO, e 

diminui o estresse oxidativo em ratos com IC após sete dias de IM. 

 A disfunção endotelial e o aumento das EROs também tem sido relacionados 

a NAD(P)H oxidase. Na parede da aorta este cofator foi identificado como a maior 

fonte de aumento das EROs na IC. Estratégias que contribuam para diminuir a 

NAD(P)H também são capazes de diminuir a produção de EROs e melhorar a 

função endotelial na IC (Bauersachs et al; 1999; Bauersachs et al; 2002; Sartório et 

al; 2007). 

 Taddei et al. (2000) propuseram uma redução da sensibilidade do MLV ao NO 

devido à produção aumentada de endotelina-1 na IC. A endotelina-1, ao interagir 

com os receptores ETA encontrados no MLV, causa vasoconstrição. Entretanto, ao 

interagir com os receptores ETB endoteliais, a endotelina-1 promove a produção de 
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substâncias vasodilatadoras, como o NO e a prostaciclina (PGI2). Alguns receptores 

ETB, farmacologicamente diferentes dos ETB endoteliais, podem localizar-se no 

MLV, onde causam uma vasoconstrição ao serem estimulados (Kuc et al., 2000). 

 Se por um lado à capacidade vasodilatadora pode estar prejudicada na IC, 

por outro lado, a vasoconstrição pode estar aumentada. Gschwend et al. (2003) 

demonstraram pela primeira vez, um aumento da responsividade do MLV em 

artérias de resistência de animais insuficientes, abrindo um novo horizonte de 

perspectivas em relação à função vascular na IC. 

 Bianchi et al. (2006) verificaram um aumento na reatividade a fenilefrina em 

aortas de ratas, 60 dias após o IM, que era dependente do endotélio e estava 

relacionada à diminuição da biodisponibilidade de NO. Neste mesmo estudo, 

embora a biodisponibilidade do NO estivesse diminuída, o relaxamento induzido pela 

acetilcolina (ACh) estava preservado.  Pereira et al. (2005) demonstraram também 

que a reatividade vascular no leito arterial caudal de ratos 30 dias após o IM, com 

mesma área de cicatriz, dependia do fato destes animais apresentarem ou não 

sinais de IC. Um aspecto relevante do estudo de Pereira et al. (2005) foi à 

demonstração, pela primeira vez na literatura, de que a reatividade vascular do leito 

caudal, em resposta a fenilefrina, estava aumentada em animais que apresentaram 

infarto sem sinais de IC, enquanto, nos animais com sinais de IC, a reatividade 

vascular estava diminuída. A identificação de dois grupos experimentais distintos 

quando se induziu o infarto agudo do miocárdio em ratos, apresentando a mesma 

área de cicatriz, poderia explicar, pelo menos em parte, a variedade de resultados, 

muitas vezes com conclusões contraditórias, obtidos em modelos experimentais de 

IC descritos na literatura.  

 Assim, é possível que diferentes fatores estivessem envolvidos nas alterações 

da reatividade vascular após o infarto do miocárdio em animais dependendo da 

presença ou não de IC. Os resultados demonstrados por Pereira et al. (2005) 

sugeriram a existência de algum mecanismo que envolvesse também o acoplamento 

excitação-contração do MLV nessas diferentes respostas. 

 Como a Na+K+-ATPase e os canais para K+ participam dos processos de 

manutenção do potencial de membrana, dos mecanismos envolvidos na 

despolarização e repolarização, bem como da manutenção da concentração iônica 

celular, os mesmos são de fundamental importância durante a contração do MLV e 
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poderiam estar envolvidos na gênese das doenças cardiovasculares (Therien e 

Blostein, 2000; Skou, 1997; Jackson, 2005; Haddy et al; 2006; Ko et al; 2008).  

 

 

1.3 Na+K+-ATPase 

 

 A Na+K+-ATPase é uma proteína integral de membrana da família das P-

ATPases  caracterizada por um número específico de seqüências relacionadas a 

sua função hidrolítica e a presença de vários domínios hidrofóbicos necessários para 

a formação das α-hélices transmembrana (Horisberger, 2004). Ela foi descrita 

primeiramente por Skou em 1957, e desde então sua estrutura, função de bomba e 

regulação tem sido bem caracterizada (Skou, 1957; Xie e Cai, 2003). 

 A Na+K+-ATPase é encontrada na maioria das células procariotas e 

eucariotas contribuindo para a regulação da concentração intracelular de Na+, que é 

de grande importância para o controle da homeostase celular. Sua função básica é 

manter elevados gradientes de Na+ e K+ através da membrana plasmática que são 

utilizados como fonte de energia para a manutenção do potencial de membrana, 

para os eventos da despolarização e repolarização, bem como para a regulação da 

composição iônica citoplasmática. A Na+K+-ATPase também possui importante papel 

na regulação do volume celular, do tônus vascular, do crescimento e diferenciação 

celular, do pH e da concentração de Ca+2, além de influenciar inúmeros transportes 

secundários como o transporte de glicose dependente de Na+, transporte de 

aminoácidos e transporte trans-epitelial (Vassalle, 1987; Skou e Esmann, 1992; 

Blaustei, 1993; Rose e Valdes, 1994; Therien e Blostein, 2000; Frasen, 2005; Lynch 

et al 2008; Pritchard et al; 2010). 

 O mecanismo de funcionamento da Na+K+-ATPase acontece pelo transporte 

de 3 íons sódio do meio intra para o meio extracelular e 2 íons potássio do meio 

extra para o meio intracelular, utilizando a energia liberada da hidrólise de uma 

molécula de adenosina trifosfato (ATP) (Blaustein, 1977). A Na+K+-ATPase possui 

estados conformacionais denominados E1 e E2, que diferem, por instantes, em 

relação à afinidade por Na+, K+, adenosina difosfato (ADP) e ATP. Esta transição 

conformacional cíclica é resultado da fosforilação da enzima pelo ATP em presença 

de íons magnésio e Na+ e, pela desfosforilação na presença dos íons K+. Assim, ela 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=
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se liga aos íons, os transporta e também assume o estado ocluído, onde os dois 

portões da proteína estão fechados (Sen e Tobin, 1969; Skou e Esmann, 1992; 

Horisberger, 2004). 

  

  

1.3.1 As subunidades da Na+K+-ATPase 

 A Na+K+-ATPase é uma proteína heterodimérica, um tetrâmero, constituído 

por dois dímeros compostos por uma subunidade alfa (α, peso molecular ≈ 100 kDa) 

e uma subunidade beta (β, peso molecular ≈  55 kDa). Além disso, uma pequena 

subunidade (γ, peso molecular 14 kDa)  foi identificada e várias hipóteses sobre sua 

atividade funcional, têm sido postuladas (Forbush et al., 1978; Sweadner, 1979; 

Rose e Valdes, 1994; Lopina, 2000; Therien e Blostein, 2000; Cortes et al., 2006). 

 

 

1.3.1.1 Subunidade catalítica α 

 

  A subunidade catalítica α possui aproximadamente 8 domínios 

transmembrana e 4 isoformas:  α1,  α2,  α3 e  α4.  Ela contém sítios de ligação para 

Na+ e K+, ATP e compostos digitálicos (como por exemplo, a ouabaína) que são 

ligantes conhecidos por modular a função da Na+K+-ATPase (Sweadner, 1979; Rose 

e Valdes, 1994; Shamraj e Lingrel, 1994; Mobasheri et al; 2000; Dostanic-Larson et 

al., 2006). 

 Muitos estudos propõem que a apresentação das isoformas da Na+K+-

ATPase varia com a espécie e é tecido específica, indicando que cada isoforma 

exibe uma função particular associada com o tecido no qual esta sendo expressada 

(Orlowski e Lingrel, 1988; Gick et al., 1993; Juhaszova e Blaustein, 1997; Mobasheri 

et al; 2000). Além disso, recentes pesquisas demonstram que a distribuição e o local 

de expressão das isoformas da Na+K+-ATPase pode variar, inclusive, no interior de 

uma mesma célula. Por exemplo, a isoforma α1, que se distribui uniformemente na 

membrana plasmática dos neurônios, astrócitos e miócitos da artéria mesentérica. 

 Ao contrário da α3 (presente em neurônios e miócitos arteriais) e α2 (presente 

em astrócitos, miócito arterial) que parecem estar confinadas a microdomínios na 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=
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membrana plasmática, adjacentes a elementos periféricos ou juncionais do retículo 

sarcoplasmático, como trocador Na+/Ca+2, canais para K+ e canais operados por 

estoque (Juhaszova e Blaustein, 1997; Arnon et al., 2000; Xie e Cai, 2003). 

 Sobre a isoforma α1, sabe-se que ela é predominantemente encontrada nos 

rins, mas pode ser expressa em quase todos os tecidos. Por outro lado, a isoforma 

α2 pode ser encontrada no músculo esquelético, coração, cérebro, adipócitos e 

olhos, bem como em inúmeros outros tecidos. Em relação à isoforma α3, estudos 

demonstram que a mesma é encontrada abundantemente nos neurônios e ovários, 

mas também nas células sanguíneas e coração de muitas espécies, inclusive em 

humanos ( Stengelin e Hoffman, 1997; Dostanic-Larson et al., 2006). Já a isoforma 

α4 é expressa nos espermatozóides e desempenha papel fundamental na motilidade 

destas células. Ela é especificamente sintetizada durante a espermatogênese, no 

processo de divisão celular (meiose) das espermatogonias (Woo et al., 2000).  

 As isoformas α da Na+K+-ATPase  apresentam diferentes afinidades em 

relação aos íons Na+, K+ e Ca+2, bem como aos glicosídeos cardíacos. Este fato é 

fisiologicamente importante, pois permite compreender a influência da Na+K+-

ATPase na regulação da concentração iônica e sua participação em processos como 

a manutenção do tônus vascular. No MLV da artéria aorta são expressa três 

isoformas α: α1, α2, e α3 (Herrera et al., 1988; Sahin-Erdemli et al., 1994). Porém, 

Rossoni et al. (2002) não conseguiram detectar α3 nestas artérias. Estes 

pesquisadores explicaram o prejuízo na detecção de α3, pela pequena quantidade 

dessa isoforma no MLV de aorta, e pela utilização de um anticorpo de baixa 

sensibilidade, que poderia causar reação cruzada com α2. As isoformas α2 e α3 são 

as que possuem maior afinidade à ouabaína e menor afinidade ao Na+. Enquanto a 

isoforma α1 possui alta afinidade ao Na+, ao K+ e baixa à ouabaína. A isoforma α2 

possui maior afinidade ao Ca+2 que as outras duas isoformas (Herrera et al., 1988; 

Arnon et al., 2000).  
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1.3.1.2 A subunidade glicosilada β 

 

  A subunidade β foi identificada por Brotherus et al. (1983) em preparações 

experimentais nas quais se realizava purificação enzimática da Na+K+-ATPase. Ela 

possui um pequeno domínio N-terminal citoplasmático, um segmento único que 

atravessa a membrana e um grande domínio extracelular C-terminal. O domínio 

transmembrana é hidrofóbico, altamente glicosilado e possui 3 anéis de bissulfeto 

que se ancoram na superfície da membrana (Farley et al., 1986; Chow e Forte, 

1995). Também são encontrados sítios para ligação com o K+ na porção extracelular 

desta subunidade. Assim, Hiatt et al. (1984) postularam que ela serviria para orientar 

e estabilizar a subunidade alfa na membrana, facilitando o seu ancoramento e 

participaria também, na mudança conformacional da Na+K+-ATPase dependente da 

ligação com o K+. Assim, quando os íons K+ ligam-se aos sítios da subunidade β, há 

uma mudança conformacional da Na+K+-ATPase do estado E1 para o E2, sendo que 

este último estado, seria considerado a conformação mais estável da Na+K+-

ATPase, visto que os anéis de bissulfeto estariam mais fortemente ligados à 

membrana. Além disso, a Na+K+-ATPase no estado conformacional E2 apresenta-se 

desfosforilada, e a subunidade β seria a responsável pela oclusão à passagem de K+ 

(McDonough et al., 1990; Chow et al., 1992; Chow e Forte, 1995; Pontiggia e Gloor, 

1997).  

 Três isoformas da subunidade β são descritas: β1, β2, β3 (Horisberger et al., 

1991; Rose e Valdes, 1994; Chow e Forte, 1995). A isoforma β1 é detectada em 

muitos tecidos de vertebrados, mas é encontrada principalmente nos rins. A 

isoforma β2 pode ser encontrada no cérebro, músculo esquelético e glândula pineal, 

enquanto a isoforma β3 está presente nas células da retina, testículos, fígado e 

pulmões (Shyjan et al., 1990; Hundal et al., 1993; Blanco e Mecer, 1998). 

 

 

1.3.1.3 A subunidade regulatória γ 

 

  

 Em mamíferos, a família de proteínas da membrana celular chamadas de 

FXYD contém sete membros, dentre elas estão a FXYD1 (ou phospholemman); e 

FXYD2 (conhecida como subunidade gama da Na+K+-ATPase) (Mercer et al; 1993);  
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 Além da modulação da Na+K+-ATPase por neurotransmissores e hormônios, 

evidências experimentais demonstram um mecanismo regulador que envolve a 

interação da Na+K+-ATPase da membrana com estas pequenas proteínas da família 

FXYD. Em contraste com a regulação hormonal, as proteínas FXYD não produzem 

uma mudança na expressão Na+K+-ATPase, mas sim modificam suas propriedades 

de transporte de forma tecido e isoforma-específicos (Geering, 2006). 

 A FXYD2 ou subunidade gama pode aumentar a afinidade da Na+K+-ATPase 

ao K+ quando o potencial de membrana está negativo, tanto na presença, quanto na 

ausência de Na+ extracelular. Por outro lado, esta proteína diminui a afinidade da 

Na+K+-ATPase ao K+ em potenciais de membrana menos negativos, mas apenas na 

presença de Na+ extracelular. Isto sugere uma influencia desta proteína na mudança 

de conformação da Na+K+-ATPase. A FXYD2 também é descrita por aumentar a 

afinidade da Na+K+-ATPase pelo ATP e assim, regular a atividade da bomba 

(Therien et al; 1997; Therien et al; 1999; Geering, 2006). 

 Para compreender um dos papéis funcionais propostos para a subunidade γ, 

em relação à atividade da Na+K+-ATPase, deve-se considerar o estudo de Aw e 

Jones (1985). Eles observaram, pelo método de captação de rubídio, em hepatócitos 

que há relação entre a hipóxia e a diminuição da atividade da Na+K+-ATPase. 

 Estudos recentes mostraram também que mesmo em organismos normais, 

livres de doença, ao menos um tecido, como o da medula renal, deve funcionar sob 

as circunstâncias próximas a hipóxia (Brezis e Rosen, 1995). Um exemplo é o caso 

da maioria dos segmentos do néfron, onde a reabsorção da água e a secreção de 

soluto, estão sob o controle da Na+K+-ATPase. Como a contínua atividade desta 

enzima é crucial para a função apropriada dos rins, a existência de um regulador 

reversível da afinidade do ATP à Na+K+-ATPase, como a isoforma γ, permitiria o 

ajuste fino da atividade da Na+K+-ATPase sob circunstâncias onde o ATP estivesse 

esgotado (Therien e Blostein, 2000; Cortes et al., 2006).  
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1.3.2 Mecanismos de regulação da Na+K+-ATPase 

 

 

1.3.2.1 Eventos que envolvem a sinalização das ações hormonais 

 

 A regulação da atividade da Na+K+-ATPase ocorre por diferentes mecanismos 

celulares e pode realizar-se pela modulação de um número de enzimas presentes 

na membrana plasmática, ou por influenciar diretamente a atividade da Na+K+-

ATPase na superfície da célula (Blanco e Mecer, 1998). 

 Um conjunto de enzimas na membrana celular pode ser modificada por uma 

mudança na taxa de síntese ou degradação de polipeptídeos da Na+K+-ATPase, 

bem como pela mobilização de moléculas desta proteína de membrana dos 

estoques endosomais da célula, exemplificando uma forma de modulação da Na+K+-

ATPase (Ewart e Klip, 1995). 

 Outras evidências sugerem que os mensageiros intracelulares podem 

também afetar a atividade da Na+K+-ATPase através de um mecanismo importante 

de regulação chamado de fosforilação. Assim, muitos hormônios que regulam a 

atividade da Na+K+-ATPase o fazem através de mecanismos que modulam a 

atividade de um grupo de cinases, fosfolipases e fosfatases (Frasen, 2005). 

Dependendo do tecido, a ativação de cinases pode induzir um aumento ou uma 

diminuição na atividade da Na+K+-ATPase. Os agentes que aumentam o 3`, 5`- 

monofosfato cíclico de adenosina (AMPc) intracelular conduzem à inibição Na+K+-

ATPase em MLV da aorta (Borin, 1995; Therien e Blostein, 2000). A pesquisa de 

Borin (1995) forneceu diversas evidências de que, células de MLV de aorta de ratos, 

estimuladas por diferentes agentes que aumentam o AMPc, como 3,5 - monofosfato 

cíclico, 8 - bromoadenosina (8-BrcAMP – análogo do AMPc), a combinação do 

forskolin (estimulador do AMPc) e do 3 - isobutil-l-metilxantina (IBMX –inibidor da 

fosfodiesterase), e o isoproterenol, causam um aumento do Na+ intracelular mediado 

pela inibição da Na+K+-ATPase. Assim, o aumento de AMPc ativa a proteína cinase 

A (PKA) , que por sua vez, pode fosforilar a subunidade α da Na+K+-ATPase, 

inibindo-a de forma direta, ou estimular a fosfolipase A2 e aumentar a liberação de 

produtos da via do ácido araquidônico, como a Prostaglandina E2 (PGE2), que 

também podem inibir a atividade da Na+K+-ATPase. Funcionalmente, a inibição da 
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Na+K+-ATPase pode levar a uma aumento da resposta a agentes vasoconstrictores 

e a um aumento do tônus vascular (Satoh et al., 1993; Borin, 1995; Blanco e Mecer, 

1998; Therien e Blostein, 2000; Chen et al., 2005). 

 A fosforilação da subunidade α da Na+K+-ATPase é reversível. Isto sugere 

que um evento de fosforilação/desfosforilação pode dinamicamente regular a 

atividade da Na+K+-ATPase (Therien e Blostein, 2000). 

 Além disso, a proteína cinase C (PKC) também regula a atividade da Na+K+-

ATPase, embora sua participação neste processo ainda seja controversa. Os 

resultados das pesquisas demonstram informações contraditórias, mas sabe-se que 

a função da PKC depende da isoforma estudada, da concentração de Ca+2 e da 

espécie do animal. Contudo, Chen et al. (2005) verificaram que a PKC inibe a 

atividade da Na+K+-ATPase no MLV de aortas de ratos, enquanto Lahaye et al., 

(1998) observaram que no mesmo tecido e animal, a PKC aumentava a atividade da 

Na+K+-ATPase através da fosforilação da subunidade α (Beguin et al., 1994; Therien 

e Blostein, 2000). Além disso, Beguin et al. (1996) mostraram em seus estudos que 

a PKC é capaz de fosforilar a isoforma α2 e, de forma menos intensa, a isoforma α1, 

em tecidos de rato. 

 Uma outra importante via de regulação da Na+K+-ATPase é a proteína cinase 

G (PKG) que é conhecida, por exemplo, por estimular a Na+K+-ATPase nos rins e no 

MLV, através do aumento do 3`, 5`- monofosfato cíclico de guanosina (GMPc) 

(Therien e Blostein, 2000).  

 O GMPc está envolvido na ativação da Na+K+ATPase na aorta e em artérias 

de mamíferos (Ferrer et al; 1995). O mecanismo de ativação de PKG parece 

envolver a ativação da guanilato ciclase pelo óxido nítrico. O aumento de NO, 

através da ativação hormonal ou incubação com doadores de NO, tais como 

nitroprussiato de sódio, podem aumentar a concentração de GMPc em culturas de 

células musculares lisas vasculares de aorta (Ferrer et al; 1995). Não é possível 

afirmar ainda se a PKG regula a bomba através de moduladores secundários ou por 

fosforilação direta da bomba. O GMPc parece estimular a Na+K+ATPase, 

aumentando indiretamente o fluxo de Na+ através do co-transportador Na+-K+-Cl- 

(O’Donnell et; 1987). 

 Por estas vias descritas acima os estímulos fisiopatológicos desencadeiam 

aumento ou diminuição da atividade da Na+K+-ATPase. Portanto, mudanças nas 

condições do meio celular, como a concentração iônica de substratos (Na+, K+ e 
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ATP) e a secreção de hormônios, podem alterar o transporte transmembrana e 

modular a atividade da Na+K+-ATPase. 

 

 

1.3.2.2 Regulação da Na+K+-ATPase por íons e ATP 

            

 Um importante regulador da atividade da Na+K+-ATPase é o íon Na+, que se 

liga aos sítios intracelulares desta proteína. Pequenas mudanças na concentração 

citoplasmática de Na+ secundárias a ativação de vários transportadores ou canais 

para Na+ possuem um efeito intenso sobre a atividade da Na+K+-ATPase. Muitos 

hormônios alteram a atividade desta proteína através da mudança na sua afinidade 

ao Na+. Além dos efeitos diretos sobre a Na+K+-ATPase, também são atribuídos aos 

íons Na+, mecanismos de super-expressão e aumento da densidade destas 

proteínas na membrana (Therien e Blostein, 2000; Aperia, 2001). Um exemplo pode 

ser observado nos estudos de Liu e Songu-Mize (1998), onde a elevação da 

concentração de Na+ intracelular, aumentou a expressão das isoformas α1 e α2, e 

foi responsável pelo aumento da atividade da Na+K+-ATPase em cultura de MLV de 

aorta. 

 Quanto aos íons K+, já em 1978, Webb e Bohr demonstraram que, após uma 

contração induzida pela norepinefrina, em uma solução livre de K+, a Na+K+-ATPase 

do MLV de artérias caudais aumentava sua atividade conforme KCl era adicionado 

ao banho. Assim, eles sugeriram que o relaxamento do MLV, derivado do aumento 

da atividade da Na+K+-ATPase, era resultante do aumento do transporte 

eletrogênico de Na+ e K+, e conseqüentemente, da hiperpolarização. Então, este 

estudo propôs que o relaxamento induzido pelo KCl poderia ser utilizado para 

avaliação da atividade funcional da Na+K+-ATPase no MLV, tornando-se uma técnica 

amplamente utilizada. Outros estudos demonstraram também que uma dieta rica em 

K+, em ratos espontaneamente hipertensos (SHR), associava-se com o aumento da 

atividade da Na+K+-ATPase vascular e com a redução da pressão arterial (Lee et al., 

1992; Dolson et al., 1995). 

 Em relação ao ATP, sabe-se que variações na concentração e na afinidade 

da Na+K+-ATPase a este nucleotídeo podem constituir um relevante mecanismo de 

regulação da atividade desta proteína, principalmente em tecidos que trabalham sob 
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condições hipóxicas, como a medula renal (Soltoff e Mandel, 1984; Brezis e Rosen, 

1995).  

 Se por um lado a Na+K+-ATPase pode ser influenciada pela concentração dos 

substratos descritos acima, por outro lado, sua regulação pode ocorrer também a 

curto prazo (efeitos diretos sobre o seu comportamento e cinética) por uma 

variedade de hormônios (Therien e Blostein, 2000). A aldosterona, as catecolaminas 

(dopamina e norepinefrina) e a insulina são alguns dos exemplos de hormônios 

reguladores. Os fatores derivados do endotélio, como por exemplo, óxido nítrico, 

endotelina-1, angiotensina II e prostaglandinas também são importantes 

moduladores da atividade da Na+K+-ATPase. 

 

 

1.3.2.3 Hormônios na regulação da Na+K+-ATPase 

 

 A aldosterona, produzida pelo córtex da supra renal, possui efeitos genômicos 

e não-genômicos sobre a Na+K+-ATPase. A curto prazo (efeitos não genômicos) 

Alzamora et al. (2003) demonstraram que a aldosterona possui um efeito transiente 

inibitório sobre a atividade desta enzima. Quando células de MLV de aorta foram 

estimuladas pela aldosterona, nos primeiros 20 minutos, houve uma diminuição da 

atividade da Na+K+-ATPase, que foi inibida por bloqueadores da PKC e não foi 

afetada quando bloqueadores da transcrição ou translação foram utilizados. 

Sugerindo assim, que os efeitos não-genômicos da aldosterona sobre a Na+K+-

ATPase incluiriam o aumento do Ca+2 intracelular, a via do 1, 4, 5 – inositol trifosfato 

(IP3) e da PKC, além de mecanismos envolvendo o sistema de microtúbulos. Um 

dos efeitos, a longo prazo (genômicos), da aldosterona sobre a Na+K+-ATPase é o 

aumento da sua expressão em MLV de aorta. Oguchi et al. (1993) foram os 

primeiros a demonstrar, por exemplo, que α1, mas não α2 e α3, está super-

expressada em cultura de MLV de aortas estimulada pela aldosterona (Oguchi et al., 

1993; Michea et al., 1998; Therien e Blostein, 2000). 

 Ao contrário, a dopamina, uma catecolamina sintetizada nos túbulos 

proximais dos rins, inibe a atividade da Na+K+-ATPase no MLV de artérias aorta 

(Rashed e Songu-Mize, 1996) e da cauda de ratos (Rashed e Songu-Mize, 1995). 

Nos rins, ela representa um importante mecanismo fisiológico de regulação da 
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reabsorção de sal durante o aumento da ingestão de Na+ e envolve vias 

dependentes de PKC (Therien e Blostein, 2000). 

 Já as catecolaminas, como a norepinefrina, possuem ações contraditórias e 

dependentes do tecido estudado. Sabe-se contudo, que atuam por dois 

mecanismos: efeito direto sobre a Na+K+-ATPase; efeito via estimulação α e β-

adrenérgica, através de receptores na membrana celular. Nos vasos sanguíneos, já 

na década de 80, Vanhoutte e Lorenz (1984) descreveram o efeito inibidor da 

norepinefrina sobre a Na+K+-ATPase e seu papel na contratilidade vascular. 

 A insulina é um hormônio peptídico que regula os estoques de glicose e 

possui uma importante ação na homeostase do K+, através da modulação da Na+K+-

ATPase. Ela é capaz de ativar a Na+K+-ATPase em aorta de coelhos, de forma 

independente do NO derivado do endotélio e provavelmente, esta ativação é 

mediada pelo aumento da atividade da PKC (Gupta et al., 1996; Therien e Blostein, 

2000). Davel et al. (2000) estudaram a atividade funcional da Na+K+-ATPase no leito 

caudal da ratos diabéticos e verificaram que a diminuição da insulina diminui a 

atividade desta proteína, o que leva a um aumento da reatividade vascular e da 

pressão arterial. 

 Além destes hormônios envolvidos na regulação da função da Na+K+-ATPase, 

os fatores vasoativos derivados do endotélio, como descrito a seguir, também 

assumem um importante papel na modulação da atividade funcional da Na+K+-

ATPase. 

 

 

1.3.2.4 Fatores vasoativos derivados do endotélio na regulação da Na+K+-ATPase 

 

  

 Sabe-se que o óxido nítrico (NO) é um fator de relaxamento do MLV, com 

meia-vida curta, produzido por muitas células a partir do aminoácido L-arginina que 

é metabolizado em NO e L-citrulina. A enzima óxido nítrico sintase (NOS) cataliza 

esta reação e possui co-fatores como a nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato 

(forma reduzida da NADPH), tetrahidrobiopterina (BH4), flavina adenina de 

nucleotídeo (FAD) e a flavina mononucleotídeo (FMN) (Furchgott e Zawadzki, 1980; 

Palmer et al., 1987; Angus e Cocks, 1989; Moncada et al., 1991; Behrendt e Ganz, 

2002). Vários estímulos são capazes de induzir a liberação de NO pelo endotélio. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=6204164&query_hl=14&itool=pubmed_docsum
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Dentre eles, podem ser citados, por exemplo, o estresse de cisalhamento promovido 

pelo atrito entre o fluxo sanguíneo e a parede vascular (―shear stress‖), estiramento 

vascular, agregação plaquetária, serotonina (5-HT), ACh, bradicinina, trombina, 

substância P, ADP, endotelina-1 e angiotensina II (Moncada et al., 1991; Songu-

Mize et al., 2001; Behrendt e Ganz, 2002). Ele se difunde para o MLV e ativa a 

enzima guanilato ciclase solúvel, que catalisa a reação de transformação do 5`-

trifosfato de guanosina (GTP) em GMPc. O aumento de GMPc ativa a PKG que é 

responsável pela fosforilação de várias proteínas e pelo relaxamento do MLV, 

através da diminuição da concentração intracelular de Ca+2 (Rapoport e Murad, 

1984; Ignarro e Kadowitz, 1985). Sabe-se que a remoção do endotélio inibe a 

atividade da Na+K+-ATPase. Além disso, o papel do endotélio intacto na manutenção 

da atividade basal da Na+K+-ATPase é inibido por um inibidor ―não-seletivo‖ da NOS 

(L-NAME) (Rossoni et al., 2003; Dos Santos et al., 2003; Chen et al., 2005). 

 Portanto, o NO é considerado um estimulador da atividade da Na+K+-ATPase. 

Um dos mecanismos propostos para o NO ativar a Na+K+-ATPase e promover o 

relaxamento do MLV é o aumento dos níveis intracelulares de GMPc (Rapoport et 

al., 1985). Porém, Gupta et al., (1994) propuseram que o mecanismo de ativação da 

Na+K+-ATPase ocorreria por uma via independente do aumento do GMPc. Como no 

MLV, a atividade da Na+K+-ATPase é estimulada por agonistas que aumentam a 

concentração intracelular de Na+, o trocador Na+H+, o principal responsável pelo 

influxo de Na+ nos vasos sanguíneos, poderia participar da regulação da atividade 

da Na+K+-ATPase.  

 Assim, as hipóteses para o mecanismo de ativação da Na+K+-ATPase seria o 

próprio NO ativá-la, ou a estimulação do trocador Na+H+ pelo NO, o que aumenta a 

concentração intracelular de Na+, ativando a Na+K+-ATPase, promovendo assim, 

relaxamento vascular (Ando et al., 1991; Gupta et al., 1994).  

 Dentre os fatores derivados do endotélio, a endotelina é um polipeptídeo, 

sintetizado pelas células endoteliais que possui, principalmente, ação 

vasoconstritora. Além disso, a endotelina promove retenção de sódio e água, 

ativação do SNS e do SRAA, exerce estímulo proliferativo sobre os músculos lisos, 

miócitos e fibroblastos. Sob condições fisiológicas, sua concentração plasmática é 

baixa (Yanagisawa et al., 1988; Attina, 2005). Sua liberação é estimulada por muitos 

fatores, tais como o ―shear stress‖, hipóxia, epinefrina, Angiotensina II, cortisol, 

trombina, citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1 e IL-2) e o fatores de crescimento 
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(Haynes e Webb, 1998). Três isopeptídeos da endotelina já foram identificados, a 

endotelina-1, -2, -3. Suas ações são realizadas através da interação com receptores 

ETA e ETB. A estimulação destes receptores aumenta a concentração de cálcio 

intracelular, produzindo vasoconstrição. A endotelina-1 liga-se aos receptores ETA 

que são expressados preferencialmente nos MLV produzindo contração. Já os 

receptores ETB, podem se ligar a endotelina-1, -2, e -3. Eles são expressados no 

endotélio vascular, e quando ativados, estimulam a liberação de NO e prostaciclinas 

pelo endotélio (Masaki e Vane, 1994; Pinet, 2004). Os receptores de endotelina 

estão acoplados à fosfolipase C, via proteína G regulatória, e quando ativados, 

aumentam a formação de 2º mensageiros como IP3 e diacilglicerol (DAG), e ativam a 

PKC (Takuwa et al., 1990). Então, Gupta et al. (1991) observaram em seus 

experimentos que a endotelina estimula a atividade funcional da Na+K+-ATPase 

sensível à ouabaína em aorta de coelhos. Sugerindo que esta estimulação era 

resultado do aumento da atividade do trocador Na+H+ e do co-transporte Na+K+Cl-, 

mediada pela PKC. 

 A angiotensina II é um octapeptídeo, biologicamente ativo, integrante do 

SRAA, produzido por uma série de reações químicas ocorridas na circulação. Seu 

efeito vasoconstritor é possível via ativação dos receptores AT1 e AT2, presentes no 

MLV. As alterações da permeabilidade ao Na+ parecem estar envolvidas na 

vasoconstrição induzida pela angiotensina II. O aumento da concentração de Na+ no 

banho, com anéis de aorta, potencializa a contração induzida pela angiotensina II 

nestes vasos. E a diminuição da concentração de Na+ no banho que perfunde 

artérias caudais, diminui a contração induzida pela angiotensina II (Moore e 

Khairallah, 1979). Já em 1982, Brock et al. relatavam que havia um aumento da 

permeabilidade ao Na+ e um aumento da atividade funcional da Na+K+-ATPase, em 

cultura de MLV de aorta estimulada por angiotensina II. Entretanto, os mecanismos 

implicados na ação da angiotensina II sobre o MLV ainda não podiam ser 

elucidados. Em 2004, Isenovic et al. propuseram que a angiotensina II, estimula a 

atividade da Na+K+-ATPase do MLV, através dos receptores AT1/AT2, via sinalização 

do IP3 e da proteína cinase serina/treonina (p42/44MAPK), possibilitando uma ―up-

regulation” da transcrição do gene da subunidade catalítica α1 da Na+K+-ATPase. 

Além disso, propuseram que a sustentação do efeito constritor da Angiotensina II 

sobre o MLV via Na+K+-ATPase, envolveria o trocador Na+/H+. Como a angiotensina 

II é um fator tecidual com produção autócrina/parácrina, que pode ter seus níveis 
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alterados na presença de diversas doenças, a regulação da Na+K+-ATPase pela 

angiotensina II assume um importância fisiológica na manutenção da homeostase, 

por exemplo através do controle do tônus vascular (Brock et al., 1982; Isenovic et al., 

2004). 

 As prostaglandinas, derivadas do endotélio, também participam da regulação 

da atividade da Na+K+-ATPase. Elas podem induzir a um aumento ou a uma 

diminuição da atividade funcional da Na+K+-ATPase, de acordo com o tecido, a 

espécie animal estudada e o tipo de prostaglandina. PGE2, por exemplo, age 

estimulando a atividade funcional da Na+K+-ATPase e induzindo um aumento no 

relaxamento em artérias coronárias de grande e pequeno calibre em porcos (Fukuda 

et al., 1992). Lockette et al. já em 1980 demonstraram que a vasodilatação induzida 

pelas prostaglandinas era causada pela ativação da Na+K+-ATPase. Então, em suas 

pesquisas com anéis de artéria caudal, em solução livre de K+, eles observaram que 

a prostaglandina A1 (PGA1), PGE2 e prostaglandina F2α (PGF2α) aumentavam a 

magnitude do relaxamento do MLV. O relaxamento do MLV induzido pela PGE2 foi 

inibido quando adicionou-se ouabaína ao banho e a indometacina reduziu o 

relaxamento 30% em relação ao grupo controle (Lockette et al., 1980). Ao contrário, 

Satoh e Karaki em 1988, sugeriram que a contração da aorta induzida pela ouabaína 

e pela solução livre de K+, não se devia somente a despolarização da membrana e 

ao trocador Na+/Ca+2, mas também à liberação de prostaglandinas.  

 

 

1.3.2.5 Regulação da Na+K+-ATPase através dos seus inibidores endógenos  

 

 Os glicosídios digitálicos são utilizados há mais de dois séculos para o 

tratamento da IC. Sua função clássica é a inibição da Na+K+-ATPase que afeta 

vários tipos de células e regula diversos processos fisiológicos e patológicos 

(Blaustein, 1993; Schoner, 2002). Os bufodienolídeos, cardenolídeos e a ouabaína 

(OUA) são exemplos de glicosídeos cardiotônicos sintetizados por plantas e 

utilizados, por egípcios, chineses, romanos e algumas tribos africanas para o 

controle de pragas, envenenamentos e propostas terapêuticas. Nas décadas de 60, 

70 e 80 várias pesquisas foram realizadas com o objetivo de estudar a ação e a 

origem de uma substância, semelhante a OUA, presente no plasma sanguíneo de 

animais submetidos à expansão aguda de volume, que ao ser colocada em contato 
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com o plasma de animais normotensos, reduzia a atividade da Na+K+-ATPase nos 

mesmos (Buckalew et al., 1970; Overbeck et al., 1976; Hamlyn et al., 1982). Mais 

tarde, foi demonstrado que o fator endógeno digitalis-like, presente no plasma de 

humanos, possuía características bioquímicas, imunológicas e fisiológicas 

semelhantes as da OUA (Ludens et al., 1991; Mathews et al., 1991; Bova et al., 

1991). A OUA desde então é descrita como uma substância endógena presente no 

plasma de vários mamíferos, inclusive em humanos, produzida pelo córtex da supra-

renal, pela região hipotalâmica e pela região anteroventral do terceiro ventrículo 

(Pamnani et al., 1981; Songu-Mize et al., 1982; Morgan et al., 1985; Hamlyn et al., 

1991;  Schoner, 2000). 

 A OUA é descrita por inibir a atividade da Na+K+-ATPase (Skou e Esmann, 

1992; Schoner, 2002) e assim, aumentar o tônus vascular. Logo, é importante saber 

os mecanismos pelos quais a OUA interfere no funcionamento da Na+K+-ATPase. 

No MLV, a ouabaína plasmática liga-se à subunidade α da Na+K+-ATPase inibindo 

sua atividade (Fedorova e Bagrov, 1997), elevando a concentração intracelular de 

Na+ ([Na+]cit). Logo, a membrana é despolarizada e o trocador Na+/Ca+2 reduz sua 

atividade, aumentando a concentração de Ca+2 no citosol ([Ca+2]cit) (Blaustein, 1977; 

Blaustein, 1993; Nishimura, 2006). O retículo sarcoplasmático (RS) então seqüestra 

rapidamente boa parte deste [Ca+2]cit permitindo que uma maior quantidade da Ca+2 

seja estocada e possa ser mobilizada para a contração da célula. Estas etapas são 

verificadas nas concentrações de ouabaína de 1-1000 μM e induzem a contração do 

MLV e aumento da reatividade vascular (Blaustein, 1993; Arnon et al.; 2000; Lynch 

et al; 2008; Pritchard et al; 2010).  

 Porém, um grande enigma é que em concentrações nanomolares de 

ouabaína (1-100 nM) também há aumento da contração do MLV (Weiss et al., 1993; 

Vassallo et al., 1997), indução de hipertensão (Rossoni et al.; 2001) em ratos, mas 

com pequena ou nenhuma modificação da ([Na+]cit (Levi et al., 1994). Recentes 

trabalhos têm contribuído para esclarecer este processo. Por exemplo, foram 

demonstradas regiões na membrana plasmática, próximas ao RS e ao trocador 

Na+/Ca+2, que apresentavam alta afinidade à OUA. Os chamados ―microdomínios da 

membrana plasmática‖, descritos no MLV de artérias de ratos (Juhaszova e 

Blaustein, 1997) e em outros tipos de células. Eles poderiam mediar os efeitos 

cardiotônicos das baixas concentrações de OUA (Han et al., 2006). Nestes 

microdomínios, foram encontradas, em grande quantidade, as subunidades α2 e α3 
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da Na+K+-ATPase, que possuem alta afinidade à OUA (Juhaszova e Blaustein, 1997; 

Xie e Cai, 2003). Além disso, verificou-se que no pequeno compartimento entre a 

membrana plasmática e a membrana do RS juncional uma elevada concentração de 

Na+ não correspondia a uma elevação da [Na+]cit (Wendt-Gallitelli et al., 1993).  

 Varias evidências também foram demonstradas de que a entrada e a saída de 

Ca+2, bem como a modulação dos estoques do RS, era realizada nesta região (Van 

Breemen et al., 1995). Estas unidades funcionais seriam análogas às tríades e as 

diades do músculo esquelético e cardíaco, e foram chamadas de plasmerosomes 

(Blaustein e Lederer, 1999). Contudo, a hipótese mais aceita é que doses 

nanomolares de OUA, inibiriam as subunidades α2 e α3 da Na+K+-ATPase e, 

conseqüentemente, aumentariam concentração de Na+ nos plasmerosomes, sem 

ocorrer aumento da [Na+]cit. Assim, a extrusão de Ca+2 pelo trocador Na+/Ca+2 estaria 

inibida, aumentando a [Ca+2]cit local. O aumento de [Ca+2]cit nos  plasmerosomes, 

poderia aumentar a [Ca+2]cit global através da sensibilização dos receptores IP3 ou 

pelo aumento do conteúdo de Ca+2 no RS (Arnon et al., 2000).  

 Portanto, a ouabaína tanto em baixas quanto em elevadas concentrações, 

pode regular a atividade da Na+K+-ATPase e auxiliar no controle da concentração 

iônica de Na+ e Ca+2, participando do aumento da resistência periférica, do controle 

do tônus vascular e do fluxo sanguíneo (Juhaszova e Blaustein, 1997; Arnon et al., 

2000).  

 Trabalhos demonstram que a OUA pode aumentar o tônus simpático ou 

sensibilizar o leito vascular, aumentando a sua responsividade a substâncias 

vasoconstritoras como a noradrenalina, angiotensina II e fenilefrina (Marin et al., 

1988; Vassallo et al., 1997; Schoner, 2002). Assim, ela pode estar associada ao 

desenvolvimento de doenças como HAS e IC, que cursam com a alteração da 

concentração plasmática destas substâncias. Além disso, são considerados como 

principais estímulos para a liberação de OUA: 1) aumento da concentração 

plasmática de Na+; e a 2) expansão de volume extracelular (Blaustein, 1993; 

Schoner, 2002), sendo que ambos são facilmente encontrados nos pacientes com 

IC. Portanto, não pode ser considerado surpresa o fato de Gottlieb et al. (1992) 

terem encontrado concentração elevada de OUA no plasma de humanos com ICC. 

A função da ouabaína nos indivíduos com IC pode ser entendida com o objetivo de: 

1) manter o estado inotrópico do miocárdio, através da inibição da Na+K+-ATPase do 

miócito; 2) promover a natriurese, através da inibição da Na+K+-ATPase nos túbulos 
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renais; 3) promover vasoconstrição, mantendo ou aumentando a PA, através da 

inibição da Na+K+-ATPase no MLV. Estas possíveis conseqüências da inibição da 

Na+K+-ATPase explicam a importância dos glicosídios cardíacos em pacientes com 

IC e sugerem que a deficiência de ouabaína endógena pode exacerbar a doença 

(Gottieb et al., 1992).  

  

 

1.4 FISIOLOGIA DOS CANAIS PARA POTÁSSIO DO MÚSCULO LISO VASCULAR  

 

 O potássio (K+) é o íon mais abundante no meio intracelular. A manutenção 

de um gradiente transmembrana de Na+ e K+ é garantida pelo transporte ativo 

realizado pela Na+K+-ATPase e proporciona energia para várias funções celulares 

essenciais como o controle do potencial de membrana (Pm), volume celular e pH. 

Como nas células mantém-se uma concentração intracelular de K+ muito maior que 

a concentração extracelular, a abertura dos canais para K+ induz a uma alteração do 

Pm em direção a valores mais negativos (repolarização ou hiperpolarização) (Haddy 

et al; 2006). Desta forma, os canais para K+ desempenham papel chave na 

regulação do tônus do músculo liso vascular e, consequentemente do fluxo 

sanguíneo (Jackson, 2005; Haddy et al; 2006). 

 As células do músculo liso vascular (CMLV) possuem um aparato contrátil capaz 

de integrar várias vias de sinalização intracelular e possibilitar alteração do diâmetro 

e resistência hidráulica dos vasos sanguíneos (Jackson, 2000). A abertura dos 

canais para K+ da membrana das CMLV aumenta o efluxo de K+, que ocasiona 

hiperpolarização do Pm. Em um Pm mais negativo os canais para Ca+2 voltagem-

dependentes fecham-se diminuindo a entrada de cálcio, promovendo a 

vasodilatação. Ao contrário, quando os canais para K+ são inibidos há uma 

despolarização da membrana celular que ocasiona a abertura dos canais para Ca+2. 

Desta forma, há um aumento da concentração de cálcio intracelular que causa 

vasoconstrição (Nelson e Quayle, 1995; Sobey, 2001; Ko et al; 2008; Lloyd et al; 

2009). 

 O Pm das CMLV, in vitro, esta entre -40 e -60 mV quando estas células estão 

submetidas a uma pressão intravascular normal. O Pm do MLV primariamente regula 

a contratilidade através da alteração do influxo de cálcio pelos canais para Ca+2 
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voltagem-dependentes. Contudo, o Pm pode também regular a entrada de Ca+2 

através do trocador Na+/Ca+2, bem como pode influenciar a liberação de Ca+2 

através da produção de trifosfato de inositol. Uma despolarização ou 

hiperpolarização de 3 mV do potencial de membrana da CMLV, respectivamente 

pode duplicar, ou reduzir a metade a entrada de Ca+2 para o sarcoplasma. Desta 

forma, qualquer agente farmacológico ou fisiológico que alterar o Pm da CMLV 

poderá ocasionar uma alteração significante no diâmetro do vaso sanguíneo (Nelson 

e Quayle, 1995). 

 A atividade contrátil das células do músculo liso vascular presentes em pequenas 

artérias e arteríolas é então considerada como o maior determinante da resistência 

ao fluxo sanguíneo. Assim, o tônus vascular influencia o controle da pressão arterial 

e a distribuição de sangue entre e dentro dos órgãos e tecidos (Jackson, 2000). Uma 

excessiva ativação dos canais para K+ pode estar envolvida, por exemplo, na 

hipotensão durante o choque endotóxico (Landry e Oliver, 1992). Por outro lado, a 

inibição dos canais para K+ causa despolarização levando a vasoconstrição, 

vasoespasmo ou pode comprometer a capacidade do vaso de dilatar-se (Nelson and 

Quayle, 1995). Então, alterações na função dos canais para K+ do MLV podem estar 

envolvidas na gênese de doenças como hipertensão arterial sistêmica (Sobey, 2001; 

Callera et al; 2004), diabetes (Kamata et al; 1989), hipotensão durante o choque 

endotóxico (Landry e Oliver, 1992), infarto do miocárdio (Terata et al; 2000) e 

insuficiência cardíaca (Yildiz, 2007). 

 

 

1.4.1 Tipos de canais para potássio do músculo liso vascular 

 

 No MLV são expressas três famílias de canais para K+ que regulam o tônus 

vascular. Cada família caracteriza-se por um número de domínios transmembrana 

para cada subunidade protéica. A primeira família apresenta-se com 2 domínios 

transmembrana para cada subunidade protéica e inclui os canais para K+ 

retificadores de influxo (KIR) e os canais para K+ sensíveis a ATP (KATP). A segunda 

família possui seis ou sete domínios transmembrana por subunidade protéica e inclui 

canais para K+ ativados por cálcio (KCa) e os canais para potássio sensíveis à 

voltagem (Kv). Nestas duas famílias existe um poro, que é o local em que o K+ move-



55 
Introdução 
______________________________________________________________________________ 

 

se através do canal (Bryan et al; 2007; Lloyd et al; 2009).  

 Para formar um canal funcional em uma destas duas famílias, quatro subunidades 

alfa precisariam reunir-se para estabelecer um poro permeável, ou seja, uma 

unidade funcional completa precisaria de quatro poros. Antes de 1996, todos os 

canais para K+ conhecidos em mamíferos eram classificados nestas duas diferentes 

famílias de acordo com o número de domínios transmembrana e poros formados na 

subunidade alfa (Bryan et al; 2007). Recentemente, uma terceira família de canais 

para K+ foi descoberta e caracterizada em humanos. Ela apresenta-se com quatro 

domínios transmembrana e dois poros para cada subunidade protéica. Membros 

desta nova família são codificados por 15 genes e tem recebido o nome de canais 

para K+ com dois poros por domínio (K2P) (Ketchum et al; 1995; Lesage et al; 1996). 

 Os principais métodos de avaliação dos canais para K+ do MLV descritos na 

literatura envolvem principalmente: 1) a utilização de anéis isolados de artérias e 

arteríolas, para avaliar o papel funcional dos canais para K+ nas alterações da força 

isométrica, ou nas alterações do diâmetro de artérias pressurizadas (Callera et al. 

2004); 2) as técnicas eletrofisiológicas utilizadas com a finalidade de mensurar as 

correntes de K+ através de um canal, ou através de toda a membrana (Nelson e 

Quayle, 1995; Tammaro et al; 2004); 3) utilização de camundongos transgênicos, a 

fim de compreender as alterações fenotípicas (disfunção do MLV e hipertensão 

arterial) que podem ocorrer a partir da manipulação genética destes canais (Köhler e 

Ruth, 2010); 4) a técnica de Western blot, a fim de avaliar a expressão protéica das 

isoformas dos canais para K+ nos tecidos (Cox et al; 2001); e 5) as técnicas para 

localizar os canais para K+, através de anticorpos específicos, em uma célula 

(imunocitoquímica) ou em um tecido (imunohistoquímica) (Tammaro et al; 2004). 

 Durante a realização de alguns dos protocolos experimentais descritos acima 

fármacos agonistas e antagonistas dos canais para K+ podem ser utilizados. Os 

principais fármacos descritos na literatura capazes de influenciar o funcionamento 

dos canais para K+ serão abordados juntamente com os tópicos específicos 

relacionados a cada canal. 
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1.4.1.1 Canas de K+ voltagem dependentes (Kv) 

  

 Os Kv abrem-se quando o Pm da célula é despolarizado (aproximadamente -35 a 

-55 mV). Estes canais são extremamente importantes na fase de repolarização do 

Pm das células excitáveis (Yellen, 2002). Contudo, muitas células de MLV que não 

geram potencial de ação, respondem aos estímulos despolarizantes do Pm através 

do efluxo de K+ por estes canais. Desta forma, os canais para Ca+2 se fecham, 

diminui a concentração de Ca+2 intracelular, resultando em vasodilatação (Nelson e 

Quayle, 1995; Sobey, 2001). A função de Kv estaria então relacionada a limitação da 

despolarização e a manutenção do potencial de repouso da membrana celular com 

conseqüente controle do tônus vascular.  

 Os Kv são canais que apresentam estrutura tetramérica composta por seis 

domínios transmembrana (S1-S6) que formam a subunidade α. Estes domínios 

apresentam uma terminação amino e uma terminação carboxi no meio intracelular. 

O domínio S4 forma o sensor de voltagem deste canal. Enquanto a região chamada 

H5 ou poro, por onde o canal é permeável ao K+, é formada por sequências de S5-

S6. Na arquitetura deste canal ainda está presente uma subunidade β que 

possivelmente serve para ancorar o canal à membrana (Nelson e Quayle, 1995; 

Yellen, 2002). 

 Várias subfamílias de Kv tem sido identificadas e são expressas em CMLV de 

diversos vasos (Nelson e Quayle, 1995; Cox et al; 2001; Tammaro et al; 2004). Mais 

de 30 diferentes genes estão relacionados a famílias de Kv. Consequentemente, há 

uma potencial diversidade na composição molecular e nas propriedades dos 

possíveis complexos de Kv que podem ser produzidos por heteromultimerização e 

splicing (Yellen, 2002; Cox, 2005). Recentemente, Tammaro et al. (2004) sugeriram 

em seu trabalho que Kv2.1 seria o maior responsável pelas as correntes de K+ em 

aorta de ratos. Estes pesquisadores atribuíram a esta isoforma a capacidade de 

modulação da atividade contrátil da aorta. Diferentes subunidades já foram 

encontradas em artéria pulmonar (Kv1.1, Kv1.2, Kv1.4, Kv1.5, Kv1.6, Kv2.1 e Kv9.3) 

(Standen e Quayle, 1998). 

 Os vários canais expressos no MLV apresentam diferenças na voltagem de 

ativação e inativação, na sensibilidade a inibidores e na condutância. Os Kv do MLV 

são descritos na literatura apresentando condutância desde pequena (4 – 8 pS) até 

grande (70 – 140 pS). A despolarização da membrana celular é capaz de ativar os 
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Kv quando o Pm atinge aproximadamente -35 a -55 mV (Sobey, 2001). Contudo, em 

artéria coronária e cerebral de coelhos o ponto médio da máxima ativação do Kv é, 

respectivamente -6 e -9 mV. Por outro lado, a inativação destes canais alcançaria 

um ponto médio da máxima inativação entre -25 a -45 mV. Isto se deve a diferenças 

dependentes da expressão de determinadas isoformas de Kv em diferentes vasos e 

a espécies (Nelson e Quayle, 1995; Ko et al; 2008). 

 A utilização de inibidores é imprescindível para a compreensão das propriedades 

e funcionamento dos canais iônicos. 4-Aminopridina (4-AP) é o mais seletivo inibidor 

dos Kv no MLV. Na concentração de 0,2 a 1,1 mM a 4-AP tem sido demonstrada 

capaz de inibir seletivamente os Kv do MLV produzindo metade da resposta máxima. 

Nesta concentração, 4-AP não é capaz de inibir Kca e KIR, sendo possível desta 

forma avaliar os Kv seletivamente (Nelson e Quayle, 1995; Callera et al; 2004; 

Jackson, 2005). Outros agentes inibidores de Kv incluem quinidina (30 µM), 

fenciclidina (30 µM), correolide (1-10 µM) e o tetraetilâmonio (TEA) que inibe de 

forma não seletiva todos os canais para K+ com concentrações acima de 5 mM 

(Nelson e Quayle, 1995; Jackson, 2005; Ko et al; 2008). 

 As vias de sinalização envolvidas na ativação dos Kv incluem: a proteína quinase 

A (PKA) dependente de adenosina monofosfato cíclico (AMPc), que está relacionada 

ao mecanismo de ação de vasodilatadores semelhantes a adenosina, 

prostaglandina 2 (PGI2) e peptídeo relacionado ao gene da calcitonina (CGRP); o 

NO via guanosina monofosfato cíclico (GMPc); e a diminuição do pH, que é descrito 

ativando os Kv em miócitos de coronária. As vias de inativação dos canais que 

tendem a fechá-los envolvem: a proteína quinase C (PKC); o aumento da 

concentração de Ca+2 intracelular; bem como, as Rho quinases (Sobey, 2001; 

Luykenaar et al; 2004; Jackson, 2005). 

  

 

1.4.1.2 Canas de K+ ativados por cálcio (KCa) 

 

 Os KCa são definidos como canais ativados pelo aumento da concentração 

intracelular de cálcio. Contudo, estes canais também aumentam sua atividade com a 

despolarização e por ação de alguns estímulos vasodilatadores. Os KCa são 
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divididos em canais para K+ de larga condutância (BKCa: 200 – 250 pS) e de baixa 

condutância (SKCa: 10 - 40 pS) (Nelson e Quayle, 1995; Ko et al; 2008). 

 

 

1.4.1.2.1 Canas de K+ ativados por cálcio de larga condutância (BKCa) 

 

  Os BKCa são chamados canais para K+ ativados por cálcio de larga 

condutância e descritos na literatura como canais “big” ou “Maxi”. A subunidade alfa 

deste canal possui 11 domínios transmembrana (S0 – S10). De forma similar aos 

outros canais para K+, a região S4 forma o sensor deste canal, bem como a região 

do poro é formada pela junção de 4 subunidades alfa e está localizada nos domínios 

S5 – S6. Recentes trabalhos sugerem que a subunidade alfa do BKCa apresentar-se-

ia como um local de grande afinidade às variações da concentração de Ca+2 

intracelular. Este local poderia ser considerado um sítio de ligação para o cálcio. Por 

outro lado, trabalhos supõem que esta região não esteja relacionada a sensibilidade 

ao cálcio, mas a uma região capaz de regular a condutância do canal (Ledoux et al; 

2006; Ko et al; 2008).  

 A subunidade β do BKCa é composta por dois domínios transmembrana, com 

um grande sítio de ligação extracelular. Esta subunidade é capaz de exercer 

diferentes efeitos modulatórios sobre a farmacologia e a ativação do canal. Existem 

quatro subunidades β (1 - 4), porém a subunidade predominante em MLV é a β1. Ela 

interage com o domínio S0 da subunidade α aumentando a voltagem e a 

sensibilidade dos BKCa (Tanaka et al; 2004; Ko et al; 2008). 

 A ativação dos BKCa por variações do Pm não é fixa, dependendo da 

concentração intracelular de Ca+2. Em condições de pequena concentração 

intracelular de Ca+2 este canal comporta-se como um canal de K+ dependente de 

voltagem. O mecanismo de sensibilidade à voltagem dos BKCa é independente da 

sua ligação com Ca+2. No entanto, a variação da concentração intracelular de Ca+2 

pode promover alterações da sensibilidade do canal à voltagem. Desta forma, 

aumentando a concentração intracelular de Ca+2, este canal pode ser ativado em 

voltagens mais negativas (Tammaro et al; 2004; Ledoux et al; 2006).  

 Para compreender o funcionamento de BKCa é muito importante analisar ainda 

sua distribuição na membrana da CMLV. Os BKCa encontram-se co-localizados com 
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os receptores de rianodina. Estão no sarcolema, nas proximidades do retículo 

sarcoplasmático, o que permite aos mesmos entrarem em contato com um grande e 

rápido aumento de Ca+2 através dos sparks de Ca+2 (> 10 µM) (Ledoux et al; 2006).  

Os sparks são liberações de Ca+2 resultantes da abertura dos canais para rianodina 

do retículo sarcoplasmático que geram uma grande elevação da concentração de 

Ca+2 (10 – 100 µM) em uma área extremamente restrita da célula (cerca de 1% do 

volume celular) (Jaggar et al; 1998a). Contudo, a concentração de Ca+2 global da 

célula, durante os sparks, eleva-se extremamente pouco (somente 2 nM). Os sparks 

aumentam a concentração local de Ca+2 que ativam os BKCa. Desta forma, os BKCa 

promovem o efluxo de K+ e causam hiperpolarização da membrana. A inibição dos 

sparks por bloqueio dos receptores de rianodina, ou dos canais BKca por iberiotoxina, 

induz à despolarização da membrana, ativação dos canais para Ca+2 voltagem 

dependentes do tipo L, promovendo a vasoconstrição. Assim, os BKCa estão 

envolvidos na regulação do tônus miogênico, contribuindo para o controle da 

resistência vascular periférica e regulação do potencial de membrana do músculo 

liso vascular (Jaggar et al; 1998ab; Tanaka et al; 2004). 

 Os BKCa podem ser fosforilados por várias quinases incluindo PKA, PKG e PKC. 

Desta forma, os vasodilatadores endógenos elevam AMPc e GMPc, enquanto os 

vasoconstritores ativam a PKC. A fosforilação por PKA e PKG possibilita a 

modulação do canal, aumentando a sua probabilidade de abertura e deslocando a 

curva de ativação por voltagem para potenciais mais negativos, sem interferir na 

condutância do canal. Estas duas quinases podem também ativar BKCa de forma 

indireta através da fosforilação do fosfolambam do RS, que aumenta a carga de 

cálcio do RS por desinibição da cálcio ATPase, resultando em uma maior freqüência 

e amplitude dos sparks de cálcio (Jackson, 2005; Ledoux et al; 2006). 

 São várias as substâncias, derivadas ou não do endotélio, envolvidas na 

modulação da atividade dos BKCa no MLV. Bolotina et al. desde 1994 relataram que 

o NO é capaz de ativar diretamente os BKCa. Dick e Sanders (2001) demonstram em 

em seu trabalho que o estrogênio em altas concentrações (micromolares), também 

liga-se ao canal BKCa, primariamente na subunidade β1, regulando diretamente sua 

função e expressão. Além disso, as espécies reativas de oxigênio são consideradas 

uma influência modulatória negativa sobre a atividade dos BKCa em doenças 

cardiovasculares (Tang et al; 2004).  
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 De forma sintetizada, pode-se dizer que as correntes de BKCa são ativadas por 

despolarização, aumento da [Ca+2]cit, NO, CO, epoxi-eicosatetranóicos da via do 

ácido araquidônico, PKA e PKG. Por outro lado, são inibidas por hiperpolarização, 

diminuição da [Ca+2]cit e PKC (Jackson, 2005). 

 Vários trabalhos demonstram a utilização de bloqueadores não específicos dos 

canais para potássio que também inibem a atividade de BKCa como o TEA (0.2 mM) 

e a caribdotoxina (1 – 10nM) (Nelson e Quayle, 1995; Callera et al; 2004; Tammaro 

et al; 2004; Ledoux et al; 2006; Ko et al; 2008). Por outro lado, a Iberiotoxina, uma 

toxina do escorpião, é descrita como o bloqueador mais específico destes canais. 

Em geral, esta toxina é utilizada em uma concentração de 1-10 nM (Callera et al 

2004; Tammaro et al. 2004; Ledoux et al. 2006). Para simular os efeitos de BKCa, é 

descrito na literatura o agonista benzimidazolone ou NS-1619 (Callera et al; 2004; 

Ledoux et al. 2006; Ko et al; 2008). 

 

 

1.4.1.2.2 Canas de K+ ativados por cálcio de baixa (SKCa) e intermediária 

condutância (ISKCa) 

 

 Os canais para SKCa são chamados de canais para potássio ativados por cálcio 

de baixa condutância e estão envolvidos no controle do tônus vascular e da pressão 

arterial (Ledoux et al; 2006). Eles foram identificados primeiramente no cérebro com 

pequena condutância e posteriormente, em linfócitos e eritrócitos (subunidade SKCa 

4), sendo então considerados de condutância intermediária nestes locais (Ledoux, 

2006).  

 De fato, SKCa são expressos em neurônios, endotélio, epitélio e em vários tipos de 

músculo liso, mas são pobremente expressos em MLV. Na verdade, foi demonstrado 

a expressão de SKCa 4 em MLV (Ledoux, 2006; Félétou, 2009). Porém, estes canais 

só estavam expressos em miócitos em proliferação (Neylon et al; 1999). 

Contraditoriamente, estudos demonstram que os SKCa  são expressos que em 

CMLV da microcirculação (Jackson, 2005). 

 Os SKCa participam de uma família geneticamente muito conservada que possui 

quatro membros: SKCa 1, 2, 3 e 4. Os canais SKCa 1 a 3 incluem as subfamílias 

SKCa2.1 SKCa2.1 e SKCa2.3 e são descritos como canais para baixa condutância. O 

SKCa 4 também é conhecido como ISKCa, possui condutância intermediária e inclui a 
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subfamília SKCa3.1 (Félétou, 2009). Cada um destes canais é formado por seis 

domínios transmembrana (S1 – S6) com terminações amino e carboxila no meio 

intracelular. A região do poro está localizada em S5-S6 de forma similar ao que 

acontece com as demais isoformas dos canais para potássio (Ledoux, 2006). 

 A ativação das correntes de SKCa devem-se ao aumento da [Ca+2]cit e a inibição 

destas se dá pela diminuição da [Ca+2]cit. A abertura do poro de SKCa é independente 

do potencial de membrana, mas extremamente dependente da concentração de 

Ca+2 (Jackson, 2005; Ledoux, 2006). 

 A ligação do cálcio com a calmodulina induz a uma mudança conformacional do 

canal que leva a abertura do poro. Estes canais requerem calmodulina para ter 

sensibilidade ao cálcio, ao contrário dos BKCa que tem um sensor intrínseco capaz 

de detectar as variações de cálcio intracelular. Recentes trabalhos demonstram que 

a calmodulina está conectada a terminação carboxila de cada subunidade de SKCa e 

confere ao canal a sensibilidade ao cálcio citoplasmático em concentrações 

submicromolares. Sugere-se que cálcio-calmodulina seja capaz de regular a 

perfusão e as características do canal SKCa (Joiner et al; 2001; Ledoux, 2006). 

 A apamina, uma toxina de abelha, é descrita em vários estudos capaz de inibir 

seletivamente os SKCa 1 a 3. A corrente do SKCa 4 pode ser inibida pelo veneno de 

escorpião caribdotoxina (Jackson, 2005; Ledoux, 2006; Félétou, 2009). Callera et al. 

(2004) utilizou 0.5 µM de apamina para bloquear seletivamente os canais SKCa e 0.1 

µM de caribdotoxina a fim de inibir todos os KCa de aorta de ratos. 

 Agonistas como clorzoxazone, zoxazolamina e riluzone são descritos na literatura 

capazes de simular as correntes de SKCa, mas não são capazes de substituir 

completamente a corrente original deste canal (Jackson, 2005). 

 

 

1.4.1.3 Canais para potássio sensíveis ao ATP (KATP) 

 

 Os canais para K+ sensíveis a adenosina de trifosfato (ATP) fecham-se pelo 

aumento do ATP intracelular e por isso são assim nomeados. Por outro lado, o 

aumento de adenosina de difosfato (ADP) intracelular é capaz de ativar as corretes 

de KATP. De forma similar aos demais canais para K+, os estímulos capazes de ativar 

a corrente através de KATP promovem a hiperpolarização da membrana que 
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possibilita o fechamento dos canais voltagem-dependentes de Ca+2, ocasionando 

uma redução nas [Ca+2]cit e vasodilatação. É importante ressaltar que os KATP em 

músculo liso vascular não são voltagem-dependentes (Nelson e Quayle, 1995; 

Brayden, 2002). Estes canais foram primeiramente identificados em miócitos 

cardíacos (Noma, 1983). Sabe-se hoje que eles podem ser encontrados em músculo 

esquelético, células pancreáticas, neurônios e células de músculo liso vascular 

(Nelson e Quayle, 1995; Brayden, 2002). 

 O KATP é um complexo hetero-octamérico composto de quatro subunidades KIR 

6.2, as quais formam o poro iônico, acoplado a quatro subunidades reguladoras, os 

receptores de sulfoniluréias (SUR) (Brayden, 2002; Jackson, 2005; Ko et al; 2008). 

 Os KATP apresentam uma condutância variável que é atribuída às suas várias 

isoformas, expressão em diferentes células e as condições experimentais nas quais 

o mesmo é avaliado. Em uma condição de K+ alto, são identificadas: 

pequena/intermediária condutância (15-50 pS) - em células de MLV da veia porta, 

das coronárias e da bexiga urinária; Larga condutância (130 pS) - em MLV de 

mesentéricas, artéria caudal, e aorta de cão (Nelson e Quayle, 1995; Ko et al; 2008). 

A densidade destes canais por célula é baixa, atingindo cerca de 300-500 canais por 

célula (Nelson e Quayle, 1995).  

 Os KATP desempenham um papel importante na resposta vascular a uma 

variedade de vasodilatadores e vasoconstritores endógenos, bem como 

farmacológicos. Os KATP parecem estar tonicamente ativos em alguns leitos 

vasculares e contribuir para a regulação fisiológica do tônus vascular e do fluxo 

sanguíneo. Esses canais também são ativados sob condições fisiopatológicas, como 

hipóxia, isquemia, acidose e choque séptico, e nesses estados de doença, podem 

desempenhar um papel importante na regulação da perfusão tecidual (Sobey, 2001; 

Brayden, 2002).  Um exemplo é o estudo de Celloto et al. (2011) que avaliou o 

mecanismo pelo qual a acidose extracelular promoveria relaxamento em aorta de 

ratos. Estes autores demonstraram que a acidose promove a vasodilatação mediada 

pelo NO e pela ativação dos canais para potássio KATP e SKCa. 

 Estudos demonstram que vasodilatadores como adenosina, PGI2, CGRP e NO 

podem ativar os KATP através da fosforilação das proteínas quinase A e G, bem 

como aumento dos níveis de AMPc e GMPc. Ao contrário, vasoconstritores como 

norepinefrina, vasopressina, endotelina e angiotensina II fecham estes canais 

através da ativação da PKC e elevação da [Ca+2]cit (Jackson, 2005). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brayden%20JE%22%5BAuthor%5D
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 Os KATP podem ser inibidos por fármacos anti-diabéticos (sulfoniluréias), como a 

glibenclamida e tolbutamida (Quayle et al; 1995). A glibenclamida parece ser o mais 

seletivo bloqueador destes canais e tem sido considerada um importante mecanismo 

de investigação do papel dos KATP na função celular. Em estudos com CMLV, a 

glibenclamida é utilizada na concentração de 20 e 200 nM para metade da inibição 

máxima. O tolbutamida é considerado menos efetivo que a glibenclamida e em geral 

é utilizado na concentração de 350 µM para metade da ativação máxima (Quayle et 

a; 1995; Nelson e Quayle, 1995; Ko et al; 2008). 

 Os KATP não são inibidos por iberiotoxina, caribdotoxina e apamina, bem como 

são muito pouco sensíveis ao TEA (Nelson e Quayle, 1995; Ko et al; 2008). Todavia, 

numerosos ativadores sintéticos destes canais também têm sido produzidos 

incluindo a cromacalina, levcromacalina, nicorandil, pinacidil, minoxidil, diazoxide e 

BRL-55834 (Sobey, 2001; Ko et al; 2008). 

 

 

1.4.1.4 Canais para potássio retificadores de influxo (KIR) 

 

 Os KIR estão presentes em uma variedade de células excitáveis e não-excitáveis, 

incluindo células de músculo liso arterial. Contudo, estes canais são abundantes em 

CMLV de vasos de resistência de pequeno diâmetro (Quayle et al; 1996; Ko et al; 

2008).  

 Quando o potencial de membrana é controlado, por exemplo, durante a realização 

da técnica de voltage clamp, as correntes de influxo através dos canais KIR são 

sempre maiores do que as correntes de efluxo. Isso ocorre porque o KIR é ativado 

pela hiperpolarização da membrana, em contraste aos Kv e KCa que são ativados 

por despolarização. Através desta observação experimental é possível então 

identificar a origem do nome deste canal (Nelson e Quayle, 1995). 

 Os KIR são tetrâmeros cujas subunidades contem cada uma dois domínios 

transmembrana. Eles são formados a partir de subunidades codificadas pelos genes 

da subfamília KIR 2.0 que apresentam propriedades retificadoras. Sugere-se que KIR 

2.1, mas não KIR 2.2 ou KIR 2.3, seja expressa no músculo liso vascular (Quayle et al 

1996; Nelson e Quayle, 1995; Ko et al; 2008). Poucos estudos relatam as 

propriedades específicas dos KIR no MLV. A primeira publicação que descreveu 
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especificamente a corrente através de KIR (KIR 2.1) o fez em artérias coronárias de 

pequeno diâmetro e demonstrou uma condutância de aproximadamente 21 pS 

nestes canais (Park et al; 2005). 

 Embora a função exata dos canais KIR no músculo liso vascular não esteja ainda 

completamente estabelecida, é possível especular que os canais KIR contribuam 

para a manutenção do Pm e tônus de repouso em vasos de pequeno diâmetro. A 

regulação do Pm impossibilita a hiperpolarização da membrana para valores mais 

negativos que o potencial de equilíbrio do K+, mantido pela atividade da Na+K+-

ATPase, minimizando a perda celular de K+ e, desta forma reduzindo o gasto 

energético durante a sustentada despolarização da membrana. Além disso, estes 

canais seriam ativados em resposta ao aumento moderado da concentração 

extracelular de K+ (10 - 15 mM) ocasionando vasodilatação (Nelson e Quayle, 1995; 

Quayle et al 1996). 

 De acordo com a maior parte dos trabalhos publicados na literatura, as correntes 

através dos KIR podem ser ativadas por hiperpolarização, aumento da concentração 

de K+ extracelular, peptídeo natriurético tipo C e NO (Chauhan et al; 2003; Schubert 

et al; 2004). Por outro lado, podem ser inibida por despolarização e diminuição do K+ 

extracelular. Estes canais não são bloqueados por glibenclamida, caribdotoxina, 

iberiotoxina, TEA e 4-aminopridina nas concentrações convencionais que inibem os 

demais canais para K+. Para inibir seletivamente sua função é necessário uma 

concentração de 50 µM de Ba+2 (Jackson, 2005). Contudo, também é descrita capaz 

de inibir estes canais a concentração de 2 µM em um Pm igual a -60 mV (Nelson e 

Quayle, 1995). 

 

 

1.4.1.5 Canais para K+ com dois poros por domínio (K2P) 

 

 Em meados de 1990, pesquisas do genoma com codificação de seqüências de 

DNA para o domínio que contém o poro dos canais para K+ (domínio altamente 

conservado entre as espécies) revelaram em leveduras e Caenorhabditis elegans 

uma subunidade α que continha dois poros dentro de um único domínio (Ketchum et 

al; 1995). No ano seguinte, foi clonado em humanos um canal de K+ com as 

mesmas características. Este canal foi chamado de “Tandem of P domains in a weak 



65 
Introdução 
______________________________________________________________________________ 

 

inward rectifying K+ channels” (TWIK-1) que significa algo semelhante a: duas alças 

de poros (P) em cada domínio da subunidade que formam o canal de potássio com 

corrente retificadora de vazamento (Lesage et al; 1996). Seis classes destes canais 

têm sido identificadas: 1) retificadores fracos de influxo (TWIK-1, TWIK-2, KCNK7); 

2) ativados mecanicamente (TREK–1, TREK–2, TRAAK; 3) ativados por meio 

alcalino (TALK-1, TALK-3, TASK-2); 4) inibidos por ácidos (TASK-1, TASK-3, TASK-

5); 5) inibidos por halotano (THIK-1, THIK-2); e 6) ativados por cálcio (TRESK) 

(Goldstein et al; 2005). 

 Os K2P são abertos em potenciais de membrana mais negativos, e em geral são 

referidos como canais para vazamento presentes em situação de repouso. Sua 

expressão é encontrada em diversos tecidos do corpo, contudo uma fonte 

particularmente rica nestes canais é o tecido nervoso. Desta forma, tem sido descrita 

importante participação dos K2P na manutenção do potencial de repouso dos 

neurônios e regulação da excitabilidade (Goldstein et al; 2005; Bryan et al; 2007). 

 Os vasos sanguíneos também expressam muitos tipos de canais K2P (Lloyd et al; 

2009). Entretanto, a função vasodilatadora tem sido atribuída aos demais canais 

para potássio do MLV, sendo muito recentes relatos da literatura sobre a 

participação dos canais K2P no relaxamento vascular. Dois trabalhos recentes são 

exemplos da participação dos K2P no relaxamento do MLV: Gurney et al. (2003) 

relatam que os canais para potássio da família K2P, chamados TASK-1, são os 

maiores responsáveis pelo potencial de repouso do MLV de artéria pulmonar de 

coelhos; e Bryan et al. (2006) demonstram que o acido araquidônico pode ativar as 

correntes por K2P em MLV de artéria cerebral média de ratos, induzindo a efeitos 

vasodilatadores. 

 Os inibidores específicos dos K2P ainda não foram avaliados. Além disso, os K2P 

apresentam-se resistentes a inibidores comuns como TEA e 4-AP (Bryan et al; 

2007). Estes últimos são largamente utilizados na literatura para bloqueio não 

seletivo dos canais para K+ e inibição dos canais para Kv, respectivamente (Callera 

et al; 2004). 

 Diferentes estímulos físicos e químicos podem modular o funcionamento dos K2P, 

como as variações na concentração de oxigênio, de hidrogênio (pH) intra e 

extracelular, bem como por influencia dos agentes anestésicos, calor, estiramento, 

proteínas quinase e agentes que podem deformar a membrana citoplasmática como 

os lipídios (Goldstein et al; 2005; Honore, 2007). Blondeau et al; 2007 relatam por 
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exemplo que a reatividade vascular cerebral de ratos é alvo de lipídios vasoativos 

que atuam influenciando os K2P. A deformação das artérias promovida pelos lipídios 

incluindo ácido araquidônico e lipídios poliinsaturados, promoveria dilatação destas 

artérias por ativação efluxo de potássio através dos K2P. 

 De forma geral os canais para K+ do MLV são ativados e inativados por diversas 

substâncias vasoativas capazes de influenciar as vias de sinalização que envolvem 

a proteína quinase A (PKA), a proteína quinase C (PKC), o aumento da 

concentração de Ca+2 intracelular, bem como as Rho quinases (Sobey, 2001; 

Luykenaar et al. 2004; Jackson, 2005). Dentre estas substâncias pode-se citar a 

adenosina, prostaglandina 2 (PGI2) e peptídeo relacionado ao gene da calcitonina 

(CGRP),  o NO (via GMPc), a diminuição do pH, o estrogênio e as espécies reativas 

de oxigênio (Dick e Sanders, 2001; Sobey, 2001; Luykenaar et al. 2004; Tang et al; 

2004; Jackson, 2005; Rodrigues et al; 2011).  

 Da mesma forma, a atividade funcional da Na+K+-ATPase é influenciada por 

fatores vasoativos derivados do endotélio, glicosídios cardíacos circulantes, 

hormônios, concentração hidroeletrolítica e até o shear stress (Xie e Cai, 2003; 

Mobasheri et al; 2000).  

 Todas estas substâncias podem ter sua biodisponibilidade alterada durante as 

doenças cardiovasculares e, assim podem influenciar a função da Na+K+-ATPase e 

dos canais para K+ do MLV. Têm sido descrito na literatura, por exemplo, a 

participação da Na+K+-ATPase nas alterações da reatividade vascular durante o 

desenvolvimento de hipertensão arterial e diabetes (Rose e Valdes, 1994; Davel et 

al., 2000; Rossoni et al., 2002; Xavier et al., 2004b; Callera et al., 2004; Gallo et al; 

2010). Adicionalmente, trabalhos demonstram as alterações na função dos canais 

para K+ do MLV envolvidas na gênese de doenças como hipertensão arterial (Sobey, 

2001; Callera et al; 2004), diabetes (Kamata et al; 1989), hipotensão durante o 

choque endotóxico (Landry e Oliver, 1992), infarto do miocárdio (Terata et al; 2000) 

e insuficiência cardíaca (Yildiz, 2007).  

 Diversas pesquisas tem sido desenvolvidas no intuito de conhecer os 

mecanismos envolvidos nas alterações cardíacas e sistêmicas decorrentes do IM, 

bem como possibilidades terapêuticas para prevenir a instalação ou minimizar as 

manifestações da síndrome da IC. Contudo, a maior parte dos trabalhos tem 

demonstrado alterações vasculares na fase onde já se estabeleceu a IC, visto que é 
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nesta etapa que se realizam a grande maioria das investigações experimentais e 

clínicas. 

 Trabalhos realizados por nosso laboratório caracterizaram dois grupos 

experimentais formados após o IM, com área de cicatriz semelhante. Os ratos com 

sinais de IC após o IM apresentam clássicos sinais da síndrome da IC, como 

elevada massa do corporal e redução da ingestão de comida e água (Faria et al; 

2011), bem como diferentes modelos de remodelamento da matriz ventricular direita 

e esquerda (Cachofeiro et al. 2010), de contractilidade do miocárdica (Moura et al; 

2007; Stefanon et al; 2009; Fernandes et al; 2010) e de reatividade vascular (Pereira 

et al; 2005; Dias et al; 2007; 2009; 2010; Faria et al; 2010) comparados com os 

animais sem sinais de IC.Os resultados demonstrados por Pereira et al.  (2005) 

sugeriram a existência de algum mecanismo de relaxamento vascular que 

diferenciava funcionalmente estes dois grupos de animais.  Como a Na+K+-ATPase 

participa da regulação do potencial de membrana e do tônus do MLV  (Therien & 

Blostein, 2000; Skou, 2003, na modulação da reatividade vascular nas doenças do 

sistema cardiovascular, como a hipertensão arterial e o diabetes (Rose & Valdes, 

1994; Davel et al; 2000; Rossoni et al., 2002; Xavier et al., 2004; Callera et al., 2004; 

Bonaventura et al; 2011) seria possível que as alterações na reatividade vascular 

após IAM, descritas por Pereira et al. (2005) estivessem envolvidas com a alteração 

funcional da Na+K+-ATPase sensível à OUA. 

 Desta forma, em 2007, nosso laboratório desenvolveu um trabalho com o 

objetivo de estudar a atividade funcional da Na+K+-ATPase sensível à OUA em anéis 

de aorta de ratas após o IM, com mesma área de cicatriz, com e sem sinais de 

insuficiência cardíaca. Os principais resultados deste trabalho conduziram a 

elaboração da hipótese de que a capacidade da OUA de estimular a liberação de 

NO ou de deixá-lo biodisponível através do endotélio estaria prejudicada nos 

animais infartados sem sinais de IC, mas preservada nos animais infartados com 

sinais de IC. É interessante ressaltar que a perda da produção de NO parece ter 

sido especifica desta via mediada pela OUA, visto que a produção basal de NO, 

independente de OUA, permaneceu preservada. Os animais infartados sem sinais 

de IC apresentavam ainda diminuição do relaxamento induzido pelo KCl que poderia 

estar relacionada a um prejuízo da hiperpolarização destes vasos. Portanto, os 

resultados apresentados demonstraram que a atividade da Na+K+-ATPase sensível 
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à OUA era modulada pelo NO de forma diferente nos grupos Inf e IC (Dias et al; 

2007). 

 A detecção do menor relaxamento induzido pelo KCl em aorta de ratas 

infartadas sem sinais de IC (Dias et al; 2007) gerou o questionamento sobre a 

alteração funcional da Na+K+-ATPase  não ser o único  mecanismo responsável por 

este resultado, induzindo a busca na literatura por outros mecanismos que 

participariam do acoplamento excitação–contração do MLV e também pudessem 

estar alterados após o IM. 

 Boaventura et al. relataram que em ratos com hipertensão, ocasionada pelo 

modelo 2R1C, o relaxamento induzido por doadores de NO em anéis de aorta de 

ratos estava diminuído. Estes autores sugeriram a diminuição da participação dos 

canais para K+ no relaxamento vascular como uma das hipóteses para explicar os 

resultados encontrados. Em trabalho realizado por Callera et al. (2004) foi 

demonstrado um prejuízo do relaxamento a ACh nos animais com hipertensão 

ocasionada pelo modelo dois rins um clipe (2R1C) que foi atribuído a uma 

diminuição da atividade funcional dos canais de K+ dependentes de cálcio no MLV. 

Por outro lado, estes autores encontraram também um aumento na atividade 

funcional da Na+K+-ATPase sensível à OUA em animais 2R1C. Portanto, os 

resultados de Callera et al. (2004) conduziram a uma pergunta: será que o aumento 

da atividade da Na+K+-ATPase sensível à OUA em animais 2R1C seria um 

mecanismo compensatório à diminuição do relaxamento à ACh e a redução da 

atividade funcional dos canais de K+ dependentes de cálcio nestes animais? Assim, 

surgiram as hipóteses a cerca dos resultados do trabalho de Dias et al.  (2007): 

Hipótese 1) será que o menor relaxamento induzido pelo KCl em aorta de ratas 

infartadas sem sinais de IC encontrado neste trabalho poderia estar relacionado a 

uma alteração da função dos canais de potássio do MLV? Hipótese 2: Poder-se-ia 

especular que o aumento da atividade funcional da Na+K+-ATPase sensível à OUA 

nos animais infartados sem sinais de insuficiência seria um mecanismo 

compensatório, como ocorreu nos animais 2R1C? 

 Desta forma, seria necessário estudar o papel dos canais de K+ e da atividade 

funcional da Na+K+-ATPase sensível à OUA, observando aspectos como expressão 

das isoformas da sintase do óxido nítrico, Na+K+ATPase e a influência do estresse 
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oxidativo nas alterações da reatividade vascular, que juntos perfazem os objetivos 

do presente trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a participação funcional da Na+K+-ATPase e dos canais para K+ nas 

diferenças da reatividade de anéis isolados de aorta de ratos infartados com e sem 

sinais de insuficiência cardíaca. 

 

 

 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar as diferenças entre os grupos cirurgia fictícia (Sham), infartados 

sem sinais de insuficiência cardíaca (Inf) e infartados com sinais de 

Insuficiência cardíaca (IC) em relação aos parâmetros ponderais e 

hemodinâmicos; 

 Avaliar a área de cicatriz do infarto do miocárdio pelos métodos histológico e 

planimétrico; 

 Avaliar a atividade funcional da Na+K+-ATPase sensível à ouabaína em anéis 

isolados de aorta de ratos infartados com e sem sinais de insuficiência 

cardíaca; 

 Estudar a participação dos canais para potássio no relaxamento induzido pela 

acetilcolina em anéis isolados de aorta de ratos infartados com e sem sinais 

de insuficiência cardíaca. 

 Verificar a produção de O2
.- entre os grupos trinta dias após o infarto; 

  Avaliar a expressão das isoformas das proteínas α1-Na+K+-ATPase, isoforma 

endotelial da sintase do óxido nítrico (eNOS), e da sua forma fosforilada (p-

eNOS), entre os grupos trinta dias após o infarto. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 COMITÊ DE ETICA 

 

 Todos os procedimentos experimentais que são descritos nesta pesquisa 

foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa em animais da 

EMESCAM – CEUA (005/2007). 

 

 

3.2 ANIMAIS EXPERIMENTAIS 

  

 Foram utilizados 89 ratos Wistar machos, com peso entre 320 - 340 g, 

cedidos pelo biotério da Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, mantidos 

em caixas de polipropileno, com controle de claro/escuro (12/12 horas), com livre 

acesso à água e à ração.  

 

 

3.3 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

  

3.3.1 Infarto agudo do miocárdio 

 

 Os procedimentos para indução ao infarto foram realizados de acordo com a 

técnica descrita por Seyle et al; (1960). Os animais foram anestesiados com mistura 

de Xilazina (10 mg/Kg) e Quetamina (50 mg/Kg) por via intraperitoneal. Em seguida 

foi realizada uma toracotomia entre o terceiro e quarto espaço intercostal esquerdo. 

O músculo peitoral foi separado e as costelas expostas. O coração foi gentilmente 

exteriorizado e a artéria coronariana descendente anterior esquerda ligada 

aproximadamente a 3 mm de distância da sua origem, utilizando um fio mononylon 

6.0 (Pfeffer et al., 1979) (Figura 1 A e B). Após a sutura do tórax, os animais 

permaneciam em observação por período de 15 minutos, até que a respiração 

normal estivesse restabelecida. O procedimento cirúrgico para o infarto, após 
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abertura do tórax, teve duração de, no máximo, 40 segundos. Através de tal 

procedimento objetivou-se obter infartos do miocárdio transmurais, caracterizados 

por necrose isquêmica, envolvendo toda ou quase toda a espessura da parede 

ventricular. O grupo controle (Sham) foi submetido ao mesmo procedimento 

cirúrgico, exceto pela ligação da artéria coronariana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Procedimento para indução ao infarto do miocárdio através da oclusão da 
artéria coronária descendente anterior esquerda. A) Toracotomia entre o 3º e 4º 
espaços intercostais; B) Exteriorização do coração e amarradura da artéria coronária 
descendente anterior esquerda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 

B) 
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3.3.2 Medidas hemodinâmicas e avaliação da função ventricular esquerda  

  

 Quatro semanas após a indução ao infarto do miocárdio através da cirurgia, os 

animais foram pesados, anestesiados com uretana (1,2 g/kg, i. p.) e a artéria carótida 

esquerda foi canulada com cateter de polietileno (PE-50, Clay-Adams), preenchido 

com heparina (100 UI/ml). Este cateter foi conectado a um transdutor de pressão 

(TSD 104A - Biopac) e acoplado a um pré-amplificador (MP 100, Funbec, São Paulo, 

SP) que por sua vez, estava conectado a um conversor analógico digital (MP 30 

Biopac Systems, Inc; CA) (Figura 2 A e B). Para mensurar a pressão diastólica final, o 

cateter foi introduzido dentro do VE. Foram registradas a pressão diastólica final do 

VE (PDfVE), pressão arterial diastólica (PAD), a pressão arterial sistólica (PAS), a 

pressão arterial média (PAM), a pressão sistólica no ventrículo esquerdo (PSVE), a 

frequência cardíaca (FC), além da primeira derivada de pressão positiva (dP/dt+) e a 

negativa (dP/dt-).  
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Figura 2: A) Sistema de avaliação das pressões arterial e ventricular 
(hemodinâmica) composto por um cateter (PE-50, Clay-Adams), conectado a um 
transdutor de pressão (TSD 104A - Biopac), acoplado a um pré-amplificador (MP 
100, Funbec, São Paulo, SP) que por sua vez, foi conectado a um conversor 
analógico digital (MP 30, Biopac Systems, Inc; C A). O registro foi adquirido por um 
computador Pentium 4, 3.06 Ghz; B) Ampliação de parte da imagem para 
visualização da incisão cirúrgica (região esquerda do pescoço), para canulação da 
artéria carótida; cânula PE-50; e cicatriz da toracotomia para indução ao infarto do 
miocárdio. Foram avaliados os seguintes parâmetros: pressão diastólica final do VE 
(PDfVE), pressão arterial diastólica (PAD), pressão arterial sistólica (PAS), pressão 
arterial média (PAM),  pressão sistólica no ventrículo esquerdo (PSVE), frequência 
cardíaca (FC), primeira derivada de pressão positiva (dP/dt+) e a negativa (dP/dt-). 
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3.3.3 Avaliação dos dados ponderais 

 

 Após a realização das medidas hemodinâmicas e avaliação da função 

ventricular esquerda os ratos foram eutanaziados por deslocamento cervical e 

exanguinação. A aorta torácica descendente foi gentilmente retirada para realização 

do protocolo de reatividade vascular, com descrito no tópico 3.3.4.  

 O coração e os pulmões foram removidos e imersos em solução salina (NaCl, 

0,9%) para limpeza tecidual. Após a dissecação e secagem em papel de filtro, foi 

realizada a mensuração do massa úmida total dos pulmões e este valor foi 

normalizado pela massa corpórea do animal. Desta forma, foi obtida a razão PP/MC 

a fim de avaliar a instalação da congestão pulmonar presente na insuficiência 

cardíaca.  

 Para avaliação da hipertrofia cardíaca os ventrículos foram removidos, 

dissecados, separados, pesados, e suas massas úmidas foram normalizadas pela 

massa corporal. Assim obtiveram-se as razões VD/MC e VE/MC. O septo 

interventricular e a área de infarto também foram considerados para a mensuração 

da massa do ventrículo esquerdo. 

 

 

3.3.4 Avaliação da área de infarto do miocárdio 

 

 A quantificação da área de infarto foi realizada através de dois diferentes 

métodos. O primeiro método utilizado foi a mensuração da área de infarto por 

planimetria. Nesta técnica a visualização macroscópica do tecido infartado foi 

realizada por transluminação, onde o ventrículo esquerdo era posicionado contra a 

luz a fim de ser possível diferenciar o tecido infartado do ventrículo esquerdo 

remanescente. Isto é possível, pois a borda do infarto é claramente delineada, uma 

vez que o infarto transmural resulta em um tecido fino e fibroso (Kim et al., 2002). 

Após a visualização, o tecido remanescente foi minuciosamente separado da área 

de cicatriz. As duas fatias foram posicionadas sobre papel milimetrado e 

contornadas. As medidas foram realizadas por contagem dos pontos com a área 

calculada em mm2. A soma das áreas do ventrículo esquerdo remanescente e a 
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cicatriz corresponderam à área total e a área de cicatriz foi calculada pela 

porcentagem da área total (Mill et al., 1990). O septo interventricular foi sempre 

considerado parte do ventrículo esquerdo e corações com área de infarto menores 

que 20% foram descartados do estudo (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3: Avaliação por planimetria das fatias da área infartada (AI) e da área 
remanescente ao infarto no ventrículo esquerdo (VE). As bordas das fatias são 
contornadas e medidas por contagem de pontos em papel milimetrado com área 
calculada em mm2. Cada quadrado pequeno apresenta lado igual a 1 mm e delimita 
uma área de 1 mm2.  A área total representa a soma das áreas do ventrículo 
esquerdo remanescente e área de cicatriz. A área de cicatriz foi calculada pela 
porcentagem da área total. Coração do rato 54, infartado (Inf). 
 

  

 

 O segundo método foi a quantificação da área de infarto por histologia. Esta 

análise foi realizada para avaliar se a semelhança das áreas de cicatriz entre os 

grupos Inf e IC, que foi encontrada como resultado do método de planimetria foi 

influenciado pela técnica empregada. Para análise histológica, o ventrículo esquerdo 

foi cortado em 3 secções transversas: ápice, anel mediano (aproximadamente 3 mm) 

e base. O anel mediano foi conservado em formalina 4% e depois incluido em 

parafina. Para tal os seguintes passos foram seguidos: 

a) etanol 70% por 30 minutos 

b) etanol 80% por 30 minutos 

c) etanol 100% por 30 minutos 

d) xilol+etanol (1:1) por 30 minutos 

e) xilol por 30 minutos 
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f) xilol +parafina (1:1) por 30 minutos 

g) parafina à 60ºC por 60 minutos 

h) parafina à 60ºC rapidamente 

i) inclusão em parafina à 60ºC em formas e secagem 

 

 Foi então feita a secagem por no mínimo 24 horas destes blocos de parafina. 

De cada bloco de parafina com anel mediano de VE foram realizados cortes de 5 

micrômetros, sendo feitos a intervalos de 100 micrômetros. Procedeu-se então à 

coloração com picrosirius red, o qual promove uma coloração avermelhada na área 

cicatricial necrótica e amarelada no tecido não infartado. As imagens foram gravadas 

utilizando-se um scanner e analisadas através do programa Image J. Com uma 

ferramenta chamada “segmented line” era delineada uma linha pontilhada sobre a 

superfície do coração a ser medida. Após o delineamento, clicava-se em ―perimeter” 

e o perímetro da superfície era fornecido pelo programa. O cálculo da porcentagem 

de infarto foi realizado pela divisão do perímetro da cicatriz na superfície 

endocárdica (CEN) pelo perímetro endocárdico total (PEN) mais o perímetro da 

cicatriz epicárdica (CEP) dividido pelo perímetro epicárdico total (PEP) dividido por 2 

e multiplicado por 100 ([CEN/PEN + CEP/PEP]/ 2 x 100) (Figura 4). O tamanho do 

infarto dos grupos (porcentagem do ventrículo esquerdo infartado) foi calculado pela 

média de todos os cortes avaliados e expresso como porcentagem da extensão 

(Pfeffer et al., 1995).  
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Figura 4: Figura demonstrando a medida histológica da área de infarto (coloração com picrosirius red).  Com uma ferramenta 
chamada ―segmented line‖, do programa Image J, era delineada uma linha pontilhada sobre a superfície do coração a ser medida. 
Após o delineamento, clicava-se em ―perimeter‖ e o perímetro da superfície era fornecido pelo programa. O cálculo da 
porcentagem de infarto (AI%) foi realizado pela divisão do perímetro da cicatriz na superfície endocárdica (CEN) pelo perímetro 
endocárdico total (PEN) mais o perímetro da cicatriz epicárdica (CEP) dividido pelo perímetro epicárdico total (PEP), dividido por 2, 
e multiplicado por 100.   
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3.3.5 Separação dos Grupos Experimentais 

 

 Trinta dias após o infarto do miocárdio os ratos foram subdivididos em: grupo 

Sham, que sofreu cirurgia fictícia; grupo infarto sem insuficiência cardíaca; e grupo 

com IC. Para esta subdivisão foi considerada a avaliação hemodinâmica e ponderal. 

Para que os animais infartados fossem considerados integrantes do grupo de 

animais com sinais de IC os mesmos deveriam apresentar no mínimo dois dos 

critérios descritos a seguir: PDfVE  ≥ a 15 mmHg (Anversa, 1986);  aumento de + 2 

desvios padrão da razão da massa do pulmão e a massa corporal em relação ao 

grupo Sham (PP/MCIC ≥ PP/MCsham + 2 DS) e a presença de hipertrofia do VD 

calculada pelo aumento de + 2 desvios padrão da razão da massa do VD e a massa 

corporal (VD/MC
IC

 ≥ VD/MC
sham

 + 2 DS) (Figura 5) (Anversa et al., 1985; Francis et 

al; 2001; Daviddof et al., 2004; Pereira et al., 2005).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Organograma da divisão dos grupos experimentais, trinta dias após o 
infarto do miocárdio (IM), a partir dos critérios estabelecidos como sinalizadores de 
insuficiência cardíaca citados na literatura científica. Cirurgia fictícia de infarto do 
miocárdio (Sham); ratos infartados sem sinais de insuficiência (Inf); ratos infartados 
com sinais de insuficiência (IC).  Pressão diastólica final no ventrículo esquerdo 
(PDfVE); Razão entre a massa do ventrículo direito e a massa corporal (VD/MC); 
Razão entre a massa dos pulmões e a massa corporal (PP/MC). 
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3.3.6 Preparação dos anéis isolados de aorta 

 

 Após a realização das medidas hemodinâmicas os ratos foram eutanaziados 

por deslocamento cervical e exanguinação. A aorta torácica descendente foi 

gentilmente retirada e rapidamente colocada em uma placa de Petri imersa em 

solução de Krebs-Henseleit (composição em mmol/L: NaCl 118; KCl 4,7; CaCl2 

.2H2O 2,5; MgSO4.7H2O  1,2; KH2PO4 1,17; NaHCO3 25; EDTA 0,01 e glicose 11), 

gaseificada com mistura carbogênica contendo 5% de CO2 e 95% de O2, pH = 7,4 e 

temperatura de 36,5 ºC . Então, foi removido o tecido conjuntivo e adiposo adjacente 

à artéria. O vaso foi cortado em anéis de 4 a 5 mm de comprimento (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Aorta torácica imersa em uma placa de Petri contendo solução de Krebs, 
após a remoção do tecido conjuntivo e adiposo adjacente à artéria e sendo dividida 
em segmentos cilíndricos entre 3-4 mm (Modificado de Angeli, 2009). 

 

 Para a obtenção do registro de tensão isométrica, cada anel vascular foi 

colocado em um banho, de acordo com o método descrito por Marin et al. (1988). 

Dois fios de aço inoxidável, em forma de triângulos, foram passados através do 

lúmen dos segmentos de forma que permaneciam paralelos na luz do vaso. Um fio 

foi fixado à parede do banho e o outro conectado verticalmente a um transdutor de 

tensão isométrica. Assim, as alterações do diâmetro do vaso eram captadas pelo 
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transdutor de força (TSD 125) conectado a um sistema de aquisição de dados (MP 

100, Biopac Systems, Inc; Santa Bárbara, CA- USA) e este a um computador (Figura 

7). 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Preparação dos anéis isolados de aorta para avaliação da reatividade 
vascular ―in vitro‖. Sistema de aquisição de dados Biopac Systems (modificado de 
Dias, 2007). 

 

 Uma tensão de repouso de 1 g foi aplicada aos anéis, eles foram lavados 

quatro vezes e a tensão foi ajustada caso necessário a cada 15 minutos, durante um 

período de 45 minutos de estabilização (Figura 8A).  

 Após a estabilização, foi adicionado cloreto de potássio (KCl) 75 mM ao 

banho para verificar a atividade contrátil do músculo liso vascular induzida por 

despolarização e assim, avaliar a viabilidade das artérias. Após atingirem uma 

variação de no mínimo 1 grama de força, os anéis foram lavados três vezes com 

solução Krebs. Os anéis que não contraíram um grama foram descartados. 30 

minutos após a lavagem, uma nova concentração de KCl 75 mM foi adicionada ao 

banho e aguardados aproximadamente 30 minutos até que se atingisse um platô no 

registro da contração. Após o platô, os anéis foram novamente lavados três vezes e 

submetidos a um período de 30 minutos de estabilização, caso a tensão do anel não 

Transdutor de força 
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retornasse ao basal, ele era submetido a uma nova lavagem. Foi realizada então, 

uma avaliação da integridade funcional do endotélio. Os anéis foram pré-contraídos 

com fenilefrina (Fe) 10-4 M ou o quanto fosse necessário para se atingir 50-75% da 

contração máxima ao segundo KCl. Ao final da contração, quando o platô fosse 

atingido, uma dose única de acetilcolina (ACh) 10-3  M era adicionada (Figura 8, B, C, 

D, E, F, G, H, I, J, L). Os anéis que relaxavam menos que 90% do platô eram 

descartados. Os anéis sem endotélio relaxaram no máximo 10% ou até contraíram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Registro com curvas representando o teste da viabilidade do músculo liso 
vascular com KCl e avaliação da integridade funcional do endotélio. Avaliação da 
viabilidade do músculo liso vascular com KCl: A) Período de estabilização inicial (45 
min permanecendo na tensão de 1g); B) Adição de KCl (75 mM) ao banho; C) 
Lavagem dos anéis com solução Krebs-Henseleit; D) Período de estabilização (30 
min); E) Adição de KCl (75 mM) ao banho; F) Platô da contração induzida pelo KCl 
(75 mM); G) Lavagem dos anéis com solução Krebs-Henseleit; H) Período de 
estabilização (30 min). Avaliação da integridade funcional do endotélio: I) Pré-
contração com fenilefrina (Fe) 10-4 M; J)  Platô da contração induzida pela Fe; L) 
Adição de acetilcolina (ACh) 10-3 M. O tempo foi registrado em minutos, eixo 
horizontal (intervalo de 80 min) e a força em gramas (g), eixo vertical. 

 

 Após a avaliação da viabilidade do músculo liso vascular e da integridade do 

endotélio, foram realizados os protocolos reatividade vascular: avaliação da 

atividade funcional da Na+K+-ATPase sensível à ouabaína e avaliação da resposta 

vasodilatadora dependente do endotélio. São descritos nos itens a seguir os 

protocolos e os fármacos utilizados em cada etapa da avaliação. 
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3.3.7 Estudo da atividade funcional da Na+K+-ATPase sensível à ouabaína  

 

 Para a realização da avaliação funcional da Na+K+-ATPase sensível à 

ouabaína foi utilizada a técnica de relaxamento induzido pelo potássio, previamente 

descrita por Webb e Bohr (1978). Após o teste do endotélio (Figura 9), a preparação 

foi perfundida por 30 minutos com solução Krebs sem potássio (para a obtenção da 

solução livre de potássio, o KH2PO4 foi substituído por NaH2PO4). Em seguida foi 

realizada uma pré-contração com fenilefrina (10-4 M). Quando o platô foi atingido, 

KCl (1, 2, 5 e 10 mM) foi adicionado em intervalos de dois minutos e meio. Foi 

analisada a resposta de relaxamento do vaso em presença das concentrações 

crescentes e cumulativas de potássio, sendo que este relaxamento foi atribuído à 

ativação da Na+K+-ATPase. Em seguida, as preparações foram incubadas com 

solução livre de potássio e com ouabaína (OUA) 10-4 M por 30 minutos. Novamente 

foi repetida a adição KCl (1, 2, 5 e 10 mM) ao banho, com o objetivo de avaliar a 

resposta de relaxamento do vaso ao KCl na presença de um inibidor da Na+K+-

ATPase (Figura 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Registro com curvas representando avaliação da atividade funcional da 
Na+K+-ATPase sensível à OUA em aortas de ratas com e sem sinais de insuficiência 
cardíaca após o infarto do miocárdio. A) Perfusão por 30 minutos com solução Krebs 
sem potássio; B) Pré-contração com fenilefrina (Fe) 10-4 M; C)  Platô da contração 
induzida pela Fe; D) Primeira curva de KCl (adição de 1, 2, 5 e 10 mM ao banho em 
intervalos de 2' 30''); E) Lavagem com solução Krebs sem potássio; F) Adição de 
OUA 10-4 M e estabilização por 30 minutos; G) Pré-contração com Fe 10-4 M; H)  
Platô da contração induzida pela Fe; I) Segunda curva de KCl (adição de 1, 2, 5 e 10 
mM ao banho em intervalos de 2' 30''). O tempo foi registrado em minutos, eixo 
horizontal (intervalo de 80 min) e a força em gramas (g), eixo vertical. Caso um 
fármaco fosse utilizado durante este protocolo, o mesmo era administrado nos 
períodos A) e F), e incubado por no mínimo 30 minutos. 

 

A 

B 

C 

D 

F 

E G 

H 

 I 



Materiais e Métodos 
______________________________________________________________________________ 

 

84 

3.3.7.1 Modulação do endotélio sobre a resposta de relaxamento ao KCl e sobre a 

capacidade da ouabaína de inibir a atividade funcional da  Na+K+ -ATPase 

  

 Com a finalidade de avaliar a capacidade do endotélio de modular a resposta 

de relaxamento vascular induzida pelo KCl foram utilizados nos protocolos 

experimentais anéis de aorta com endotélio íntegro e sem endotélio. As células 

endoteliais foram removidas mecanicamente através do uso de fios metálicos. Estes 

foram inseridos na luz do vaso e friccionados à sua íntima, ocasionando lesão do 

endotélio. 

 

 

3.3.7.2 Efeito do bloqueio com L-NAME sobre resposta de relaxamento ao KCl e 

sobre a capacidade da ouabaína de inibir a atividade funcional da  Na+K+ -ATPase  

 

 Com a finalidade de estudar a participação do óxido nítrico na modulação 

endotelial da atividade funcional da Na+K+-ATPase sensível à ouabaína, os anéis 

foram incubados com  L-NAME (100 µM).  

 Após o período de estabilização em solução normal de Krebs-Henseleit, a 

preparação foi perfundida por mais 30 minutos com solução Krebs sem potássio e L-

NAME (100 μM). Em seguida foi realizada uma pré-contração com fenilefrina (10-4 

M) em solução livre de potássio. Quando o platô foi atingido, KCl (1, 2, 5 e 10 mM) 

foi adicionado em intervalos de dois minutos e meio. Em seguida, as preparações 

foram incubadas agudamente com solução livre de potássio, com ouabaína 10-4 M e 

com L-NAME (100 μM) por 30 minutos e, novamente repetida a curva ao KCl, como 

descrita anteriormente.  
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3.3.7.3 Efeito do bloqueio com tetraetilamônio (TEA) sobre resposta de relaxamento 

ao KCl e sobre a capacidade da ouabaína de inibir a atividade funcional da  Na+K+ -

ATPase 

 

 A contribuição dos canais para potássio para a atividade funcional da Na+K+-

ATPase sensível à ouabaína foi avaliada através da incubação dos anéis de aorta 

com um bloqueador dos canais para potássio por 30 minutos e a realização da curva 

de relaxamento induzida pelo KCl. Foi utilizado o TEA que é um bloqueador não-

seletivo dos canais para K+ na concentração de 2 mM. 

 

 

3.3.8 Avaliação da resposta vasodilatadora dependente do endotélio 

 

 O relaxamento dependente do endotélio foi avaliado nos ratos, trinta dias 

após o infarto do miocárdio, com mesma área de cicatriz, com e sem sinais de 

insuficiência cardíaca. Uma curva concentração-resposta de relaxamento vascular 

induzido pela acetilcolina (0,01 nM a 10 μM) foi realizada nos anéis de aorta torácica 

após a pré-contração com fenilefrina (10-4 M, ou a quantidade necessária para 

produzir 50% da contração induzida pelo KCl  (75 mM). Previamente a realização da 

curva de relaxamento induzido pela acetilcolina, foram adicionados ao banho e 

incubados por 30 minutos, os fármacos a serem estudados (Figura 10). 
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Figura 10: Esquema demonstrativo do protocolo experimental da avaliação da 
resposta vasodilatadora dependente do endotélio. Foi realizada a incubação por 30 
minutos com o fármaco a ser estudado. Após, o término do período de incubação, 
adicionou-se fenilefrina (Fe 10-4 M) ao banho. Quando o platô da contração à Fe foi 
atingido realizou-se a curva concentração-resposta à acetilcolina, adicionando-se 
concentrações crescentes de acetilcolina ao banho (10-11 a 3 x 10-5). 

 

 

3.3.8.1 Efeito do bloqueio com L-NAME sobre a resposta vasodilatadora dependente 

do endotélio  

 

 Com a finalidade de estudar a participação do óxido nítrico na resposta 

vasodilatadora dependente do endotélio, os anéis foram incubados com L-NAME 

(100 µM), um inibidor da sintase do óxido nítrico.  

 Após o período de estabilização em solução normal de Krebs-Henseleit, a 

preparação foi perfundida por mais 30 minutos com L-NAME (100 μM). Em seguida 

foi realizada uma pré-contração com fenilefrina (10-4  M). Quando o platô foi atingido, 

concentrações crescentes de acetilcolina foram adicionadas ao banho (10-11 a 3 x 

10-5  M).  
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3.3.8.2 Efeito dos bloqueadores dos canais para potássio sobre a resposta 

vasodilatadora dependente do endotélio 

 

 A contribuição dos canais para potássio para o relaxamento vascular sensível 

à acetilcolina foi avaliada através da incubação dos anéis de aorta com 

bloqueadores dos canais para potássio por 30 minutos. Após a incubação foi 

realizada uma pré-contração com fenilefrina (10-4 M). Quando o platô foi atingido, 

concentrações crescentes de acetilcolina foram adicionadas ao banho (10-11 a 3 x 

10-5 M). Os bloqueadores utilizados foram: tetraetilamônio (bloqueador não-seletivo 

dos canais para K+, 2 mM); 4-aminopiridina (bloqueador de muitos Kv, 5 mM); 

apamina (bloqueador seletivo de SKCa, 0,5 μM); iberiotoxina (bloqueador seletivo de 

BKCa, 30 nM); caribdotoxina (bloqueador dos canais para Kv e KCa, 0,1 μM); e duplo 

bloqueio com apamina (0,5 μM) mais iberiotoxina (30 nM). 

 

 

3.3.9 Quantificação da produção do ânion superóxido (02
.-) “in situ”. 

 

3.3.9.1 Fluorescência produzida pela oxidação do dihidroetídeo (DHE). 

 

 

 Com o objetivo de verificar a produção de O2
.- em animais trinta dias após o 

infarto, com e sem sinais de insuficiência cardíaca, foi avaliada a fluorescência 

produzida pela oxidação do dihidroetídeo (DHE). O DHE é um derivado do etídio que 

entra em contato com O2
.- oxida-se e posteriormente se liga ao DNA das células 

emitindo fluorescência vermelha. Este método permite analisar a produção “in situ” 

nos segmentos arteriais. Os segmentos de aorta foram retirados dos animais, em 

seguida, limpos e mantidos por 1 hora em solução Krebs-Henseleit com sacarose 

30%. Posteriormente, estes segmentos foram congelados em meio adequado (meio 

de congelamento). Assim, as amostras foram mantidas a -800 C até o dia do 

experimento. 

 Os segmentos de aorta foram cortados no criostato em anéis com 10 µm de 

espessura. Posteriormente estes anéis foram recolhidos em lâminas gelatinadas e 
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secos em estufa a 37o C durante 30 minutos. Após este procedimento, as lâminas 

contendo os cortes foram lavadas e posteriormente incubadas com Krebes HEPES 

(para 100 ml de Krebs: 29,4 mg de CaCl2, 759 mg de NaCl, 41,7 mg de KCl, 4,9 mg 

de MgCl2, 197,8 mg de HEPES e 198,2 mg de glicose) por 30 minutos em uma 

câmara úmida à 37oC. Decorridos os 30 minutos, o Krebs foi escorrido e o excesso 

seco. Em seguida, foi realizada incubação com dihidroetídio (DHE) 2 µM  por duas 

horas na estufa com câmara fechada a 37oC. A luminescência emitida foi visualizada 

com microscópio fluorescência invertido (NIKON eclipse Ti-S) e câmara fotográfica 

(NIKON digital sigth DS-U2) com filtro de fluorescência para DHE (verde). O etídeo 

unido ao núcleo das células foi visualizado com λexc= 546 nm e detectado com 

λem= 600-700 nm. As imagens foram quantificadas pelo programa NISS Element - 

BR. 

 

 

3.3.10 Quantificação da expressão protéica através do Western blot  

 

 

 Foi realizada a técnica de Western blot a fim de detectar a expressão protéica 

das isoformas das proteínas α1-Na+K+-ATPase, isoforma endotelial da sintase do 

óxido nítrico (eNOS) e da sua forma fosforilada (p-eNOS), em aortas de animais que 

apresentaram ou não sinais de insuficiência cardíaca trinta dias após o infarto. 

 O método de realização do Western blot seguiu as seguintes etapas: 

preparação do tecido; eletroforese em gel e transferência; bloqueio e incubação com 

anticorpos; detecção das subunidades; e análise. A expressão protéica de todas as 

proteínas foi realizada em condições basais (segmentos retirados logo depois do 

animal ser sacrificado). 

 As amostras foram preparadas utilizando segmentos de aorta torácica dos 

grupos Sham, Inf e IC. Os anéis da aorta eram congelados com nitrogênio líquido e 

mantidos a -80°C até o momento em que foram utilizados. A homogeneização dos 

segmentos arteriais congelados foi realizada com homogeneizador de vidro 

contendo uma solução de Tris HCl 50 mM, NaCl 0,9 M, pH: 7,4. Depois de 

homogeneizadas as amostras foram centrifugadas (Eppendorf-Neitheier-Hinz GmbH 

22331, Alemanha) durante 10 minutos, 6.000 rpm a 4°C. Em seguida, o 
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sobrenadante foi retirado e realizada a quantificação protéica (Fotômetro 

Bioquímica, Bio 2000, Brasil) pelo método de Bradford (Bradford, 1976). 

 Posteriormente, foi calculado o volume necessário para uma carga de 50 μg 

de proteína, sendo este volume de amostra misturada, em partes iguais, com 

tampão de homogeneização. Alíquotas do homogeneizados foram diluídas em 

solução de Laemmli 2X (0,5 mM de uréia, 0,17 mM de SDS, 39 μM de ditiodiol, 0,01 

M de Tris e azul de bromofenol 0,5%). As amostras depois de preparadas foram 

aquecidas a 95°C durante 4 minutos. Para p-eNOS, as amostras não foram 

aquecidas. 

 Para a realização da eletroforese e transferência as amostras foram 

carregadas em geles de SDS-poliacrilamida 7,5% e 10% para eNOS, p-eNOS e α1-

Na+K+-ATPase (1,5 M Tris Hcl pH: 8.8, acrilamida 40%, glicerol 100%, SDS 10%, 

APS 10% e Temed) previamente imersos em um tampão para eletroforese (25 mM 

de Tris HCl, 190 mM de glicina e 0,1% de SDS) e submetidas a uma corrente 

constante de 80 V por aproximadamente 2 horas e 30 minutos (PowerPacTM HC, 

BioRad, Singapura). Para p-eNOS, a cuba de eletroforese foi imersa no gelo. Após o 

término da eletroforese, foi feita a transferência elétrica das proteínas para uma 

membrana de Nitrocelulose (Amersham, UK) previamente ativada por água durante 

20 segundos. Para a transferência, o gel, a membrana, o papel Whatman foram 

montados em um sistema de sanduíche banhados por uma solução tampão de 

transferência (Tris 25 mM, glicina 190 mM, SDS 0.1% e Metanol 20%) à temperatura 

ambiente usando um semi-dry (Trans-Blot SD Cell Bio-Rad, USA) com uma corrente 

de 25 V por 1 hora. 

 Ao final da transferência, as membranas foram incubadas por 2 horas, à 

temperatura ambiente, com solução bloqueante (leite desnatado 5%, Tris HCl 10 

mM, NaCl 100mM e Tween 20 à 0,1%, pH 7,5) para evitar a união não-específica 

com reativos não imunológicos. Em seguida, as membranas eram incubadas 

durante toda a noite à 4 ºC, sob agitação, em solução à 5% de albumina com 

tampão TBS-T (Tris HCl 10 mM, NaCl 100mM e Tween 20 à 0,1%, pH 7,5) 

adicionados aos anticorpos primários para eNOS (1:250 – Transduction Laboratories 

KY), peNOS (1:250–Transduction Laboratories KY) e α1-Na+K+-ATPase (1:250 -

transduction Laboratories KY) e α-actina (1:5000, Sigma Chemical, CO, St Louis 

USA). Depois disto, as membranas foram lavadas, sob agitação, com solução TBS-T 
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durante 30 minutos para remoção do excesso do anticorpo primário, sendo trocada a 

solução de TBS-T a cada 5 minutos. Posteriormente as membranas foram 

incubadas por 1 hora com anticorpo secundário, Imunoglobulina IgG anti-

camundongo para a eNOS, p-eNOS e α1-Na+K+-ATPase (1:5000, Sigma Chemical, 

CO, St Louis USA). 

 As proteínas correspondentes a eNOS, p-eNOS, α1-Na+K+-ATPase e α-actina 

foram detectadas por uma reação de quimioluminescência por meio da exposição da 

membrana, durante 5 minutos, a um sistema de detecção (ELC Plus, AmershamTM 

GE Healthcare, UK). Em seguida, as membranas eram colocadas em contato com 

filme fotográfico (Hyperfilm, Amersham TM, UK), sendo as bandas impregnadas e 

posteriormente reveladas. 

 A análise densitométrica foi utilizada para quantificar as bandas das proteínas 

e, para isto, os filmes com as bandas protéicas impregnadas foram escaneadas. O 

programa Image J foi utilizado para analisar as bandas. 

 

 

3.4 EXPRESSÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

 Os resultados foram apresentados como média ± erro padrão da média 

(média ± EPM). O valor de n foi correspondente ao número de animais utilizados. As 

respostas de relaxamento à acetilcolina foram expressas em gramas de contração. 

Porém, foram avaliadas a partir do platô da pré-contração de fenilefrina, que foi 

considerado 100% da contração do músculo liso vascular. Assim, as respostas de 

relaxamento à acetilcolina foram expressas como porcentagem de contração 

residual. Para a determinação dos valores de resposta máxima (Rmáx) e pD2 (-

log EC50, que corresponde ao valor da concentração de acetilcolina que produz 

50% da resposta máxima), em resposta aos diferentes fármacos utilizados, foi 

realizada uma análise de regressão não-linear, obtida através da análise das curvas 

concentração-resposta,  utilizando-se GraphPad Prism 5 Software, San Diego, CA, 

USA. 

 A resposta de relaxamento ao KCl dos anéis vasculares foi expressa como a 

porcentagem de contração residual à fenilefrina. As curvas de relaxamento ao KCl 
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foram construídas através da análise de regressão não-linear das curvas 

concentração-resposta obtidas. Para tal foi utilizado o programa GraphPad Prism 5 

Software (San Diego, CA, USA). 

 Para comparar a atividade funcional da Na+K+-ATPase sensível à ouabaína 

entre os grupos estudados foi realizada ANOVA duas vias, com post hoc de 

Bonferroni, entre as curvas de relaxamento induzido pelo KCl. Assim, foi avaliado 

tanto o relaxamento induzido por doses cumulativas de KCl (1, 2, 5, 10 mM), quanto  

a capacidade da ouabaína de inibir este relaxamento. 

 Os resultados da expressão protéica obtidos pela técnica de Western blot 

estão expressos como relação entre a densidade óptica para estas proteínas em 

relação a α actina. Adicionalmente, com a finalidade de evitar erros por diferenças 

de exposição dos filmes à revelação, estes resultados também foram demonstrados 

como dados normalizados, considerando o valor de 1 para a densidade da banda 

correspondente ao animal Sham. Desta forma, foi realizada a relação entre a banda 

Sham e a banda par dos animais infartados com e sem sinais de insuficiência 

cardíaca, que apresentavam-se dentro do mesmo gel. Já os resultados da 

expressão protéica da p-eNOS estão expressos como a razão entre p-eNOS/eNOS. 

Em todas as membranas utilizadas houve amostras de todos os grupos 

experimentais estudados, Sham, Inf e IC, bem como os controles positivos e os 

marcadores de peso molecular.  

 A análise estatística dos demais dados foi realizada por análise de variância, 

ANOVA uma e duas vias, seguida respectivamente por post hoc de Tukey e post 

hoc de Bonferroni. O teste t não pareado também foi utilizado quando necessário. 

Os resultados foram considerados estatisticamente significantes para valores de P< 

0,05. 
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3.5 FÁRMACOS E REAGENTES UTILIZADOS 

 

- Acetilcolina, Cloridrato (Sigma) 

- Ácido acético glacial (Sigma) 

- Ácido aminoacético (Glicina) (Sigma) 

- Ácido bórico (Sigma) 

- Ácido etilenodiaminotetraacético (EDTA) (Merck) 

- Ácido hidroxietilpiperazina (HEPES) (Sigma) 

- Ácido orto-fosfórico (Sigma) 

- Albumina bovina (Sigma) 

-Anticorpo produzido em camundongo para alfa actina (Sigma) 

-Anticorpo produzido em camundongo para eNOS (Transduction Laboratories) 

-Anticorpo produzido em camundongo para peNOS (Transduction Laboratories) 

- Azul brilhante de Coomassie (Sigma) 

- Azul de Bromofenol (Sigma) 

- Bicarbonato de sódio (Vetec) 

- Bromophenol Blue (Sigma) 

- Cloreto de cálcio dihidratado (Merck) 

- Cloreto de potássio (Merck) 

- Cloreto de sódio (Merck) 

- Dihidroetidio (Sigma) 

- Dodecil sulfato de sódio (Sigma) 

- Etanol absoluto (Sigma) 

- Fenilefrina, hidrocloridrato (Sigma) 

- Fosfato de Potássio Monobásico (Merck) 

- Glicerol (Sigma) 

- Glicose (Merck) 

- Hidróxido de sódio (Sigma) 

- Hip-His-Leu (Sigma) 

- Indometacina (Sigma) 

- Leite desnatado (Nestlé) 

- L-Fenilefrina, Hidrocloridrato (Sigma) 

- N,N, N’,N’- Tetrametil-etilenodiamina (Temed) (Sigma) 
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- N,N’- Metilenbisacrilamida 40% Solução 37, 5:1 (Acrilamida) (Sigma) 

- N-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME) (Sigma) 

- Ouabaína, octahidrato (Sigma) 

- Persulfato de amônio (Sigma) 

- Polioxietileno sorbitam monolaurato (Tween 20) (Sigma) 

- Reagente para detecção de Western Blot (ECL Plus) (Amersham) 

- Tetraetilamonio (TEA) (Sigma) 

- Tiopental Sódico (Amental®) 

- Tris HCl (Sigma) 

 

Todas as soluções foram preparadas com água deionizada e mantidas no 

congelador a -20º C.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS HEMODINÂMICOS 

 

 A tabela 1 apresenta os valores hemodinâmicos dos grupos Sham, Inf e IC 

trinta dias após a cirurgia para oclusão da coronária ou cirurgia fictícia.  Não houve 

diferença estatisticamente significante na pressão arterial sistólica, diastólica e 

média entre os grupos. A PSVE e a FC apresentaram-se também semelhantes entre 

os grupos. Contudo, houve diferença significante na PDfVE que estava aumentada 

no grupo IC em comparação com os animais Sham e Inf. As derivadas de pressão 

positiva e negativa em função do tempo no VE foram menores no grupo IC em 

comparação ao grupo Sham e Inf  (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Dados hemodinâmicos dos grupos Sham, Inf e IC 30 dias após IM 

Dados hemodinâmicos 

  Sham (n= 7) Inf (n= 6) IC (n= 6) 

Pressão Arterial (mmHg)      

Sistólica  83 ± 7,58 104 ± 5,77 101 ± 8,18 

Diastólica  75 ± 6,60 75 ± 6,46 76 ± 10,52 

Média  79 ± 5,52 89 ± 3,35 89 ± 1,81 

FC (bpm)  287 ± 18 291 ± 4 300 ± 17 

PSVE (mmHg)  81 ± 3,56 110 ± 7,0 104 ± 6,62 

PDfVE (mmHg)  5,26 ± 0,52 7,20 ± 0,64 19,65 ± 2,13*+ 

dP/dt + VE(mmHg)  5103 ± 298 5120 ± 215 4098 ± 231*+ 

dP/dt - VE (mmHg   4683 ± 327 3971 ± 132 3184 ± 185*+ 

 

Dados hemodinâmicos dos animais Sham, Infarto (Inf) e Infarto com insuficiência 
cardíaca (IC), 30 dias após o infarto: Frequência cardíaca (FC); Pressão sistólica do 
ventrículo esquerdo (PSVE); Pressão diastólica final do ventrículo esquerdo 
(PDfVE); Derivada positiva (dP/dt+); Derivada negativa (dP/dt-). Os resultados foram 
expressos como média ± EPM, considerando significantes as diferenças para P< 
0,05. ANOVA uma via com post hoc de Tukey: *P< 0,05 vs. Sham; +P< 0,05 vs. Inf. 
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4.2 AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS PONDERAIS 

 

 Trinta dias após a indução cirúrgica ao IM através da oclusão coronariana 

foram avaliados os parâmetros ponderais. A razão entre a área de cicatriz de infarto 

e a massa corporal (AI/MC) e a razão entre a massa do ventrículo esquerdo e a 

massa corporal (VE/MC) não foram diferentes entre os grupos de ratos Inf e IC 

quando foi realizado Teste t de Student não pareado e ANOVA uma via com post 

hoc de Tukey, respectivamente (Figura 11 – B; Tabela 2). Entretanto, as razões 

entre a massa do ventrículo direito e a massa corporal (VD/MC), bem como a massa 

dos pulmões e a massa corporal (PP/MC) estavam aumentadas no grupo IC quando 

o mesmo foi comparado com os grupos Sham e Inf (Figura 11 C, D; Tabela 2). A 

massa corporal dos animais Sham, Inf e IC não foi diferente entre os grupos após 30 

dias decorridos do IM (Figura 11 A; Tabela 2).  
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    Tabela 2 – Dados ponderais dos grupos Sham, Inf e IC 30 dias após IM 

 Dados ponderais 

 Sham (n= 37) Inf (n= 27) IC (n= 25) 

Massas (g)    

MC 322 ± 7 341 ± 5 337 ± 7 

VE 0,68 ± 0,02 0,79 ± 0,02 0,74 ± 0,02  

VD 0,24 ± 0,03 0,27 ± 0,01 0,41 ± 0,03*+ 

PP 1,69 ± 0,05 1,94 ± 0,06 3,18 ± 0,12*+ 

Razões (mg/g)   

VE/MC 2,12 ± 0,03 2,19 ± 0,05 2,27 ± 0,07 

VD/MC 0,64 ± 0,09 0,74 ± 0,04 1,25 ± 0,08*+ 

PP/MC 4,41 ± 0,35 3,91 ± 0,48 8,34 ± 0,69*+ 

AI/MC (mm2/g)  0,42 ± 0,05 0,39 ± 0,03 

AI (mm2) --- 152,6 ± 20,3 134,3 ± 11,1 

AI (%) --- 33,67 ± 1,62 38,7 ± 2,45 

 

Dados ponderais dos animais Sham, Infarto (Inf) e Infarto com sinais de insuficiência 
cardíaca (IC), 30 dias após o infarto. Valores de massa corporal (MC); Massa do 
ventrículo esquerdo (VE); Massa do ventrículo direito (VD); Massa dos pulmões 
(PP); Razão entre a massa do ventrículo esquerdo e a massa corporal (VE/MC); 
Razão entre a massa do ventrículo direito e a massa corporal (VD/MC); Razão entre 
a massa dos pulmões e a massa corporal (PP/MC); Razão entre a AI em mm2 e a 
massa corporal (AI/MC); Perímetro da área de cicatriz após o infarto do ventrículo 
esquerdo em milímetros quadrados pelo método da planimetria (AI mm2); 
Porcentagem da área de cicatriz após o infarto em relação ao VE (AI%). Os 
resultados foram expressos como média ± EPM, considerando significantes as 
diferenças com P< 0,05. ANOVA uma via com post hoc de Tukey: *P< 0,05 vs. 
Sham; +P< 0,05 vs. Inf. O Teste t de Student não pareado foi utilizado para avaliar a 
diferença da AI entre os grupos Inf e IC (P= 0,30). 
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Figura 11: Dados ponderais dos animais Sham, Infarto (Inf) e Infarto com sinais de 
insuficiência cardíaca (IC), 30 dias após o infarto: A) Massa corporal (MC); B) Razão 
entre a massa do ventrículo esquerdo e a massa corporal (VE/MC); C) Razão entre 
a massa do ventrículo direito e a massa corporal (VD/MC); D) Razão entre a massa 
dos pulmões e a massa corporal (PP/MC). Os resultados foram expressos como 
média ± EPM, considerando significantes as diferenças para P< 0,05. ANOVA uma 
via com post hoc de Tukey: *P< 0,05 vs. Sham; +P< 0,05 vs. Inf. 
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4.3 AVALIAÇÃO DA ÁREA DE CICATRIZ APÓS O INFARTO DO MIOCÁRDIO 

 

 A quantificação da área de cicatriz após o IM foi realizada através de dois 

diferentes métodos: 1) planimetria - medidas realizadas por contagem dos pontos 

em papel milimetrado com a área calculada em mm2. A soma das áreas do VE 

remanescente e a cicatriz corresponderam à área total, e a AI foi calculada pela 

porcentagem da área total; 2) histologia - realizada para avaliar se a semelhança 

das AI entre os grupos Inf e IC, que foi encontrada como resultado do método de 

planimetria, foi influenciada pela técnica empregada. 

 Na comparação dos resultados obtidos através da planimetria foi possível 

observar que a porcentagem da área de cicatriz de infarto, bem como a razão entre 

a área da cicatriz e a massa corporal dos animais foram similares nos grupos Inf e IC 

trinta dias após o IM (Figura 12 A, B; Tabela 2). 

 Na Figura 13 (A, B, C) é possível observar que não houve correlação entre a 

porcentagem da área de cicatriz do ventrículo esquerdo e a razão VE/MC, VD/MC e 

PP/MC de todos os animais. 

 A avaliação histológica da AI demonstrou que não há diferença entre os 

grupos Inf e IC de forma semelhante ao resultado da planimetria. Desta forma, não 

houve diferença estatística quando foram comparadas as AI%, avaliadas por 

histologia, entre os grupos (Inf: 51,70 ± 2,37; IC: 53,03 ± 1,49 %, P> 0.05) (Figura 14 

A, B). 
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Figura 12: Área de cicatriz, medida por planimetria, dos animais Infarto (Inf) e Infarto 
com sinais de insuficiência cardíaca (IC) trinta 30 dias após o infarto. A) 
Porcentagem da área de cicatriz; B) Razão entre o perímetro da área de cicatriz do 
ventrículo esquerdo em mm2 e a massa corporal em gramas (VE/MC). Os resultados 
foram expressos como média ± EPM, considerando significantes as diferenças para 
P< 0,05. Para análise estatística foi utilizado teste t de Student não pareado. 
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Figura 13: A) Correlação entre a razão da massa dos pulmões pela massa corporal 
(PP/MC) e a AI% de todos os animais. B) Correlação entre a AI% e a razão VE/MC 
de todos os animais; C) Correlação entre a AI% e a VD/MC de todos os animais. Os 
resultados foram expressos como correlação linear, com coeficiente de correlação 
de Pearson A) r= 0,39 e P= 0,13 (não houve correlação); B) r= -0,28 e P= 0,28 (não 
houve correlação); C) r= -0,23 e P= 0,24 (não houve correlação). 
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Figura 14: Avaliação histológica da área de cicatriz após o infarto. A) Fotografia das 
lâminas de corações de animais trinta dias após infarto do miocárdio, coradas com 
picrosirius red (corte de 5 μm). À esquerda, área de cicatriz do animal infartado sem 
insuficiência (Inf) e à direita do animal infartado com insuficiência (IC); B) Resultado 
do cálculo da porcentagem da área de infarto (AI%) foi realizado pela divisão do 
perímetro da cicatriz na superfície endocárdica (CEN) pelo perímetro endocárdico 
total (PEN) mais o perímetro da cicatriz epicárdica (CEP) dividido pelo perímetro 
epicárdico total (PEP), dividido por 2, e multiplicado por 100.  Os resultados foram 
apresentados como média ± EPM, considerando significantes as diferenças para P< 
0,05. Para análise estatística foi utilizado teste t de Student não pareado. 
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4.4 ATIVIDADE FUNCIONAL DA Na+K+-ATPase SENSÍVEL À OUABAÍNA 30 DIAS 

APÓS O INFARTO – COMPARAÇÃO INTRAGRUPO 

 

 

4.4.1 Grupo Sham 

 

 A fim de avaliar o relaxamento induzido pelo KCl nos animais Sham foram 

realizados protocolos com o endotélio intacto, após a remoção do endotélio e 

também após a incubação com L-NAME ou TEA. Todas as avaliações foram 

realizadas antes e após a incubação com OUA por trinta minutos com o objetivo de 

verificar a atividade funcional da Na+K+-ATPase sensível à OUA. A partir deste ponto 

da descrição dos resultados todas as curvas que representem os animais Sham 

serão sempre apresentadas na cor preta. 

 Na figura 15 A, B e C, os anéis de aorta torácica dos animais Sham, 30 dias 

após o cirurgia fictícia para indução ao infarto, demonstraram diminuição do 

relaxamento induzido pelo KCl sempre que incubados com OUA.  

 Na figura 15 A, os resultados demonstram que não houve diferença no 

relaxamento induzido pelo KCl após a remoção mecânica do endotélio antes ou 

após a incubação com OUA. Na figura 15 B, não há diferença no relaxamento 

induzido pelo KCl quando os anéis E+ são comparados com os anéis que foram 

incubados com L-NAME. Embora a OUA tenha sido capaz de diminuir o relaxamento 

vascular de todos os anéis vasculares dos animais Sham, a incubação com OUA 

mais L-NAME não foi capaz de proporcionar inibição adicional do relaxamento 

induzido pelo KCl e, pelo contrário até diminuiu este relaxamento na concentração 

de 10 mM de KCl (na concentração 10mM, +P< 0,05, L-NAME OUA vs. E+ OUA). 

 Na figura 15 C, é possível observar que antes da incubação com OUA houve 

uma diminuição do relaxamento vascular dos anéis de aorta que foram previamente 

incubados com TEA quando comparados aos E+ (nas concentrações 2 e 5 mM, *P< 

0,05 TEA vs. E+.). Após a incubação destes anéis com OUA esta diferença 

desapareceu. 
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Figura 15: Curvas de relaxamento induzido pelo KCl, em aorta de ratos Sham, 30 
dias após a cirurgia fictícia para indução ao infarto. Anéis isolados de aorta com 
endotélio íntegro (E+), após a remoção mecânica do endotélio (E-), após a 
incubação com L-NAME e tetraetilâmonio (TEA). A) Grupo Sham E+ vs. Sham E-. B) 
Grupo Sham E+ vs. Sham L-NAME. C) Grupo Sham E+ vs. Sham TEA. Todas as 
comparações foram realizadas antes e após a incubação por 30 minutos com OUA 
(100 µM). A resposta de relaxamento ao KCl foi expressa como porcentagem de 
contração à fenilefrina. Os resultados foram expressos como média ± EPM. Foi 
realizada ANOVA duas vias, post hoc de Bonferroni. Valores foram considerados 
significantes com P< 0,05. 

 
+P< 0,05, L-NAME OUA vs. E+ OUA; 

*P< 0,05 TEA vs. E+. 
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4.4.2 Grupo Inf 

 

 Os animais que não apresentaram sinais de IC 30 dias após o infarto serão a 

partir deste ponto representados pela cor azul. A fim de avaliar o relaxamento dos 

anéis de aorta destes animais foram realizados os mesmos protocolos descritos no 

item 4.4.1 para os animais Sham.  

 Na figura 16 A observa-se que o relaxamento induzido pelo KCl estava 

diminuído nos animais Sham após a remoção do endotélio (concentrações 5 e 10 

mM, *P< 0,05, E- vs. E+). Entretanto, a capacidade da OUA de inibir a Na+K+-

ATPase não foi modificada após a remoção do endotélio.  

 Após a incubação com TEA ou com L-NAME não foi observada nenhuma 

diferença no relaxamento dos anéis de aorta dos animais Inf quando comparados 

aos anéis com endotélio intacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados   106 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Curvas de relaxamento induzido pelo KCl, em aorta de ratos sem sinais 
de insuficiência cardíaca (Inf), 30 dias após o infarto. Anéis isolados de aorta com 
endotélio íntegro (E+), após a remoção mecânica do endotélio (E-), após a 
incubação com L-NAME e tetraetilâmonio (TEA). A) Grupo Inf E+ vs. Inf E-. B) 
Grupo Inf E+ vs. Inf L-NAME. C) Grupo Inf E+ vs. Inf TEA. Todas as comparações 
foram realizadas antes e após a incubação por 30 minutos com OUA (100 µM). A 
resposta de relaxamento ao KCl foi expressa como porcentagem de contração à 
fenilefrina. Os resultados foram expressos como média ± EPM. Foi realizada ANOVA 
duas vias, post hoc de Bonferroni. Valores foram considerados significantes com P< 
0,05. 

 

*P< 0,05, E- vs. E+; 
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4.4.3 Grupo IC 

 

 O grupo de animais infartados com sinais de IC foi avaliado de acordo com os 

protocolos descritos para os animais Sham e Inf citados no item 4.4.1. Todas as 

figuras que ilustram os resultados destes animais serão apresentadas a partir deste 

ponto com a cor vermelha.  

 Na figura 17 A foi avaliada a participação do endotélio no relaxamento 

induzido pelo KCl, em anéis de aorta de ratos IC. Após a remoção mecânica do 

endotélio houve diminuição do relaxamento induzido pelo KCl nestes animais (na 

concentração 5mM, *P< 0,05, E- vs. E+). Entretanto, a remoção do endotélio não foi 

capaz de modificar a capacidade da OUA de inibir a Na+K+-ATPase. 

 A incubação com L-NAME ocasionou uma diminuição do relaxamento dos 

anéis de aorta dos animais IC quando comparados aos anéis E+ (Concentrações 1, 

2 e 5 mM, +P< 0,05, L-NAME vs. E+) (Figura 17 B). 

 A incubação dos anéis de aorta dos animais IC com TEA não promoveu 

nenhuma alteração do relaxamento induzido pelo KCl, antes e após a incubação 

com OUA, como pode ser observado na Figura 17 C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados   108 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Curvas de relaxamento induzido pelo KCl, em aorta de ratos com sinais 
de insuficiência cardíaca (IC), 30 dias após o infarto. Anéis isolados de aorta com 
endotélio íntegro (E+), após a remoção mecânica do endotélio (E-), após a 
incubação com L-NAME e tetraetilâmonio (TEA). A) Grupo IC E+ vs. IC E-. B) Grupo 
IC E+ vs. IC L-NAME. C) Grupo IC E+ vs. IC TEA. Todas as comparações foram 
realizadas antes e após a incubação por 30 minutos com OUA (100 µM). A resposta 
de relaxamento ao KCl foi expressa como porcentagem de contração à fenilefrina. 
Os resultados foram expressos como média ± EPM. Foi realizada ANOVA duas vias, 
post hoc de Bonferroni. Valores foram considerados significantes com P< 0,05. 

 

*P< 0,05, E- vs. E+; 
+P< 0,05, L-NAME vs. E+; 
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4.5 ATIVIDADE FUNCIONAL DA Na+K+-ATPase SENSÍVEL À OUABAÍNA 30 DIAS 

APÓS O INFARTO – COMPARAÇÃO INTERGRUPOS 

 

 

4.5.1 Comparação da atividade funcional da Na+K+-ATPase sensível à OUA em 

aortas de ratos com endotélio intacto dos grupos Sham, Inf e IC 

 

 Na figura 18 A, os anéis de aorta torácica dos animais infartados que não 

apresentaram sinais de insuficiência cardíaca, 30 dias após o infarto do miocárdio, 

demonstraram aumento do relaxamento induzido pelo KCl (*P> 0,001, nas 

concentrações 5 e 10 mM de KCl) quando comparados com os animais Sham. 

Quando os anéis foram incubados com OUA por 30 minutos, o relaxamento induzido 

pelo KCl apresentou-se diminuído em ambos os grupos Sham E+ e Inf E+. 

Entretanto, a inibição completa do relaxamento induzido pelo KCl só foi observada 

no grupo Sham E+ (+P> 0,001, na concentração 10 mM de KCl).  

 Comparando os animais IC com o grupo cirurgia fictícia (Figura 18 B) não foi 

observada diferença significante no relaxamento induzido pelo KCl antes da 

incubação com OUA. Contudo, os anéis de aorta dos ratos IC que foram incubados 

com OUA apresentaram relaxamento induzido pelo KCl maior que nos animais 

Sham (&P> 0,01, na concentração 10 mM de KCl). 

 Quando os grupos Inf e IC foram comparados, o relaxamento induzido pelo 

KCl estava diminuído nos animais IC em relação aos Inf (#P> 0,05, na concentração 

10 mM de KCl). Entretanto, a adição de OUA ao banho não foi capaz de promover 

diferenças entre o relaxamento induzido pelo KCl em animais Inf e IC (Figura 18 C).
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Figura 18: Curva de relaxamento induzido pelo KCl, em aorta de ratos com 
endotélio íntegro (E+), 30 dias após o infarto. A) Grupo Inf E+ vs. Sham E+. B) 
Grupo IC E+ vs. Sham E+. C) Grupo IC E+ vs. Inf E+. Todas as comparações foram 
realizadas antes e após a incubação por 30 minutos com OUA (100 µM). A resposta 
de relaxamento ao KCl foi expressa como porcentagem de contração à fenilefrina. 
Os resultados foram expressos como média ± EPM. Foi realizada ANOVA duas vias, 
post hoc de Bonferroni. Valores foram considerados significantes com P< 0,05. 

 

*P< 0,001 Inf E+ vs. Sham E+; 
+P< 0,001 Inf E+ OUA vs. Sham E+ OUA; 
&P< 0,01 IC E+ OUA vs. Sham E+ OUA; 
#P< 0,05 IC E+ vs. Inf E+. 
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4.5.2 Comparação da modulação do endotélio sobre a atividade funcional da 

Na+K+-ATPase sensível à OUA nos anéis de aorta de ratos Sham, Inf e IC 

 

 Como pode ser observado na figura 19 A quando os animais infartados que 

não apresentaram sinais de insuficiência cardíaca, 30 dias após o infarto do 

miocárdio, foram comparados com os animais Sham não houve diferença 

estatisticamente significante no relaxamento induzido pelo KCl, na presença ou na 

ausência de OUA.  

 Após a remoção mecânica do endotélio dos anéis de aorta, o relaxamento 

induzido pelo KCl também não foi diferente quando comparou-se os grupos Sham e 

IC, bem como Inf e IC. A ausência de diferença entre os grupos persistiu mesmo 

após a incubação com OUA (P> 0,05) (Figura 19 B e C). 
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Figura 19: Curva de relaxamento induzido pelo KCl, em aorta de ratos com 
endotélio removido mecanicamente (E-), 30 dias após o infarto. A) Grupo Inf E- vs. 
Sham E-; B) Grupo IC E- vs. Sham E-; C) Grupo IC E- vs. Inf E-. Todas as 
comparações foram realizadas antes e após a incubação por 30 minutos com OUA 
(100 µM). A resposta de relaxamento ao KCl foi expressa como porcentagem de 
contração à fenilefrina. Os resultados foram expressos como média ± EPM. Foi 
realizada ANOVA duas vias, post hoc de Bonferroni. Valores foram considerados 
significantes com P< 0,05. 
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4.5.3 Diferença da participação do NO sobre a atividade funcional da Na+K+-

ATPase sensível à OUA em anéis de aorta dos grupos Sham, Inf e IC 

  

 Conforme observado na figura 20 A após a incubação com L-NAME não 

houve diferença no relaxamento induzido pelo KCl entre os grupos Inf e Sham, antes 

e após a incubação com OUA.  

 Na comparação entre os grupos IC e Sham, os animais IC apresentaram 

diminuição do relaxamento induzido pelo KCl, antes (**P> 0,001, na concentração 2 

e 5 mM de KCl e *P < 0,05 na concentração de 10 mM) e após (+P < 0,05 na 

concentração de 10 mM) a incubação com OUA em relação aos animais Sham 

(Figura 20 B). 

 Quando os grupos IC e Inf foram comparados, os animais IC apresentaram 

diminuição do relaxamento induzido pelo KCl, antes (*P> 0,05, na concentração 5 e 

10 mM de KCl) e após (+P < 0,05 na concentração de 10 mM) a incubação com OUA 

em relação aos animais Inf (Figura 20 C). 
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Figura 20: Curva de relaxamento induzido pelo KCl, em anéis de aorta de ratos 
incubados por 30 minutos com L-NAME (100 µM), 30 dias após o infarto. A) Grupo 
Inf L-NAME vs. Sham L-NAME; B) Grupo IC L-NAME vs. Sham L-NAME; C) Grupo 
IC L-NAME vs. Inf L-NAME. Todas as comparações foram realizadas antes e após a 
incubação por 30 minutos com OUA (100 µM). A resposta de relaxamento ao KCl foi 
expressa como porcentagem de contração à fenilefrina. Os resultados foram 
expressos como média ± EPM. Foi realizada ANOVA duas vias, post hoc de 
Bonferroni. Valores foram considerados significantes para P< 0,05.  

*P< 0,05 IC L-NAME vs. Sham L-NAME; 

+P< 0,05 IC L-NAME OUA vs. Sham L-NAME OUA; 

&P< 0,05 IC L-NAME e vs. Inf L-NAME. 
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4.5.4 Diferença da participação dos canais para K+ sobre a atividade funcional 

da Na+K+-ATPase sensível à OUA em anéis de aorta dos grupos Sham, Inf e IC 

 

 Conforme observado na Figura 21 A, B e C a incubação com TEA não foi 

capaz de promover diferenças estatisticamente significantes no relaxamento 

induzido pelo KCl entre os grupos Sham, Inf e IC, antes e após a incubação com 

OUA. 
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Figura 21: Curva de relaxamento induzido pelo KCl, em anéis de aorta de ratos 
incubados por 30 minutos com TEA (2 mM), 30 dias após o infarto. A) Grupo Inf TEA 
vs. Sham TEA; B) Grupo IC TEA vs. Sham TEA; C) Grupo IC TEA vs. Inf TEA. 
Todas as comparações foram realizadas antes e após a incubação por 30 minutos 
com OUA (100 µM). A resposta de relaxamento ao KCl foi expressa como 
porcentagem de contração à fenilefrina. Os resultados foram expressos como média 
± EPM. Foi realizada ANOVA duas vias, post hoc de Bonferroni. Os valores foram 
considerados significantes para P< 0,05.  
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4.6 AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS CANAIS PARA K+ NA RESPOSTA 

VASODILATADORA DEPENDENTE DO ENDOTÉLIO  

 

4.6.1 Avaliação da participação dos canais para K+ na resposta vasodilatadora 

dependente do endotélio nos animais Sham 

 

 Na figura 22 A é possível observar que após a incubação dos anéis de aorta 

com L-NAME (100 µM) o relaxamento induzido pelo endotélio foi abolido. Com a 

finalidade de estudar também a participação dos canais para K+ na resposta 

vasodilatadora dependente do endotélio, os anéis foram incubados com TEA (2 

mM), um inibidor não seletivo dos canais para K+. A figura 22 B e tabela 3 

demonstram que a incubação com TEA diminuiu a Rmax e a sensibilidade dos anéis 

de aorta dos animais Sham à ACh. 

 O efeito da inibição dos canais para K+ voltagem dependentes sobre o 

relaxamento induzido pela ACh foi avaliado utilizando 5 mM de 4-Aminopridina, um 

bloqueador específico para estes canais. A incubação com 4-AP reduziu a Rmax e a 

sensibilidade dos anéis à ACh (Figura 22 C e Tabela 3). 

 Após a incubação dos anéis de aorta com os bloqueadores específicos dos 

canais para K+ ativados por cálcio de baixa condutância (Apamina) e larga 

condutância (Iberiotoxina) não houve diferença no relaxamento vascular induzido 

pela ACh (Figura 23 A, B e Tabela 3). Contudo, o duplo bloqueio com apamina mais 

iberiotoxina ocasionou uma diminuição da sensibilidade à ACh nos anéis vasculares 

dos animais Sham (Figura 23 C e Tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados   119 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Curva de relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh), em aorta torácica 
de ratos Sham, 30 dias após a cirurgia fictícia para indução ao infarto. A) 
Comparação entre os grupos Sham com endotélio intacto (E+) e Sham incubado 
com N(W)-nitro-L-arginina metil éster (100 μM) (L-NAME); B) Comparação entre os 
grupos Sham E+ e Sham incubado com tetraetilamônio (2 mM) (TEA); C) 
Comparação entre os grupos Sham E+ e Sham incubado com 4-aminopiridina (5 
mM) (4-AP). O período de incubação com os fármacos foi de 30 minutos. A resposta 
de relaxamento à ACh foi expressa como a porcentagem da contração residual à 
fenilefrina. Os resultados foram expressos como média ± EPM. O Teste t de Student 
não pareado foi utilizado para avaliar a diferença entre os grupos que foram 
consideradas significantes para *P< 0,05 comparados com Sham E+. 
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Figura 23: Curva de relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh), em aorta torácica 
de ratos Sham, 30 dias após a cirurgia fictícia para indução ao infarto. A) 
Comparação entre os grupos Sham com endotélio intacto (E+) e Sham incubado 
com Apamina (0,5 μM) (Apam); B) Comparação entre os grupos Sham E+ e Sham 
incubado com Iberiotoxina (30 nM) (Iberio); C) Comparação entre os grupos Sham 
E+ e Sham incubado com Apamina mais Iberiotoxina (0,5 μM, 30 nM 
respectivamente) (Apam+Iberio); O período de incubação com os fármacos foi de 30 
minutos. A resposta de relaxamento à ACh foi expressa como a porcentagem da 
contração residual à fenilefrina. Os resultados foram expressos como média ± EPM. 
O Teste t de Student não pareado foi utilizado para avaliar a diferença entre os 
grupos que foram consideradas significantes para P< 0,05 comparado com o Sham 
E+. 
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Tabela 3 – Efeitos do L-NAME, TEA, Aminopiridina, Apamina, Iberiotoxina e duplo 
bloqueio com Apamina +Iberiotoxina sobre a Rmax e pEC50  no relaxamento induzido 
pela acetilcolina em aortas de ratos Sham 30 dias após a cirurgia fictícia para 
indução ao infarto do miocárdio. 

 

Grupos n Rmax pEC50 

Sham E+ 24 -96,83 ± 2,84 -6,85 ± 0,11 

Sham L-NAME (100 μM) 6 -7,76 ± 2,09# -9,73 ± 0,17* 

Sham TEA (2 mM) 13 -77,82 ± 4,91# -5,76 ± 0,14* 

Sham 4-AP (5 mM) 8 -46,46 ± 5,63# -5,01 ± 0,21* 

Sham Apam (0,5 μM) 11 -92,24 ± 2,16 -6,97 ± 0,16 

Sham Iberio (30 nM) 9 -92,35 ± 5,19 -6,73 ± 0,27 

Sham Apam+Iberio 6 -86,49 ± 3,31 -5,85 ± 0,17* 

 

Os resultados foram expressos como média ± EPM. O Teste t de Student não 
pareado foi utilizado para avaliar a diferença entre os grupos que foram 
consideradas significantes para P< 0,05. Rmax, 

 #P< 0,05 comparados com Sham E+. 

pEC50, *P< 0,05 comparados com Sham E+). 
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4.6.2 Avaliação da participação dos canais para K+ na resposta vasodilatadora 

dependente do endotélio nos animais infartados sem sinais de IC 

 

 No grupo Inf, após a incubação dos anéis de aorta com L-NAME (100 µM), o 

relaxamento induzido pelo endotélio foi abolido (Figura 24 A). 

 Para avaliar a participação dos canais para K+ na resposta vasodilatadora 

dependente do endotélio, os anéis foram incubados com TEA, um inibidor não 

seletivo dos canais para K+. A figura 24 B e tabela 4 demonstram que a incubação 

com TEA diminuiu a Rmax e a sensibilidade dos anéis de aorta dos animais Inf à ACh. 

Da mesma forma, a incubação dos anéis de aorta dos animais Inf com 4-AP, 

bloqueador seletivo de Kv, reduziu a Rmax e a sensibilidade dos anéis à ACh (Figura 

24 C, Tabela 4). 

 Como pode ser observado na figura 25 A, B e C, após a incubação dos anéis 

de aorta com os bloqueadores específicos dos canais para K+ ativados por cálcio de 

baixa condutância (Apamina) e larga condutância (Iberiotoxina) não houve diferença 

no relaxamento vascular induzido pela ACh nos animais infartados sem sinais de IC. 

Da mesma maneira, o duplo bloqueio com apamina mais iberiotoxina não foi capaz 

de alterar a sensibilidade à ACh nos anéis vasculares desses animais (Figura 25 C, 

Tabela 4). 
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Figura 24: Curva de relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh), em aorta torácica 
de ratos Inf, 30 dias após o infarto. A) Comparação entre os grupos Inf com 
endotélio intacto (E+) e Inf incubado com N(W)-nitro-L-arginina metil éster (100 μM) 
(L-NAME); B) Comparação entre os grupos Inf E+ e Inf incubado com tetraetilamônio 
(2 mM) (TEA); C) Comparação entre os grupos Inf E+ e Inf incubado com 4-
aminopiridina (5 mM) (4-AP). O período de incubação com os fármacos foi de 30 
minutos. A resposta de relaxamento à ACh foi expressa como a porcentagem da 
contração residual à fenilefrina. Os resultados foram expressos como média ± EPM. 
O Teste t de Student não pareado foi utilizado para avaliar a diferença entre os 
grupos que foram consideradas significantes para *P< 0,05 comparados com Inf E+. 
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Figura 25: Curva de relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh), em aorta torácica 
de ratos Inf, 30 dias após o infarto do miocárdio. A) Comparação entre os grupos Inf 
com endotélio intacto (E+) e Inf incubado com apamina (0,5 μM) (Apam); B) 
Comparação entre os grupos Inf E+ e Inf incubado com iberiotoxina (30 nM) (Iberio); 
C) Comparação entre os grupos Inf E+ e Inf incubado com apamina mais 
iberiotoxina (0,5 μM, 30 nM respectivamente) (Apam+Iberio); O período de 
incubação com os fármacos foi de 30 minutos. A resposta de relaxamento à ACh foi 
expressa como a porcentagem da contração residual à fenilefrina. Os resultados 
foram expressos como média ± EPM. O Teste t de Student não pareado foi utilizado 
para avaliar a diferença entre os grupos que foram consideradas significantes para 
P< 0,05. 
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Tabela 4 – Efeitos do L-NAME, TEA, Aminopiridina, Apamina, Iberiotoxina e duplo 
bloqueio com Apamina + Iberiotoxina sobre a Rmax e pEC50 no relaxamento induzido 
pela acetilcolina em aortas de ratos Inf 30 dias após o infarto do miocárdio. 

 

Grupos n Rmax pEC50 

Inf E+ 7 -98,31 ± 1,93 -6,37 ± 0,15 

Inf L-NAME (100 μM) 5 -3,74 ± 0,95# -7,26 ± 0,72* 

Inf TEA (2 mM) 7 -49,19 ± 5,03# -4,77 ± 0,14* 

Inf 4-AP (5 mM) 5 -23,11 ± 5,91# -2,38 ± 0,97 

Inf Apam (0,5 μM) 6 -97,40 ± 5,58 -6,28 ± 0,18 

Inf Iberio (30 nM) 7 -98,03 ± 3,48 -6,22 ± 0,27 

Inf Apam+Iberio 5 -94,39 ± 5,93 -6,45 ± 0,32 

 

Os resultados foram expressos como média ± EPM. O Teste t de Student não 
pareado foi utilizado para avaliar a diferença entre os grupos que foram 
consideradas significantes para *#P< 0,05 comparados com Inf E+. 
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4.6.3 Avaliação da participação dos canais para K+ na resposta vasodilatadora 

dependente do endotélio nos animais infartados com sinais de IC 

 

 No grupo de animais infartados que desenvolveram sinais de IC o 

relaxamento induzido pelo endotélio foi abolido após a incubação dos anéis de aorta 

com L-NAME (100 µM) (Figura 26 A). 

 Para avaliar a participação dos canais para K+ na resposta vasodilatadora 

dependente do endotélio, os anéis foram incubados com TEA, um inibidor não 

seletivo dos canais para K+. A figura 26 B e tabela 5 demonstram que a incubação 

com TEA diminuiu a Rmax e a sensibilidade dos anéis de aorta dos animais IC à ACh. 

Da mesma forma, a incubação dos anéis de aorta dos animais IC com 4-AP, 

bloqueador seletivo de Kv, reduziu a Rmax e a sensibilidade dos anéis à ACh (Figura 

26 C, Tabela 5). 

 Após a incubação dos anéis de aorta com os bloqueadores específicos dos 

canais para K+ ativados por cálcio de baixa condutância (Apamina) e larga 

condutância (Iberiotoxina) não houve diferença no relaxamento vascular induzido 

pela ACh (Figura 27 A, B e Tabela 5). Contudo, o duplo bloqueio com Apamina mais 

Iberiotoxina ocasionou uma diminuição da sensibilidade à ACh nos anéis vasculares 

dos animais IC (Figura 27 C e Tabela 5). 
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Figura 26: Curva de relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh), em aorta torácica 
de ratos IC, 30 dias após o infarto. A) Comparação entre os grupos IC com endotélio 
intacto (E+) e IC incubado com N(W)-nitro-L-arginina metil éster (100 μM) (L-NAME); 
B) Comparação entre os grupos IC E+ e IC incubado com tetraetilamônio (2 mM) 
(TEA); C) Comparação entre os grupos IC E+ e IC incubado com 4-aminopiridina (5 
mM) (4-AP). O período de incubação com os fármacos foi de 30 minutos. A resposta 
de relaxamento à ACh foi expressa como a porcentagem da contração residual à 
fenilefrina. Os resultados foram expressos como média ± EPM. O Teste t de Student 
não pareado foi utilizado para avaliar a diferença entre os grupos que foram 
consideradas significantes para *P< 0,05 comparados com IC E+. 
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Figura 27: Curva de relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh), em aorta torácica 
de ratos IC, 30 dias após o infarto do miocárdio. A) Comparação entre os grupos IC 
com endotélio intacto (E+) e IC incubado com apamina (0,5 μM) (Apam); B) 
Comparação entre os grupos IC E+ e IC incubado com iberiotoxina (30 nM) (Iberio); 
C) Comparação entre os grupos IC E+ e IC incubado com apamina mais iberiotoxina 
(0,5 μM, 30 nM respectivamente) (Apam+Iberio); O período de incubação com os 
fármacos foi de 30 minutos. A resposta de relaxamento à ACh foi expressa como a 
porcentagem da contração residual à fenilefrina. Os resultados foram expressos 
como média ± EPM. O Teste t de Student não pareado foi utilizado para avaliar a 
diferença entre os grupos que foram consideradas significantes para *P< 0,05 
comparado com IC E+. 
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Tabela 5 – Efeitos do L-NAME, TEA, Aminopiridina, Apamina, Iberiotoxina e duplo 
bloqueio com Apamina + Iberiotoxina sobre a Rmax e pEC50 no relaxamento induzido 
pela acetilcolina em aortas de ratos IC 30 dias após o infarto do miocárdio. 

 

Grupos n Rmax pEC50 

IC E+ 11 -81,80 ± 3,69 -6,44 ± 0,18 

IC L-NAME (100 μM) 6 -5,04 ± 2,09# -5,34 ± 0,59* 

IC TEA (2 mM) 5 -39,71 ± 7,43# -2,71 ± 2,06* 

IC 4-AP (5 mM) 5 -10,59 ± 3,24# -6,26 ± 1,19* 

IC Apam (0,5 μM) 7 -88,51 ± 3,39 -6,29 ± 0,31 

IC Iberio (30 nM) 6 -98,03 ± 3,48 -6,22 ± 0,29 

IC Apam+Iberio 6 -94,39 ± 5,93# -10,80 ± 0,85* 

 

Os resultados foram expressos como média ± EPM. O Teste t de Student não 
pareado foi utilizado para avaliar a diferença entre os grupos que foram 
consideradas significantes para *#P< 0,05 comparados com IC E+. 
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4.6.4 Comparação da participação dos canais para K+ na resposta 

vasodilatadora dependente do endotélio em animais Inf e Sham 

 

 Como pode ser observado na Figura 28 A o grupo Sham apresentou-se com 

maior sensibilidade à ACh que o grupo Inf. Após a incubação dos anéis de aorta 

com L-NAME (100 µM), da mesma forma que nos animais Sham, no grupo de 

animais infartados sem sinais de IC o relaxamento induzido pelo endotélio foi 

abolido. 

 Para avaliar a participação dos canais para K+ na resposta vasodilatadora 

dependente do endotélio, os anéis foram incubados com TEA, um inibidor não 

seletivo dos canais para K+. A figura 28 B demonstra que a incubação com TEA 

diminuiu a Rmax e a sensibilidade dos anéis de aorta dos animais Inf à ACh. A 

diferença da área sobre a curva após a incubação com o TEA demonstra a maior 

participação funcional dos canais para K+ no relaxamento vascular induzido por ACh 

nos animais Inf comparados com os Sham (Figura 28 D).  

 Após a incubação dos anéis de aorta dos animais Inf e Sham com 4-AP, 

bloqueador seletivo de Kv, a Rmax e a sensibilidade dos anéis de aorta à ACh reduziu 

mais nos animais Inf que nos animais Sham (Figura 28 C). A participação dos Kv no 

relaxamento induzido pela ACh foi maior nos animais Inf que nos animais Sham 

como pode ser observado na diferença da área sobre a curva na figura 28 E. 

 Após a incubação dos anéis de aorta com Apamina foi possível observar que 

os animais Sham apresentaram maior sensibilidade à ACh que os animais Inf, 

contudo não foi observada diferença na dAUC entre os grupos (Figura 29 A e D). 

Como pode ser observado na figura 29 B, C, E e F não houve diferença na 

incubação com Iberiotoxina e com o duplo bloqueio com Apam+Iberio entre os 

grupos Sham e Inf. 
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Figura 28: Comparação das curvas de relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh) 
em aorta torácica de ratos Sham (preto) e Inf (azul) 30 dias após o infarto do 
miocárdio. A) Anéis com endotélio intacto (E+) e após a incubação com L-NAME 
(100 µM); B) Após a incubação com TEA (2 mM); C) Após a incubação com 4-AP (5 
mM); D) Diferença da área sobre a curva (dAUC) antes e após a incubação com 
TEA; E) dAUC antes e após a incubação com 4-AP. O período de incubação com os 
fármacos foi de 30 minutos. A resposta de relaxamento à ACh foi expressa como a 
porcentagem da contração residual à fenilefrina. Os resultados foram expressos 
como média ± EPM. O Teste t de Student não pareado foi utilizado para avaliar a 
diferença entre os grupos que foram consideradas significantes para P< 0,05. 

 
#P< 0,05, Rmax (Inf TEA, Inf 4-AP vs. Sham TEA e Sham 4-AP, respectivamente). 

*P< 0,05, pEC50 (Inf E+, Inf  TEA e Inf 4-AP vs. Sham E+, Sham TEA e Sham 4-AP, 
respectivamente). 

*P< 0,05, dAUC TEA e 4-AP (Inf vs. Sham). 
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Figura 29: Comparação das curvas de relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh) 
em aorta torácica de ratos Sham (preto) e Inf (azul) 30 dias após o infarto do 
miocárdio. A) Após a incubação com Apamina (Apam, 0.5 µM); B) Após a incubação 
com Iberiotoxina (Iberio, 30 nM); C) Após a incubação com Apamina mais 
Iberiotoxina; D) Diferença da área sobre a curva (dAUC) antes e após a incubação 
com Apam; E) dAUC antes e após a incubação com Iberio; F) dAUC antes a após a 
incubação com Apam+Iberio. O período de incubação com os fármacos foi de 30 
minutos. A resposta de relaxamento à ACh foi expressa como a porcentagem da 
contração residual à fenilefrina. Os resultados foram expressos como média ± EPM. 
O Teste t de Student não pareado foi utilizado para avaliar a diferença entre os 
grupos que foram consideradas significantes para P< 0,05. 

 

*P< 0,05, pEC50 (Inf E+ vs. Sham E+; Inf Apam vs. Sham Apam). 
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4.6.5 Comparação da participação dos canais para K+ na resposta 

vasodilatadora dependente do endotélio em animais IC e Sham 

 

 Como pode ser observado na Figura 30 A, o grupo Sham apresentou-se com 

maior sensibilidade à ACh que o grupo IC. Nesta mesma figura também observa-se 

que a Rmax dos animais Sham é maior que dos animais IC. Além disso, a incubação 

dos anéis de aorta com L-NAME (100 µM) ocasionou abolição do relaxamento 

induzido pela ACh nos grupos Sham e IC. 

 Após a incubação dos anéis de aorta com TEA, um inibidor não seletivo dos 

canais para K+, houve uma menor sensibilidade à ACh e uma menor Rmax dos anéis 

dos animais IC comparados com os animais Sham (Figura 30 B). A diferença da 

área sobre a curva após a incubação com o TEA demonstra a maior participação 

funcional dos canais para K+ no relaxamento vascular induzido por ACh nos animais 

IC comparados com os Sham (Figura 30 D).  

 Após a incubação dos anéis de aorta dos animais IC e Sham com 4-AP, 

bloqueador seletivo de Kv, a Rmax  dos anéis de aorta à ACh reduziu mais nos 

animais IC que nos animais Sham (Figura 30 C). A dAUC dos animais Sham e IC 

confeccionada com as curvas antes e após a incubação com 4-AP não foi diferente 

entre os grupos figura 30 E. 

 Após a incubação dos anéis de aorta com Apamina foi possível observar que 

os animais IC apresentaram menor sensibilidade à ACh que os animais Sham, 

contudo não foi observada diferença na dAUC entre os grupos (Figura 31 A e D). 

Como pode ser observado na figura 31 B e E não houve diferença nas curvas de 

relaxamento induzido pela ACh após a incubação com Iberiotoxina entre os grupos 

Sham e IC. 

 Após o duplo bloqueio com Apam+Iberio foi possível observar uma diminuição 

da Rmax e da sensibilidade à ACh dos anéis de aorta dos animais IC comparados 

com os animais Sham (Figura 31 C). A dAUC dos animais IC foi maior que dos 

animais Sham em relação a participação dos canais para potássio após o duplo 

bloqueio com Apam+Iberio (Figura 31 F). 
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Figura 30: Comparação das curvas de relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh) 
em aorta torácica de ratos Sham (preto) e IC (vermelho) 30 dias após o infarto do 
miocárdio. A) Anéis com endotélio intacto (E+) e após a incubação com L-NAME 
(100 µM); B) Após a incubação com TEA (2 mM); C) Após a incubação com 4-AP (5 
mM); D) Diferença da área sobre a curva (dAUC) antes e após a incubação com 
TEA; E) dAUC antes e após a incubação com 4-AP. O período de incubação com os 
fármacos foi de 30 minutos. A resposta de relaxamento à ACh foi expressa como a 
porcentagem da contração residual à fenilefrina. Os resultados foram expressos 
como média ± EPM. O Teste t de Student não pareado foi utilizado para avaliar a 
diferença entre os grupos que foram consideradas significantes para P< 0,05. 

 
#P< 0,05, Rmax (IC TEA e IC 4-AP vs. Sham TEA e Sham 4-AP, respectivamente). 

*P< 0,05, pEC50 (IC E+ e IC TEA vs. Sham E+ e Sham TEA, respectivamente). 

*P< 0,05, dAUC TEA (IC vs. Sham). 
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Figura 31: Comparação das curvas de relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh) 
em aorta torácica de ratos Sham (preto) e IC (vermelho) 30 dias após o infarto do 
miocárdio. A) Após a incubação com Apamina (Apam, 0.5 µM); B) Após a incubação 
com Iberiotoxina (Iberio, 30 nM); C) Após a incubação com Apamina mais 
Iberiotoxina; D) Diferença da área sobre a curva (dAUC) antes e após a incubação 
com Apam; E) dAUC antes e após a incubação com Iberio; F) dAUC antes a após a 
incubação com Apam+Iberio. O período de incubação com os fármacos foi de 30 
minutos. A resposta de relaxamento à ACh foi expressa como a porcentagem da 
contração residual à fenilefrina. Os resultados foram expressos como média ± EPM. 
O Teste t de Student não pareado foi utilizado para avaliar a diferença entre os 
grupos que foram consideradas significantes para P< 0,05. 

 
#P< 0,05, Rmax (IC Apam+Iberio vs. Sham Apam+Iberio). 

*P< 0,05, pEC50 (IC Apam e IC Apam+Iberio vs. Sham Apam e Sham Apam+Iberio, 
respectivamente). *P< 0,05, dAUC Apam+Iberio (IC vs. Sham). 

S
ham

 A
pam

IC
 A

pam
0

50

100

150

d
A

U
C

 (
%

)

D)

Sham Iberio IC Iberio

-40

-20

0

20

40

60

d
A

U
C

 (
%

)

E)

S
h A

pam
+ 

Ib
ei

ro

IC
 A

pam
+I

ber
io

-250

-200

-150

-100

-50

0

*

d
A

U
C

 (
%

)

F)

-12 -10 -8 -6 -4 -2

-100

-80

-60

-40

-20

0

Sham Apam (n= 11)

IC Apam (n= 5)

*
Sham E+ (n= 11)

IC E+ (n= 5)

A)

ACh  [log M]

R
e
la

x
a
m

e
n

to
 (

%
)

-12 -10 -8 -6 -4 -2

-100

-80

-60

-40

-20

0

Sham Iberio (n= 9)

B)

IC Iberio (n= 6)

IC E+ (n= 5)

Sham E+ (n= 11)

ACh  [log M]

R
e
la

x
a
m

e
n

to
 (

%
)

-12 -10 -8 -6 -4 -2

-100

-80

-60

-40

-20

0

Sham Apam+Iberio (n= 6)

IC Apam+Iberio (n= 6)

*

#

Sham E+ (n= 6)

IC E+ (n= 6)

*

#

C)

ACh  [log M]

R
e
la

x
a
m

e
n

to
 (

%
)



Resultados   136 
_______________________________________________________________________________ 

 

4.6.6 Comparação da participação dos canais para K+ na resposta 

vasodilatadora dependente do endotélio em animais Inf e IC 

 

 Como pode ser observado na Figura 32 A o grupo IC apresentou-se com 

menor Rmax do relaxamento induzido pela ACh que o grupo Inf. Após a incubação 

dos anéis de aorta com L-NAME (100 µM), da mesma forma que nos animais Inf, no 

grupo de animais infartados com sinais de IC o relaxamento induzido pelo endotélio 

foi abolido. 

 Para avaliar a participação dos canais para K+ na resposta vasodilatadora 

dependente do endotélio, os anéis foram incubados com TEA. A figura 32 B 

demonstra que após a incubação com TEA não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos Inf e IC. Da mesma forma, a diferença da área sobre a 

curva após a incubação com o TEA não demonstrou diferença na participação 

funcional dos canais para K+ no relaxamento vascular induzido por ACh nos animais 

Inf comparados com os IC (Figura 32 D).  

 Após a incubação dos anéis de aorta dos animais Inf e IC com 4-AP, 

bloqueador seletivo de Kv, a Rmax e a sensibilidade dos anéis de aorta à ACh rnão 

foram diferentes entre os grupos Inf e IC (Figura 32 C). Entretanto, a participação 

dos Kv no relaxamento induzido pela ACh foi menor nos animais IC que nos animais 

Inf, como pode ser observado na diferença da área sobre a curva na figura 32 E. 

Após a incubação dos anéis de aorta com Apamina não foi possível observar 

diferença no relaxamento induzido pela ACh entre os animais Inf e IC (Figura 33 A e 

D). 

 Como pode ser observado na figura 33 B após a incubação dos anéis de 

aorta com Iberiotxina a Rmax do relaxamento induzido pela ACh foi menor nos 

animais IC. A dAUC confeccionada com as curvas antes e após a incubação com 

Iberio não demonstrou diferença estatística entre os grupos (Figura 33 E). Com o 

duplo bloqueio com Apam+Iberio os anéis de aorta dos animais IC apresentaram 

menor sensibilidade e Rmax à ACh que no grupo Inf (Figura 33 C). A dAUC dos 

animais IC foi maior que nos animais Inf após a incubação com Apam+Iberio (Figura 

33 F). 
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Figura 32: Comparação das curvas de relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh) 
em aorta torácica de ratos Inf (azul) e IC (vermelho) 30 dias após o infarto do 
miocárdio. A) Anéis com endotélio intacto (E+) e após a incubação com L-NAME 
(100 µM); B) Após a incubação com TEA (2 mM); C) Após a incubação com 4-AP (5 
mM); D) Diferença da área sobre a curva (dAUC) antes e após a incubação com 
TEA; E) dAUC antes e após a incubação com 4-AP. O período de incubação com os 
fármacos foi de 30 minutos. A resposta de relaxamento à ACh foi expressa como a 
porcentagem da contração residual à fenilefrina. Os resultados foram expressos 
como média ± EPM. O Teste t de Student não pareado foi utilizado para avaliar a 
diferença entre os grupos que foram consideradas significantes para P< 0,05. 

 
#P< 0,05, Rmax (IC E+ vs. Inf E+). 

*P< 0,05, dAUC 4-AP (IC vs. Inf). 

-12 -10 -8 -6 -4 -2

-100

-80

-60

-40

-20

0
A)

IC E+ (n= 11)

IC L-NAME (n= 6)

Inf L-NAME (n= 5)

Inf E+ (n= 6)

#

ACh  [log M]

R
e
la

x
a
m

e
n

to
 (

%
)

Inf TEA IC TEA

-300

-200

-100

0

d
A

U
C

 (
%

)

D)

Inf 4-AP IC 4-AP

-400

-300

-200

-100

0

*

d
A

U
C

 (
%

)

E)

-12 -10 -8 -6 -4 -2

-100

-80

-60

-40

-20

0

IC TEA (n= 5)

Inf TEA (n= 7)

IC E+ (n= 5)

Sham E+ (n= 7)

B)

#

ACh  [log M]

R
e
la

x
a
m

e
n

to
 (

%
)

-12 -10 -8 -6 -4 -2

-100

-80

-60

-40

-20

0
C)

IC 4-AP (n= 5)

Inf 4-AP (n= 5)

IC E+ (n= 5)

#

Inf E+ (n= 5)

ACh  [log M]

R
e
la

x
a
m

e
n

to
 (

%
)



Resultados   138 
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Comparação das curvas de relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh) 
em aorta torácica de ratos Inf (azul) e IC (vermelho) 30 dias após o infarto do 
miocárdio. A) Após a incubação com Apamina (Apam, 0.5 µM); B) Após a incubação 
com Iberiotoxina (Iberio, 30 nM); C) Após a incubação com Apamina mais 
Iberiotoxina; D) Diferença da área sobre a curva (dAUC) antes e após a incubação 
com Apam; E) dAUC antes e após a incubação com Iberio; F) dAUC antes a após a 
incubação com Apam+Iberio. O período de incubação com os fármacos foi de 30 
minutos. A resposta de relaxamento à ACh foi expressa como a porcentagem da 
contração residual à fenilefrina. Os resultados foram expressos como média ± EPM. 
O Teste t de Student não pareado foi utilizado para avaliar a diferença entre os 
grupos que foram consideradas significantes para P< 0,05. 

 
#P< 0,05, Rmax (IC Iberio e IC Apam+Iberio vs. Inf Iberio e Inf Apam+Iberio, 
respectivamente). 

*P< 0,05, pEC50 (IC Apam+Iberio vs. Inf Apam+Iberio). 

*P< 0,05, dAUC Apam+Iberio (IC vs. Inf). 
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4.7 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO PROTÉICA 

 

4.7.1 Western Blot para detecção das isoformas eNOS e p-eNOS da sintase do 

óxido nítrico 

 

 Para avaliação da expressão protéica da eNOS foi realizada a técnica de 

Western blot. Na figura 34 é possível observar que a razão entre a densidade das 

bandas da eNOS e da α-actina não foi diferente entre os grupos Sham, Inf e IC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Expressão protéica da isoforma endotelial da sintase do óxido nítrico 
(eNOS), por meio da técnica de Western Blot, em segmentos de artéria aorta 
torácica de ratos dos grupos Sham (n= 6), Inf (n= 6) e IC (n=6). Na parte superior da 
figura estão as bandas de Western Blot representativas da expressão da eNOS e da 
α-actina. Os resultados foram expressos como média ± EPM. Razão entre a 
densidade das bandas da eNOS e da α-actina. Os resultados não foram 
significantes, pois o P> 0,05.  
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 A expressão protéica da forma fosforilada da sintase endotelial do óxido 

nítrico, no resíduo Ser1177 (p-eNOS), também foi avaliada através da técnica de 

Western Blot, em segmentos de artéria aorta torácica de ratos dos grupos Sham, Inf 

e IC. Na figura 35 pode ser observado que a razão entre a densidade das bandas da 

p-eNOS e da α-actina foi menor nos animais IC comparados com os animais Sham e 

Inf.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Expressão protéica da forma fosforilada da sintase endotelial do óxido 
nítrico, no resíduo Ser1177 (p-eNOS), por meio da técnica de Western Blot, em 
segmentos de artéria aorta torácica de ratos dos grupos Sham (n= 12), Inf (n= 16) e 
IC (n=16). Na parte superior da figura estão as bandas de Western Blot 
representativas da expressão da p-eNOS e da α-actina. Os resultados foram 
expressos como média ± EPM. Razão entre a densidade das bandas da p-eNOS e 
da α-actina. *P< 0,05 IC vs. Sham; +P< 0,05 IC vs. Inf.  
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 Na figura 36 pode ser observado que não houve diferença estatisticamente 

significante na razão da expressão protéica da p-eNOS em relação a eNOS em 

aorta de ratos entre os grupos Sham, Inf e IC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Razão da expressão protéica da sintase endotelial do óxido nítrico e da 

forma fosforilada da sintase endotelial do óxido nítrico, no resíduo Ser1177 (p-eNOS). 

Técnica de Western Blot, em segmentos de artéria aorta torácica de ratos dos 

grupos Sham (n= 6), Inf (n= 8) e IC (n=8). Na parte superior da figura estão as 

bandas de Western Blot representativas da expressão da p-eNOS, eNOS e da α-

actina. Os resultados foram expressos como média ± EPM. Razão entre a densidade 

das bandas da eNOS/p-eNOS. Os resultados não foram significantes, pois o P> 

0,05. 
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4.7.2 Western Blot para detecção da isoforma α-1 da Na+K+-ATPase 

 

 Na figura 37 é possível observar que a razão entre a densidade das bandas 

da isoforma α-1 da Na+K+ATPase e da α-actina não foi diferente entre os grupos 

Sham, Inf e IC.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Razão da expressão protéica da isoforma α-1 Na+K+-ATPase. Técnica de 
Western Blot, em segmentos de artéria aorta torácica de ratos dos grupos Sham (n= 
5), Inf (n= 7) e IC (n=7). Na parte superior da figura estão as bandas de Western Blot 
representativas da expressão da isoforma α-1 Na+K+-ATPase e da α-actina. Os 
resultados foram expressos como média ± EPM. Razão entre a densidade das 
bandas da α-1 Na+K+ATPase /α-actina. Os resultados não foram significantes, pois o 
P> 0,05. 
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4.8 QUANTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÂNION SUPERÓXIDO (O2
.-) “in situ” 

ATRAVÉS DA FLUORESCÊNCIA PRODUZIDA PELA OXIDAÇÃO DO 

DIHIDROETÍDIO (DHE) 

 

 Foi utilizada a fluorescência produzida pela oxidação do DHE para verificar a 

produção de O2
.- em animais que desenvolveram ou não sinais de insuficiência 

cardíaca 30 dias após o infarto do miocárdio. A produção de O2
.- foi 

significantemente maior nos anéis de aorta dos animais Inf e IC quando comparados 

aos animais Sham (Sham: 2,78 ± 0,11, n= 9; Inf: 3,07 ± 0,04*, n= 9; IC: 3,05 ± 0,03+ 

unidade arbitrárias, n= 8; *+P< 0,05). Na figura 38 A, B e C estão as fotografias 

representativas dos grupos estudados.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38: Produção in situ de O2

.- em aortas de ratos após 30 dias do infarto do 
miocárdio. A) Cirurgia fictícia (Sham); B) Infartados sem sinais de insuficiência 
cardíaca, Inf; C) Infartado com sinais de Insuficiência cardíaca, IC 
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Os resultados do presente trabalho foram sumarizados nas tabelas 6 e 7. 

 

Tabela 6 – Sumário dos resultados obtidos pela curva de relaxamento induzido pelo KCl com endotélio intacto (E+), após a 
remoção do endotélio, após a incubação com L-NAME ou TEA; Expressão protéica das enzimas e-NOS, p-eNOS e α-1 Na+K+-
ATPase; Fluorescência produzida por oxidação do dihidroetídio em animais Sham, Inf e IC. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupos experimentais 

 Sham Inf IC 

Curva de Relaxamento induzido pelo KCl 

E+  

 ↑ o relaxamento induzido pelo KCl em relação aos 
Sham 

 ↑ o relaxamento induzido pelo KCl após a 
incubação com OUA em relação ao Sham 

 

 Relaxamento induzido pelo KCl foi igual em relação ao 
Sham 

 ↑ o relaxamento induzido pelo KCl após a incubação com 
OUA em relação aos Sham 

 ↓ o relaxamento induzido pelo KCl em relação ao Inf 

Curva de Relaxamento induzido pelo KCl - protocolos 

Remoção do 
endotélio 

 ↓ o relaxamento 
induzido pelo KCl 

 ↓ o relaxamento induzido pelo KCl 

 Foram abolidas as diferenças em relação ao 
Sham 

 ↓ o relaxamento induzido pelo KCl 

 Foram abolidas as diferenças em relação ao Sham e Inf 

Incubação com 
L-NAME 

 Não alterou o 
relaxamento induzido 

pelo KCl 

 Não alterou o relaxamento induzido pelo KCl 

 Foram abolidas as diferenças em relação ao 
Sham 

 Não alterou o relaxamento induzido pelo KCl 

 ↓ o relaxamento induzido pelo KCl em relação ao Sham e Inf 

Incubação com 
TEA 

 Não alterou o 
relaxamento induzido 

pelo KCl 

 Não alterou o relaxamento induzido pelo KCl 

 Aboliu a diferença em relação ao Sham 

 Não alterou o relaxamento induzido pelo KCl 

 Aboliu as diferenças em relação ao Sham e Inf 

Expressão protéica - enzimas 

eNOS   Não houve diferença  Não houve diferença 

p-eNOS   
 Diminuiu a expressão protéica em relação aos animais 

Sham e Inf 

α-1 Na
+
K

+
-

ATPase 
  Não houve diferença  Não houve diferença 

Quantificação da produção de ânion superóxido (O2
.-
) 

Fluorescência 
produzida por 
oxidação do 
dihidroetídio 

 
 Maior produção de O2

.- 
em relação aos animais 

Sham 
 Maior produção de O2 em relação aos animais Sham 
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Tabela 7 – Sumário dos resultados obtidos pela curva de relaxamento induzido pela ACh em anéis de aorta com endotélio intacto 
(E+) e após a incubação com L-NAME, TEA, Aminopiridina, Apamina, Iberiotoxina e duplo bloqueio com Apamina +Iberiotoxina de 
ratos Sham, Inf e IC. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos experimentais 

 Sham Inf IC 

Curva de ACh 

E+   ↓ sensibilidade à ACh em relação aos 
Sham 

 ↓Rmax e sensibilidade à ACh em relação aos Sham 

 ↓Rmax em relação aos animais Inf 

Curva de ACh - Incubação com fármacos 

L-NAME Aboliu o relaxamento 
induzido pela ACh 

 Aboliu o relaxamento induzido pela ACh Aboliu o relaxamento induzido pela ACh 

TEA  ↓ Rmax e sensibilidade 
à ACh 
 

 ↓ Rmax e sensibilidade à ACh 

 ↓ Rmax e sensibilidade à ACh em relação 

ao Sham 

  dAUC foi maior que nos animais Sham 
 

 ↓ Rmax e sensibilidade à ACh 

 ↓ Rmax e sensibilidade à ACh em relação ao Sham 

 Rmax e sensibilidade à ACh não foram diferentes dos animais Inf 

 dAUC foi maior que nos animais Sham 

 dAUC não foi diferente em relação aos animais Inf 

4-AP  ↓ Rmax e sensibilidade 

à ACh 
 

 ↓ Rmax e sensibilidade à ACh 

 ↓ Rmax e sensibilidade à ACh em relação 
ao Sham 

  dAUC foi maior que nos animais Sham 
 

 ↓ Rmax e sensibilidade à ACh 

 ↓ Rmax em relação ao Sham 

 Rmax e sensibilidade à ACh não foram diferentes dos animais Inf 

 dAUC não foi diferente em relação aos animais Sham 

 dAUC foi menor que nos animais Inf 

Apam  Rmax e sensibilidade 
à ACh não foram 
diferentes 
 

 Rmax e sensibilidade à ACh não foram 
diferentes  

 ↓ sensibilidade à ACh em relação ao 
Sham 

 dAUC não foi diferente em relação aos 
animais Sham 

 Rmax e sensibilidade à ACh não foram diferentes 

 ↓ sensibilidade à ACh em relação ao Sham 

 Rmax e sensibilidade à ACh não foram diferentes dos animais Inf 
• dAUC não foi diferente em relação aos animais Sham 
• dAUC não foi diferente em relação aos animais Inf 

Iberio  Rmax e sensibilidade 
à ACh não foram 
diferentes 

 

 Rmax e sensibilidade à ACh não foram 
diferentes 

 Rmax e sensibilidade à ACh não foram 

diferentes em relação ao Sham 

 dAUC não foi diferente em relação aos 
animais Sham 

 Rmax e sensibilidade à ACh não foram diferentes 

 Rmax e sensibilidade à ACh não foram diferentes em relação ao Sham 

 ↓Rmax em relação aos animais Inf 

 dAUC não foi diferente em relação aos animais Sham 

 dAUC não foi diferente em relação aos animais Inf 

Apam+Iberio  ↓ sensibilidade à 
ACh 

 

 Rmax e sensibilidade à ACh não foram 
diferentes 

 Rmax e sensibilidade à ACh não foram 
diferentes em relação aos Sham 

 dAUC não foi diferente em relação aos 
animais Sham 

 ↓Rmax e sensibilidade à ACh  

 ↓Rmax e sensibilidade à ACh em relação aos Sham 

 ↓Rmax e sensibilidade à ACh em relação aos Inf 

  dAUC é maior que nos animais Sham  

 dAUC é maior que nos animais Inf 



Discussão   146 
_______________________________________________________________________________ 

 

5 DISCUSSÃO 

 O principal resultado deste estudo foi que em uma fase crônica após o infarto 

do miocárdio experimental, em ratos com área de cicatriz semelhante que 

desenvolveram ou não sinais de IC, existem diferenças nos mecanismos de 

relaxamento vascular que induzem a caracterização de dois grupos com respostas 

funcionais distintas. Dentre os mecanismos estudados estão envolvidos o aumento 

da participação dos canais para K+ e o aumento do estresse oxidativo após o IM, 

bem como a expressão diminuída da eNOS e p-eNOS no grupo de animais que 

desenvolveram sinais de IC. Além disso, dentre os tipos de canais para K+ 

expressos no MLV de aorta sugere-se que nos animais Inf os canais para Kv estejam 

contribuindo mais para o relaxamento vascular, enquanto os animais IC, parecem 

depender mais dos canais para KCa. As diferenças no relaxamento vascular, de 

acordo com os protocolos utilizados no presente trabalho, não estariam relacionadas 

à alteração da função e expressão da Na+K+-ATPase entre os grupos.  

No presente trabalho, o infarto foi realizado nos ratos Wistar pela técnica de 

oclusão da artéria coronária esquerda, como foi descrito nos trabalhos de Pfeffer et 

al. (1979) e Mill et al. (1990). Na tentativa de reproduzir a progressão da IC que 

ocorre em seres humanos por doença coronariana, modelos experimentais de 

isquemia miocárdica têm sido desenvolvidos por diferentes técnicas: 

microembolização, ligação da artéria coronária, constritores ameróides, rolos de 

esponja de ―gelfoan‖ por via percutânea e crionecrose (Jensen et al; 1987; Mill et al; 

1990; Monnet e Chachques, 2005; De Souza, 2005; Zornoff et al; 2009, Antonio et 

al; 2009; Pfeffer e Braunwald, 1990). Embora o modelo experimental perfeito para 

reproduzir a IC e os aspectos de evolução natural da doença ainda não exista, 

várias evidências demonstram que o padrão de cicatrização celular nestes modelos 

é similar ao IM em seres humanos (De Souza, 2005; Zornoff et al; 2008 ). De Souza 

(2005) faz uma comparação entre o modelo de ligação da artéria coronária esquerda 

e o modelo de crionecrose e conclui que os dois modelos de IM provocam lesão 

ventricular importante, contudo o primeiro modelo é o que apresenta maior 

similaridade com a fase de remodelamento ventricular após o IM observado na 

prática clínica. De acordo com Zornoff et al. (2008) este modelo também é o ideal 

para o estudo das intervenções terapêuticas capazes de minimizar as alterações 

funcionais e fisiológicas que ocorrem após o IM.  
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Assim, após a indução ao IM foi realizada nesta pesquisa a caracterização 

dos animais, em relação aos parâmetros ponderais e hemodinâmicos, bem como 

uma avaliação da área da cicatriz do infarto do miocárdio. Estas foram condições 

essenciais para o desenvolvimento do estudo. Desta forma, foi possível estabelecer 

critérios para inclusão e exclusão dos animais nos grupos experimentais e 

desenvolver o raciocínio lógico sobre as diferenças na reatividade vascular pós-

infarto. 

 A discussão será apresentada, assim como nos resultados deste trabalho, em 

5 partes: caracterização dos grupos experimentais através da avaliação ponderal, 

área de infarto e hemodinâmica; avaliação da atividade funcional da Na+K+-ATPase 

sensível à OUA 30 dias após o IM; avaliação da participação dos canais para K+ na 

resposta vasodilatadora dependente do endotélio nos animais Sham, Inf e IC; 

avaliação das isoformas α-1 Na+K+-ATPase, eNOS, p-eNOS da sintase do óxido 

nítrico do MLV; e quantificação da produção de ânion superóxido (O2
.-) ―in situ‖ 

através da fluorescência produzida pela oxidação do DHE. 
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5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS EXPERIMENTAIS ATRAVÉS DA 

AVALIAÇÃO PONDERAL, ÁREA DE INFARTO E HEMODINÂMICA 

 

Trinta dias após o infarto do miocárdio os ratos foram subdivididos em: grupo 

Sham, que sofreu cirurgia fictícia; Inf, grupo infarto sem insuficiência cardíaca; e 

grupo IC, animais infartados com sinais de insuficiência cardíaca. Para esta 

subdivisão foram consideradas a avaliação ponderal e hemodinâmica.  

Os animais com sinais de IC deveriam apresentar no mínimo dois dos 

seguintes critérios: PDfVE  ≥ a 15 mmHg (Anversa, 1986);  aumento de + 2 desvios 

padrão da razão da massa do pulmão e a massa corporal em relação ao grupo 

Sham (PP/MCIC ≥ PP/MCsham + 2 DS) e a presença de hipertrofia do VD calculada 

pelo aumento de + 2 desvios padrão da razão da massa do VD e a massa corporal 

(VD/MC
IC

 ≥ VD/MC
sham

 + 2 DS) (Anversa et al., 1985; Francis et al; 2001; Daviddof et 

al., 2004; Pereira et al., 2005).   

Os resultados do presente trabalho demonstraram que o peso corporal, não 

foi diferente entre os grupos estudados. Fundamentando este resultado, vários 

estudos apresentam peso corporal entre grupos Sham, Inf e IC semelhantes até 16 

semanas após o IM (Pereira et al; 2005; Fernandes, 2006; Dias et al., 2007). 

A avaliação indireta da hipertrofia do VE e VD foi realizada pela mensuração 

da massa úmida das câmaras cardíacas dividida pela massa corporal. A avaliação 

da massa pode refletir indiretamente o remodelamento ventricular que ocorre após a 

lesão ou agressão do miocárdio devido a obstrução ao fluxo sanguíneo das 

coronárias. No ano de 2000, um fórum internacional de remodelamento cardíaco 

definiu o remodelamento ventricular como um conjunto de episódios cardíacos 

(moleculares, celulares e intersticiais) que consequentemente manifestam-se através 

de mudanças no tamanho, massa, geometria e função cardíaca (Cohn et al; 2000; 

Francis, 2001; Zornoff et al; 2009). A hipertrofia do VD está associada com o 

aumento no diâmetro dos miócitos (hipertrofia concêntrica) e no VE há um aumento 

no diâmetro, e no comprimento dos miócitos, culminando em hipertrofia concêntrica 

e excêntrica, respectivamente (Anversa et al., 1985). A característica da hipertrofia a 

ser desenvolvida dependerá do tipo de estresse inicial na parede do ventrículo 

(Grossman et al., 1975). 
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Quando a razão entre a massa do VE e a massa corporal foi avaliada, não 

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos estudados, semelhante 

aos resultados encontrados nos trabalhos de Vargas et al. (2004), Pereira et al. 

(2005), Bianchi et al. (2006), Fernandes (2006) e Gilbert et al. (2007). O aumento da 

razão do VE/MC é um indicativo indireto de hipertrofia, porém, a técnica de 

avaliação utilizada neste trabalho, pode não detectar a existência de hipertrofia no 

tecido remanescente, visto que o cálculo da razão VE/MC é realizado utilizando a 

massa total VE. O aumento da massa do VE remanescente é compensado pela 

redução da massa referente à cicatriz, o que explica a inalteração desta razão, 

apesar de existir hipertrofia do VE remanescente após o IM (Mill et al; 1990).  

Na história clínica natural após o IM aproximadamente 50% dos pacientes 

desenvolvem algum grau de dilatação do ventrículo esquerdo. Desses, 50% dos 

pacientes desenvolvem aumento progressivo da câmara ventricular. Entretanto, 50% 

dos pacientes mantêm-se estáveis. Daqueles sem dilatação na fase aguda, um 

número não definido irá apresentar remodelamento após algumas semanas, meses 

ou anos do episódio isquêmico (Gaudron et al; 1993).  

A avaliação da razão VD/MC demonstrou que houve um aumento da massa 

do ventrículo direito no grupo IC em relação aos demais grupos estudados. Este 

resultado também foi encontrado no trabalho de Pereira et al. (2005). Após o IM, a 

sobrecarga pressórica imposta a câmara cardíaca direita e a hipertrofia concêntrica 

do VD são amplamente descritas e estão correlacionadas com os resultados do 

presente estudo. A hipertrofia do VD pode ser desencadeada pelas alterações 

hemodinâmicas iniciadas no VE (Anversa et al; 1986; Pfeffer et al; 1995), por fatores 

de ativação humoral (Nahrendorf et al; 2003) e pela congestão pulmonar que se 

instala na insuficiência cardíaca (Jasmim et al; 2004).  

A observação dos dados da massa pulmonar corrigida pela massa corporal 

demonstrou que no grupo IC esta razão foi maior que a mesma razão dos animais 

Sham, mais duas vezes o desvio padrão. Além disso, houve uma diferença 

estatisticamente significante entre o grupo IC e o grupo Inf. Estes resultados foram 

semelhantes aos encontrados nos trabalhos de Francis et al. (2001), Pereira et al. 

(2005), Bianchi et al. (2006), Fernandes (2006), Giubert et al. (2007) e Faria et al. 

(2011). Estes pesquisadores demonstraram que a razão entre a massa pulmonar e a 
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massa corporal dos animais IC era maior que a mesma razão nos animais Sham, e 

também utilizaram este resultado como um critério para classificar os animais com 

insuficiência cardíaca. A razão PP/MC pode evidenciar indiretamente a hipertensão 

pulmonar, que é considerada uma complicação secundária a IC (Butler et al; 1999; 

Francis et al; 2001). Esta razão provavelmente esta aumentada devido à congestão 

pulmonar e ao edema decorrente da IC. A pressão aumentada nas veias 

pulmonares é transmitida de modo retrógrado aos capilares e artérias o que resulta 

no remodelamento do parênquima pulmonar. O aumento da massa dos pulmões 

ocasionado pelo remodelamento pulmonar deve-se à deposição de colágeno e 

reticulina. Desta forma, ocorre também o enrijecimento do parênquima pulmonar 

(Jasmin et al; 2004). 

Através da observação macroscópica dos corações, pela técnica de 

planimetria descrita por Mill et al. (1990) foi possível constatar que a área de cicatriz 

não foi diferente entre os animais trinta dias após o infarto.  A fim de descartar a 

influência da massa corporal dos animais sobre o resultado encontrado, foi 

determinada a razão entre a área de cicatriz e a massa corporal. Não houve 

diferença estatística entre as razões AI/MC dos grupos Inf e IC. Também não houve 

correlação entre a AI e as razões PP/MC, VE/MC e VD/MC. Resultados semelhantes 

também foram encontrados no trabalho de Pereira et al; (2005) quatro semanas 

após o infarto. Logo, é possível sugerir que a alteração encontrada na razão PP/MC 

e VD/MC em animais IC não esteja associada diretamente ao tamanho da AI, mas 

às alterações do processo de remodelamento ventricular após o IM que podem, de 

forma retrógrada, atingir os pulmões.  

 Após a avaliação da AI por planimetria, as áreas de cicatriz foram 

mensuradas por histologia. Neste método, os resultados obtidos demonstraram uma 

média de AI de ambos os grupos superior ao resultado mensurado no método da 

planimetria (Média AI% por planimetria: 36,18 ± 1,56; Média AI% por histologia: 

52,33 ± 1,24 %) (Figura 12 A; 14 A, B). Contudo, nos dois métodos utilizados para 

mensuração da AI% os grupos Inf e IC apresentaram AI semelhantes. Desta forma, 

foi possível confirmar que independente da técnica de avaliação da área de infarto, 

ambos os grupos estudados apresentaram AI de tamanho semelhante. Resultados 

semelhantes foram encontrados sete (Faria, 2009), trinta (Dias et al; 2007) e 60 dias 

(Pereira et al; 2004; Fernandes, 2006) após o IM.  
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Segundo Zornoff et al. (2009) o método de avaliação mais recomendado para 

determinar a AI é a medida da circunferência epicárdica e endocárdica em 

segmentos de coração infartado e não infartado. Corroborando nossos resultados 

estes autores relatam que a diferença no tamanho da AI mensurada através dos 

métodos deve-se principalmente a diferença dos procedimentos de mensuração 

relacionados de forma intrínseca à técnica escolhida para avaliação.  

Através da visualização histológica foi possível demonstrar que uma extensa 

cicatriz de infarto foi formada na parede anterior do ventrículo esquerdo após 30 dias 

decorridos do IM (Figura 15 A). A ligadura da coronária esquerda resulta em geral 

em extensos a moderados infartos transmurais, localizados na parede anterior do 

ventrículo esquerdo com maior dilatação do VE (Souza, 2005; Zornoff et al; 2009).  

A maioria dos trabalhos tem correlacionado a IC a episódios de infarto com 

grande área de cicatriz (Anversa et al., 1985; Pfeffer et al., 1991; Olivetti et al., 

1991). Porém, de acordo com o trabalho de Pfeffer et al. (1979), as áreas de infarto 

encontradas em nosso estudo classificam-se como moderadas (Média AI% por 

planimetria: 36,18 ± 1,56 %), o que possibilitou a avaliação de um grupo mais 

homogêneo de animais infartados, desconsiderando aqueles com cicatriz muito 

pequena (menor que 30 %), ou muito grande (maior que 48 %).  

A avaliação hemodinâmica após a oclusão da artéria coronária em ratos têm 

sido realizada e bastante discutida na literatura. Diferentes estudos mostram que o 

IM provoca a diminuição de variáveis funcionais, tais como volume sistólico, débito 

cardíaco, a pressão sistólica do ventrículo esquerdo e derivadas de pressão 

negativa e positiva. Em paralelo, é descrito um aumento na PDfVE. O IM é 

acompanhado, portanto, por disfunção sistólica e distólica que podem precocemente 

serem identificados após a oclusão coronariana (Fernandes, 2006; Zornoff et al; 

2009; Faria, 2009). 

As medidas hemodinâmicas realizadas no presente trabalho também 

indicaram que animais trinta dias após o IM, com área de cicatriz semelhante, 

apresentaram-se divididos em dois grupos distintos: Inf, que não desenvolveram 

sinais de IC; e IC, animais que apresentaram sinais de IC pós-IM. Esta divisão foi 

estabelecida pela elevação da pressão diastólica final no VE no grupo IC, acima do 

valor de 15 mmHg, conforme é indicado em várias pesquisas (Anversa et al; 1985; 
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Francis et al., 2001; Daviddof et al; 2004; Pereira et al. 2005; Fernandes, 2006; Dias 

et al; 2007). A PDfVE acima de 15 mmHg obtida através da avaliação 

hemodinâmica, somada a diminuição das derivadas de pressão negativa e positiva 

do VE, bem como o aumento das razões PP/MC e VD/MC no grupo IC são os 

fatores que sinalizam em nosso trabalho a caracterização destes dois grupos 

distintos. Esta caracterização está de acordo com vários trabalhos desenvolvidos em 

nosso laboratório (Pereira et al; 2005; Fernandes, 2006; Dias et al; 2007; Arêas, 

2009; Faria, 2009). 

Não houve diferença estatisticamente significante na pressão arterial sistólica, 

diastólica e média entre os grupos Sham, Inf e IC. Neste trabalho, além do aumento 

da PDfVE e da diminuição das derivadas de pressão positiva e negativa do VE, foi 

observada a diminuição da pressão sistólica no VE dos ratos com sinais de IC. 
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5.2 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FUNCIONAL DA Na+K+-ATPase SENSÍVEL À 

OUABAÍNA EM ANIMAIS Sham, Inf E IC 

 

Para avaliação da atividade funcional da Na+K+-ATPase sensível à OUA após 

o IM, em animais que desenvolveram ou não sinais de IC, foi realizada a curva de 

relaxamento induzido pelo KCl (1, 2, 5 e 10 mM) em anéis de aorta incubados em 

solução livre de K+ (Webb e Bohr, 1978). O relaxamento induzido pelo K+ foi maior 

nos animais Inf comparados com os animais Sham nas concentrações 5 e 10 mM de 

KCl. Após a incubação por trinta minutos com OUA (10-4 M) o relaxamento induzido 

pelo KCl diminuiu. Entretanto, comparativamente, permaneceu maior que o 

relaxamento observado nos animais Sham, mas semelhante ao observado no grupo 

IC.  

Sabe-se que a OUA é uma substância endógena presente no plasma 

sanguíneo capaz de inibir a bomba de Na+K+-ATPase e assim, aumentar o tônus 

vascular (Skou e Esmann, 1992; Schoner, 2002). A concentração de 10-4 M utilizada 

no presente trabalho é descrita na literatura como sendo suficiente para bloquear 

completamente a função de todas as isoformas da Na+K+ATPase presentes na 

células vasculares (Blaustein, 1993; Arnon et al. 2000). Desta forma, como a adição 

de OUA ao banho não foi capaz de inibir o relaxamento induzido pelo KCl da mesma 

forma que nos animais Sham é possível especular que a participação da Na+K+-

ATPase neste relaxamento seja menor após o IM ou que outros fatores relacionados 

aos mecanismos vasodilatadores do MLV estivessem aumentados.  

A Na+K+-ATPase é considerada o principal componente da vasodilatação 

induzida pelo aumento da concentração de KCl, em solução com potássio zero, em 

células de MLV (McCarron e Halpern, 1990; Prior et al; 1998). Contudo, em estudo 

sobre a hiperpolarização induzida pelo K+ em artérias mesentéricas de ratos foi 

evidenciado o papel tanto da Na+K+ATPase quanto dos canais para KCl (Weston et 

al; 2002). Desta forma, além da Na+K+-ATPase, os canais para K+ também 

participam do relaxamento induzido pelo KCl. De acordo com estes resultados nossa 

hipótese é que após o infarto do miocárdio os canais para K+ do MLV dos animais 

que não desenvolveram sinais de IC estejam participando mais do relaxamento 

induzido pelo KCl. 
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A fim de verificar a participação dos canais para K+ neste relaxamento, foi 

utilizado TEA, um bloqueador não específico dos canais para K+. Após a incubação 

por trinta minutos com TEA (2 mM), o relaxamento induzido pelo KCl, antes e após a 

incubação com OUA, foi similar nos animais Sham e Inf. Logo, a diferença que 

existia no relaxamento induzido pelo KCl entre estes grupos quando avaliados com 

endotélio intacto, foi abolida pelo bloqueio dos canais para K. 

A Na+K+-ATPase é o principal componente da vasodilatação induzida pelo 

KCl em solução com [K+]0 em MLV (McCarron e Halpern, 1990; Prior et al; 1998). 

Contudo, estudo sobre a hiperpolarização induzida pelo KCl em artérias 

mesentéricas de ratos evidenciou o papel tanto da Na+K+-ATPase quanto dos canais 

para K+ nesse relaxamento (Weston et al; 2002). Desta forma, como o TEA aboliu as 

diferenças entre os grupos, especula-se que sejam os canais para K+ os 

responsáveis pela diferença no relaxamento induzido pelo KCl após o IM. 

A fim de avaliar a modulação endotelial sobre o relaxamento induzido pelo 

KCl após o IM foram realizadas as curvas de relaxamento após a remoção mecânica 

do endotélio e a incubação com L-NAME por 30 minutos.  

A remoção do endotélio aboliu a diferença no relaxamento induzido pelo KCl, 

antes da incubação com OUA, entre IC e Inf. Trabalhos demonstram que a remoção 

do endotélio inibe a atividade da Na+K+-ATPase (Rossoni et al; 2003; Dos Santos et 

al; 2003; Chen et al; 2005) e dos canais para K+ do MLV (Nelson e Quayle, 1995; Ko 

et al; 2008). Como a remoção do endotélio parece ter prejudicado mais os animais 

Inf do que os IC, é possível especular que mecanismos endoteliais, como os canais 

para K+ do endotélio, participem do relaxamento induzido pelo KCl nos animais Inf. 

A incubação com L-NAME acentuou a diferença entre IC e Inf antes e após a 

incubação com OUA. Além disso, a incubação com L-NAME possibilitou redução 

mais acentuada do relaxamento induzido pelo KCl em animais IC. Uma hipótese é 

que a diminuição do NO seja mais comprometedora para os animais IC em virtude 

dos mesmos já apresentarem disfunção endotelial acentuada.  

O papel do endotélio intacto na manutenção da atividade basal da Na+K+-

ATPase e dos canais para K+ pode também ser inibido pelo L-NAME e por outros 

inibidores não seletivos das sintases do óxido nítrico. Portanto, o NO é considerado 
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um estimulador da atividade da Na+K+-ATPase. Um dos mecanismos propostos para 

o NO ativar a Na+K+-ATPase e promover o relaxamento do MLV é o aumento dos 

níveis intracelulares de GMPc (Rapoport et al; 1985). Contudo, a ativação Na+K+-

ATPase independente do aumento do GMPc também já foi descrita (Gupta et al; 

1994). O NO também pode estimular o trocador Na+H+, que aumenta a concentração 

intracelular de Na+, estimulando o funcionamento da Na+K+-ATPase promovendo 

relaxamento vascular (Ando et al; 1991; Gupta et al; 1994). 

Para elucidar a fonte da diferença no relaxamento induzido pelo KCl, após o 

IM, entre os animais infartados que desenvolveram ou não sinais de IC dois 

questionamentos são importantes: 1) Será que os canais para K+ participam mais do 

relaxamento induzido pelo KCl em animais Inf e/ou a Na+K+ATPase participa menos 

deste relaxamento? 2) A diferença no relaxamento induzido pelo KCl em animais 

que desenvolveram sinais de IC em relação ao Inf poderia estar relacionada a 

diminuição da biodisponibilidade de NO e/ou aumento do estresse oxidativo neste 

grupo? 

Demonstrando a participação do endotélio na modulação do relaxamento 

vascular induzido pelo KCl em animais IC, a remoção do endotélio ocasionou 

resultados similares entre Sham e IC. Contudo, quando L-NAME foi incubado ao 

banho houve uma diminuição do relaxamento induzido pelo KCl, antes e após a 

incubação com OUA, dos anéis de aorta dos animais IC em relação aos animais 

Sham e Inf. Assim, é possível hipotetizar que a modulação nitrérgica sobre o 

relaxamento induzido pelo KCl é maior nos ratos IC, ou estes animais dependem 

mais do NO que possuem para modular seu relaxamento.  

Quando o TEA foi incubado ao banho por 30 minutos as diferenças no 

relaxamento induzido pelo KCl foram abolidas entre os grupos Sham, Inf e IC. Este 

resultado é sugestivo de que os canais para K+ estejam participando mais do 

relaxamento vascular induzido pelo KCl após o IM. Para avaliar a participação dos 

canais para K+ no relaxamento vascular vários protocolos são propostos como é 

possível observar na descrição realizada no item 1.4.1 na introdução deste trabalho. 

A utilização de fármacos inibidores específicos e inespecíficos dos canais para K+ é 

uma alternativa para esta avaliação, e possibilita o estudo funcional destes canais 

em preparações isoladas de células.  
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Desta forma, utilizou-se como protocolo de avaliação dos canais para K+ a 

curva de relaxamento induzido pela ACh. Nesta curva de relaxamento é possível 

avaliar o relaxamento dependente do endotélio em condições mais fisiológicas em 

relação ao potencial de membrana da célula, pois utiliza-se solução Krebs, com pH, 

temperatura e concentração iônica semelhante às concentrações plasmáticas. 

Outras preparações, como o protocolo de relaxamento induzido pelo K+ poderiam 

influenciar os resultados funcionais dos canais para K+ pois são realizados com 

solução K+ zero. Nestas condições, o steady state dos canais para K+ pode ter sido 

influenciado modificando a resposta dos mesmos a agonistas e antagonistas (Skaug 

e Detar, 1981). 

Desta forma, foram realizadas as curvas de ACh na presença de 

bloqueadores dos canais para K+ a fim de verificar a hipótese dos canais para 

potássio estarem participando mais do relaxamento dos animais após o IM, além de 

distinguir o papel específico de cada um destes canais na promoção do 

relaxamento. 
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5.3 AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS CANAIS PARA K+ NA RESPOSTA 

VASODILATADORA DEPENDENTE DO ENDOTÉLIO NOS ANIMAIS Sham, Inf E IC 

 

O relaxamento dependente do endotélio foi avaliado nos ratos, trinta dias 

após o infarto do miocárdio, com mesma área de cicatriz, com e sem sinais de 

insuficiência cardíaca. Uma curva concentração-resposta de relaxamento vascular 

induzido pela ACh (0,01 nM a 10 μM) foi realizada nos anéis de aorta torácica após 

a pré-contração com fenilefrina. O objetivo deste protocolo foi avaliar as respostas 

vasculares induzidas pela ACh após o IM entre os grupos Sham, Inf e IC. 

O relaxamento induzido pela ACh nos tecidos vasculares é dependente da 

presença de endotélio e pode ser atribuído a liberação de fatores derivados do 

endotélio (Chen e Cheung, 1992; Fèlètou e Vanhoutte, 2009).  

No presente trabalho nos animais infartados sem sinais de insuficiência 

cardíaca a sensibilidade à ACh foi menor em relação aos animais Sham. Nos 

animais que apresentaram sinais de insuficiência cardíaca além da sensibilidade à 

ACh, a Rmax também diminuiu quando estes animais foram comparados com os 

Sham. Na comparação entre os animais Inf e IC, a Rmax ao relaxamento induzido 

pela ACh nos animais IC foi menor que nos animais Inf. 

Corroborando com nossos resultados, estudos realizados com diferentes 

vasos em humanos com IM e IC demonstram uma redução do relaxamento 

dependente do endotélio (Belardinelli, 2001; Annuk et al. 2003; Linke et al. 2003).  

Sartório et al. (2007) demonstraram que a resposta máxima e a sensibilidade 

vasodilatadora mediada por ACh apresentou-se reduzida já em uma fase aguda (7 

dias) após infarto em artéria aorta. Neste trabalho os autores atribuíram os 

resultados da reduzida resposta à ACh após o IM possíveis mecanismos 

relacionados à disfunção da via do NO e ao estresse oxidativo vascular, não 

correlacionando-os a uma reduzida responsividade do músculo liso vascular. Bianchi 

et al. (2005) demonstraram que embora o relaxamento induzido pela ACh não tenha 

sido modificado após o infarto, ocorreu um aumento da reatividade à fenilefrina e 

diminuição da biodisponibilidade do NO em anéis de aorta de ratas após sessenta 

dias de infarto.  

A vasodilatação dependente do endotélio está acentuadamente alterada na IC 

congestiva, contribuindo para a resistência periférica aumentada e a vasoconstrição 
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sistêmica (Drexler et al., 1992a). O prejuízo no relaxamento dependente do endotélio 

tem sido descrito em pacientes com IC crônica (IC) (Kubo et al. 1991; Katz et al. 

1992; Hornig et al. 1998b), contribuindo para o aumento da resistência vascular.  

Outros trabalhos com diferentes vasos de ratos mostraram redução, mas por 

outro lado também mostraram preservação do relaxamento dependente do endotélio 

em diferentes estágios do IM (Teerlink et al; 1993; Baggia et al; 1997; Bauersachs et 

al; 1999; Indik et al; 2001).  

Takahashi et al. (2005) encontraram relaxamento induzido pela ACh 

diminuído quando avaliaram diferentes vasos de resistência com o mesmo diâmetro, 

no estágio inicial da IC. Além disso, no trabalho de Baggia et al. (1997) o 

relaxamento induzido pela ACh também estava diminuído em artéria pulmonar de 

ratos com IC.  

Embora exista um volume expressivo de trabalhos que avaliam a reatividade 

vascular após o IM e durante o desenvolvimento da IC, há dificuldade de consenso 

em relação aos resultados dessas pesquisas encontradas na literatura. Isto se deve 

principalmente a diversidade de variáveis envolvidas nestes estudos. Assim, para 

avaliar precisamente os mecanismos de relaxamento dependentes do endotélio, 

deve-se considerar: espécie utilizada para estudo; leito vascular (Hirooka et al; 1994; 

Baggia et al; 1997; Takahashi et al; 2005); diâmetro do vaso (Mohri et al; 1997); 

estágio de desenvolvimento da IC (Takahashi et al; 2005); bem como a 

apresentação, ou não, de sinais de IC após o IM (Pereira et al; 2005).  

Desta forma, quando as diferenças na resposta vascular em ratos após trinta 

dias de IM, com mesma área de cicatriz, que desenvolveram ou não sinais de 

insuficiência cardíaca foram avaliadas pela primeira vez na literatura, em leito 

vascular caudal, por Pereira et al. (2005), esses autores encontraram nos animais 

Inf, semelhante aos nossos resultados, uma diminuição do relaxamento dependente 

do endotélio. Entretanto, de forma contrária aos nossos resultados, esses autores 

demonstraram no grupo IC um aumento do relaxamento dependente do endotélio 

que foi atribuído a uma maior biodisponibilidade de NO nestes animais. 

Os diferentes resultados encontrados no grupo de animais que 

desenvolveram sinais de IC, na comparação entre o presente trabalho e o trabalho 

de Pereira et al. (2005), podem ser atribuídos principalmente ao fato dos vasos 

estudados não serem iguais em ambos os trabalhos. Suportando esta hipótese cita-
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se Baggia et al. (1997) relatando que o relaxamento dependente do endotélio não é 

uniformemente prejudicado na IC, sendo dependente do tipo de vaso estudado. 

Corroborando nossos resultados que indicam diminuição do relaxamento 

dependente do endotélio em animais IC vários mecanismos são descritos na 

literatura e podem estar envolvidos nesta disfunção: 1) Redução da liberação ou 

aumento da degradação de NO (Drexler et al; 1994; Bauersachs et al; 1999; Indik et 

al; 2001); 2) Redução da expressão da eNOS (Comini et al; 1996; Schafer et al; 

2004); 3) Aumento da liberação de substâncias vasoconstritoras (Kubo et al; 1991; 

Katz et al; 1993); 4)  Dessensibilização da guanilato ciclase ao NO (Katz et al; 1992); 

e,  5) Diminuição da sensibilidade do MLV ao GMPc (Katz et al; 1992). 

Para verificar a participação do óxido nítrico nas respostas vasculares 

induzidas pela ACh foi realizada uma curva de relaxamento induzido pela ACh, com 

os anéis de aorta previamente incubados com L-NAME. Após a incubação por trinta 

minutos com L-NAME houve abolição do relaxamento induzido pela ACh em todos 

os grupos estudados. Através deste resultado foi possível demonstrar que o 

relaxamento induzido pela ACh em anéis de aorta de ratos Sham, Inf e IC era 

modulado por uma via nitrérgica. 

Similarmente aos nossos resultados, Takahashi et al. (2005) encontraram 

diminuição da resposta de relaxamento induzido pela ACh em vasos de resistência 

de ratos com IC quando utilizaram monometil-L-arginina (L-NMMA), um inibidor não 

específico da NOS semelhante ao L-NAME. No trabalho de Pereira et al. (2005) 

quando o endotélio dos anéis vasculares dos animais com e sem sinais de IC foram 

removidos, as diferenças entre os grupos também eram atenuadas.  

 Desta forma, até aqui é possível dizer que há um prejuízo do relaxamento 

vascular dependente do endotélio após o IM nos grupos Inf, ressaltando que o 

comprometimento no grupo de ratos IC é da sensibilidade e da Rmax. Além disso, a 

participação do NO modula positivamente o relaxamento dos anéis de aorta em 

todos os grupos. 

Então, quais seriam os mecanismos, modulados pelo NO, responsáveis pelo 

prejuízo do relaxamento após o IM? Dentre os vários mecanismos pelos quais o NO 

estimula o relaxamento vascular citam-se dois no presente trabalho: a Na+K+-

ATPase, já abordada anteriormente nesta discussão; e os canais para K+ do MLV. O 

NO é um fator endotelial que estimula os canais para K+ (Nelson e Quayle, 1995; 

Jackson, 2005, Ko et al; 2008; Briones et al; 2009; Fèlètou e Vanhoutte, 2009; 
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Rodrigues et al; 2011). Vários estudos sobre doenças que cursam com disfunção 

endotelial e/ou alteração da biodisponibilidade de NO têm relacionado o relaxamento 

vascular com o papel desempenhado pelos canais para K+ no controle do tônus 

(Brandes et al; 2000; Dimitropoulou et al; 2002; Callera et al; 2004; Briones et al; 

2009; Bonaventura et al; 2011).  

Em resposta a vários estímulos neuro-humorais o endotélio libera NO e 

hiperpolariza as células de MLV subjacentes e desta forma é o mais estudado dos 

EDHFs (Fèlètou e Vanhoutte, 2006). Sabe-se que o mesmo pode estimular Kv, IK, 

KATP e KCa dependendo do vaso e da espécie estudada (Waldron e Cole, 1999; 

Jacson, 2005; Fèlètou e Vanhoutte, 2006; Félétou e Vanhoutte, 2009). O mecanismo 

de atuação do NO sobre os canais para K+ pode ser dependente ou independente da 

formação de GMPc (Bolotina et al; 1994; Waldron e Cole, 1999; Fèlètou e 

Vanhoutte, 2006).  

Os canais para K+ do MLV desempenham um papel fundamental no controle 

do potencial de membrana e tônus. A ativação dos mesmos ocasiona 

hiperpolarização da membrana das células do MLV que diminui a atividade dos 

canais para Ca+2 voltagem dependentes do tipo L reduzindo o influxo de Ca+2 

promovendo uma vasodilatação (Nelson e Quayle, 1995; Ko et al; 2008). 

Estudos experimentais (Teerlink et al; 1994; Bauersachs et al; 1999) e clínicos 

(Kubo et al; 1991) demonstram a disfunção endotelial presente após o IM e no 

desenvolvimento de IC. Desta forma, seria possível que uma alteração da função 

nos canais para K+ durante o desenvolvimento destas doenças também pudesse ser 

encontrada.  

Mediante essas considerações e a fim de estudar a contribuição dos canais 

para potássio após o IM para o relaxamento vascular induzido pela ACh foram 

realizadas curvas de concentração resposta à ACh em anéis de aorta previamente 

incubados por 30 minutos com fármacos inibidores dos canais para K+.  

Inicialmente utilizou-se TEA, um inibidor inespecífico dos canais para K+. O 

TEA foi capaz de reduzir a sensibilidade e a Rmax nos grupos Sham, Inf e IC 

comparados a seus respectivos controles com endotélio intacto. Entretanto, na 

comparação da dAUC realizada a partir das curvas de relaxamento induzido pela 

ACh antes e após a incubação com o TEA, os grupos Inf e IC apresentaram dAUC 
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semelhante, mas ambos foram maiores que os animais Sham. A partir desses 

resultados seria possível especular que a participação dos canais para K+ no 

relaxamento vascular induzido pela ACh é maior após o infarto nos grupos com e 

sem sinais de IC. 

Diversos trabalhos que envolvem doenças cardiovasculares como a 

hipertensão arterial e o diabetes sugerem a participação dos canais para K+ como 

integrante dos mecanismos envolvidos nas alterações da reatividade vascular que 

ocorrem nestas doenças. Rossoni et al. (2002) demonstraram aumento da 

biodisponibilidade de NO em ratos tratados com OUA que desenvolveram 

hipertensão. Além disso, o TEA potencializou a resposta vasoconstrictora à 

fenilefrina em anéis de ratos tratados com OUA em maior proporção do que no 

grupo controle. Assim, estes autores sugeriram que o aumento do NO mediado pelo 

tratamento com OUA poderia estar ativando canais para K+.  

Em animais com hipertensão arterial induzida pelo modelo dois rins um clipe, 

Callera et al. (2004) e Bonaventura et al. (2011) demonstraram que a redução do 

relaxamento induzido pela ACh em anéis de aorta de ratos estava relacionada com a 

diminuição do funcionamento dos canais para K+.  

Dimitropoulou et al. (2002) sugerem em seu trabalho que o prejuízo no 

relaxamento na microvasculatura de animais com diabetes estaria relacionado a 

diminuição da corrente pelos canais para BKCa. 

A aorta é muito utilizada em preparações experimentais para avaliação 

eletrofarmacomecânica de processos fisiológicos e patológicos. Porém, pouco se 

sabe sobre a contribuição dos canais Kv e BKCa neste vaso. Tammaro et al. (2004) 

estudaram o papel funcional e as propriedades das correntes através dos Kv em 

toda a membrana celular do miócito isolado de aorta. Neste trabalho os autores 

sugeriram que a corrente através de IKv (via subunidade α-Kv 2.1) e não a corrente 

via BKCa, é a principal corrente ativada,  no repouso e durante a estimulação do MLV 

de aorta. 

Para avaliar a participação dos canais Kv no relaxamento induzido pela ACh 

foi utilizado 4-AP, um inibidor seletivo destes canais. Após a incubação dos anéis de 

aorta com 4-AP, a sensibilidade dos anéis à ACh e a Rmax foram reduzidas em todos 

os grupos. Quando a dAUC realizada a partir das curvas antes e depois da 
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incubação com 4-AP foram analisadas foi possível observar que no grupo Inf a 

dAUC foi maior que nos animais Sham e IC. Uma explicação para a dAUC dos 

animais Inf ser maior que nos animais Sham e IC seria então a maior participação 

dos Kv no relaxamento induzido pela ACh no grupo Inf.    

Embora sejam escassos os trabalhos sobre a alteração do funcionamento dos 

Kv em doenças cardiovasculares, de forma diferente aos resultados do presente 

trabalho, estudos mostram diminuição da participação dos Kv na reatividade vascular 

na hipertensão e hipertrofia em artérias coronárias (Kim et al., 2001; Wellman et al., 

2001). Parece que a atividade dos Kv está diminuída porque o potencial de 

membrana nestas doenças está mais positivo e a atividade dos Kv é dependente de 

voltagem. A maior positividade do Pm em repouso e um aumento dos níveis de Ca+2 

intracelular parecem representar um mecanismo de feedback positivo que provoca 

uma diminuição da atividade dos canais Kv (Martens e Gelband, 1996; Kim et al., 

2001; Wellman et al., 2001). 

Para avaliar os KCa foram realizadas curvas de ACh com pré-incubação de 

fármacos bloqueadores específicos dos canais para KCa de larga (Iberiotoxina) e 

pequena (Apamina) condutância, além do duplo bloqueio destes canais 

(Apam+Iberio). 

A incubação por 30 minutos com Apamina, inibidor seletivo de SKCa, 

ocasionou a diminuição da sensibilidade dos anéis de aorta à ACh nos grupos Inf e 

IC em relação ao grupo Sham. Quando a dAUC foi confeccionada com as curvas 

antes e depois da incubação com Apamina foi possível observar que a dAUC não foi 

diferente entre os grupos Sham, Inf e IC. Desta forma, embora tenha sido 

demonstrado que a inibição dos SKCa  influencia a função vasorelaxante através da 

diminuição da sensibilidade à ACh em animais após o infarto do miocárdio, não foi 

possível verificar quanto os SKCa participam do relaxamento dos animais IC. 

A incubação com Iberiotoxina, inibidor seletivo dos canais BKCa, não 

ocasionou diferença entre a sensibilidade a ACh e a Rmax das curvas de relaxamento 

induzidas em aortas de animais Sham, Inf e IC quando comparados com seus 

respectivos controles com endotélio intacto. Também não foi diferente, em nenhum 

aspecto, o relaxamento induzido pela ACh na presença de Iberiotoxina, entre os 

animais Sham e Inf, bem como Sham e IC. 
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Nos ratos que apresentaram sinais de IC, houve diminuição da Rmax da curva 

de relaxamento à ACh quando os mesmos foram comparados com os animais Inf. 

Contudo, a dAUC realizada com as curvas de relaxamento antes e após a adição de 

Iberiotoxina não foram diferentes entre os grupos. Como expressam estes 

resultados a inibição de BKCa pode influenciar o relaxamento induzido pela ACh 

diminuindo sua Rmax somente nos animais IC. Assim como anteriormente 

apresentado em relação a avaliação do bloqueio dos canais SKCa nos animais Inf e 

IC não é possível mensurar a quantidade que os BKCa também participariam do 

relaxamento à ACh, visto que as dAUCs foram iguais entre os grupos.  Seria possível 

especular que em uma situação de disfunção vascular ocasionada por mecanismos 

relacionados as alterações hemodinâmicas causadas após o infarto do miocárdio, 

estes canais participassem do relaxamento vascular de forma que na situação de 

um deles estar prejudicado, o outro poderia contribuir compensatoriamente para a 

manutenção da homeostase.  

Para verificar a participação conjunta de SKCa e BKCa no relaxamento induzido 

pela ACh após o IM foi realizado o duplo bloqueio com Apamina mais Iberiotoxina. 

Nos animais Sham houve diminuição da sensibilidade à ACh durante o duplo 

bloqueio quando comparados com Sham com endotélio intacto. O bloqueio isolado 

destes canais não ocasionou nenhuma diferença no relaxamento induzido pela ACh 

nos animais Sham. Isto poderia então demonstrar um mecanismo fisiológico de 

participação conjunta dos canais ativados por cálcio no relaxamento à ACh, um 

contrabalançando o papel do outro. 

Os animais infartados que não apresentaram sinais de IC não demonstraram 

diferenças em nenhum aspecto do relaxamento induzido pela ACh após o duplo 

bloqueio quando comparados com seu controle com endotélio intacto e com os 

animais Sham.  

Tammaro et al. (2004) demonstraram que mudanças nas características 

voltagem-dependentes dos IKv causadas por ↑[Ca+2]cit podem afetar o número  de 

canais abertos e influenciar a regulação do potencial de membrana. Estes autores 

sugeriram que este seria um importante mecanismo de hiperpolarização em MLV 

intacto quando estimulado por um agonista.  
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Seria possível especular que após o duplo bloqueio dos KCa os canais Kv 

estivessem compensando a ausência dos KCa mantendo normal o relaxamento 

induzido pela ACh nos animais Inf. 

Por outro lado, nos animais com sinais de IC os resultados demonstram uma 

maior participação dos canais para KCa no relaxamento induzido pela ACh. Como 

pode ser observado nos resultados, a dAUC realizada com as curvas de 

relaxamento antes e após a incubação com Apam+Iberio foi maior nos ratos IC que 

nos grupos Sham e Inf.  

Estudos recentes sugerem que os BKCa podem desempenhar um papel 

fundamental na regulação da pressão arterial e há fortes indícios de que o papel 

funcional de BKCa está aumentado em MLV durante a hipertensão crônica (Sobey, 

2001). Briones et al. (2009) demonstraram que há um aumento das correntes por 

BKCa, mas não por Kv, em ratos que desenvolveram hipertensão após o tratamento 

com OUA. Estes autores sugerem o aumento das correntes de BKCa como um 

mecanismo compensatório ao aumento do tônus vascular que ocorre em algumas 

doenças. 

Contudo, nenhum trabalho demonstrou até o presente momento a 

participação destes canais na reatividade vascular após o infarto e durante o 

desenvolvimento da IC. 

Mas fica um questionamento, quando SKCa foi inibido isoladamente pela 

Apamina em animais Inf houve redução da sensibilidade à ACh. Contudo, quando o 

duplo bloqueio foi realizado sobre estes anéis não houve diferença no relaxamento 

entre os grupos Sham e Inf. Este resultado parece ter sido ocasionado pela 

variabilidade intrínseca dos resultados obtidos.  

Como limitações do presente estudo destacam-se a variabilidade das 

respostas vasculares induzidas pela ACh quando os bloqueadores dos canais para 

KCa são incubadas ao banho. Contudo, mais do que uma limitação ou falha 

metodológica, estes dados parecem demonstrar um resultado no que se refere a 

importância destes canais na regulação do tônus em situações fisiológicas ou 

durante uma disfunção cardiovascular. 
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Ondas oscilatórias rítmicas são descritas após a aplicação de concentrações 

submáximas de fenilefrina em preparações de células isoladas de músculo liso 

vascular de aorta que produzem uma resposta complexa causando um aumento 

inicial na tensão basal, seguido por ondas lentas sobrepostas de contrações, as 

quais são chamadas ondas oscilatórias (Tammaro et al; 2004; Rocha e Bendhack, 

2007). Tammaro et al. (2004) sugerem que o aumento das oscilações rítmicas 

estaria relacionado a concentração de cálcio intracelular e as correntes por Kv 

mediariam o feedback hiperpolarizante destas oscilações voltagem-dependentes em 

aorta de ratos.  

Em estudo realizado por Rocha e Bendhack (2007) as contrações oscilatórias 

foram demonstradas em aorta de ratos com desnervação sinoaórtica. Além disso, 

estes autores verificaram que BKCa e KATP apresentavam-se com um papel 

dominante na regulação das contrações oscilatórias em aorta de ratos. 

Talvez este componente fisiológico das oscilações rítmicas possa estar 

presente após a inibição dos canais para KCa no presente trabalho. Desta forma, 

seria possível especular que a variabilidade dos resultados obtidos no presente 

trabalho durante a inibição dos canais para KCa poderia estar relacionada as 

contrações oscilatórias.  
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5.4 AVALIAÇÃO DAS ISOFORMAS α-1 Na+K+ATPase, eNOS, p-eNOS DA 

SINTASE DO ÓXIDO NÍTRICO DO MLV 

 

Em condições basais (segmentos arteriais retirados logo após o animal ser 

sacrificado) a expressão das isoformas α-1Na+K+-ATPase, eNOS, p-eNOS da 

sintase do óxido nítrico do MLV foi detectada através da técnica de Western Blot em 

segmentos de aorta torácica de ratos dos grupos Sham, Inf e IC.  

Não houve diferença na expressão protéica da isoforma α-1Na+K+-ATPase 

entre os grupos Sham, Inf e IC. Dias et al. (2007) não encontraram diferenças na 

expressão protéica da α1-Na+K+-ATPase em ratas após o IM com e sem sinais de 

IC. Callera et al. (2004) também não encontraram diferença na expressão protéica 

da Na+K+-ATPase em animais que desenvolveram hipertensão no modelo dois rins 

um clipe (2R1C). Estes autores atribuíram a diferença no relaxamento induzido pela 

ACh entre os animais 2R1C e os controle que encontraram neste trabalho a uma 

diferente participação dos canais para K+ entre os grupos. 

Após o infarto do miocárdio e durante o desenvolvimento de IC a alteração da 

biodisponibilidade de NO, bem como o aumento do estresse oxidativo podem 

influenciar a participação da Na+K+-ATPase (Kourie et al; 1998; Therien e Blostein, 

2000) e, desta forma podem ter contribuído para este resultado.  

Com o objetivo de verificar a participação do NO nas respostas de 

relaxamento vascular em uma fase crônica após o infarto do miocárdio a expressão 

protéica da eNOS foi avaliada. Posteriormente, estudou-se a fosforilação da eNOS 

no resíduo Ser1177 (p-eNOS). Esse resíduo, quando fosforilado, aumenta a atividade 

da enzima sintase do óxido nítrico e a produção de NO (Dimmeler et al., 1999; 

McCabe et al., 2000; Fleming e Busse, 2003; Wang et al; 2010). Dimmeler et al. 

(1999) compararam o potencial de fosforilação de diferentes resíduos Ser e 

concluíram que o resíduo Ser 1177 exerce papel fundamental na produção de NO, 

enquanto em outro resíduo avaliado (Ser 633), nenhuma fosforilação foi detectada. 

McCabe et al. (2000) ao analisar a fosforilação da eNOS, demonstraram aumento do 

fluxo de elétrons através do domínio reductase desta e, consequentemente houve 

aumento de NO (duas vezes acima do valor basal). A fosforilação da eNOS no 

resíduo Ser 1177 está associada a um aumento de produção de NO e na ativação da 

enzima em concentrações muito mais baixas de cálcio/calmodulina do que a eNOS 
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não fosforilada (Dimmeler et al; 1999; Fleming e Busse, 2003). Desta forma estes 

dados sugerem a importância da fosforilação da eNOS para sua atividade e para a 

produção de NO. 

 No presente trabalho, a expressão da eNOS não apresentou-se diferente 

quando os grupos foram comparados. Entretanto, a expressão da p-eNOS 

apresentou-se diminuída nos animais IC em relação aos animais Sham e Inf.  

 Alterações na via do NO têm sido extensivamente descritas em estudos 

clínicos e experimentais após o infarto do miocárdio e IC. Na IC experimental, em 

ratos e cães, a redução da biodisponibilidade do NO foi evidenciada pelo decréscimo 

na expressão vascular da principal enzima responsável pela sua liberação, a eNOS 

(Comini et al; 1996; Smith et al; 1996). Gaballa e Goldman (1999) também 

mostraram que em artérias de resistência em ratos, 3 semanas após infarto, a 

expressão aumentada da eNOS, por transfecção de seu cDNA, promoveu uma 

melhoria na vasodilatação por ACh, bem como nos níveis de eNOS, previamente 

demonstrados reduzidos nos ratos com IC (Gaballa et al; 1999).  

Em uma fase crônica após o IM (8 semanas), assim corroborando nossos 

resultados, Stathopulos et al. (2001) também encontraram uma redução na atividade 

da isoforma cálcio-dependente da NOS em aorta de ratos. 

Em aortas de cães com IC demonstrou-se redução na produção de nitrito, 

uma medida indireta da atividade da eNOS, tanto em resposta à estimulação pela 

ACh como pela bradicinina (Smith et al; 1996). Com isto, estes autores sugeriram 

que a vasodilatação dependente do endotélio estaria atenuada devido a uma 

redução da atividade da eNOS.  

Corroborando com os dados funcionais encontrados no presente trabalho, a 

diminuição da expressão da p-eNOS poderia, de certa forma, explicar porque o 

aumento do relaxamento induzido pelo KCl na presença de OUA encontrado no 

presente trabalho foi revertido com a remoção do endotélio e TEA, mas não foi 

influenciado pela incubação com L-NAME. 
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5.5 QUANTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE ÂNION SUPERÓXIDO (O2
.-) ―in situ” 

ATRAVÉS DA FLUORESCÊNCIA PRODUZIDA PELA OXIDAÇÃO DO DHE 

 

Em vasos de grande calibre como a aorta, o NO tem sido descrito como o 

vasodilatador predominante liberado no relaxamento dependente do endotélio 

(Moncada et al; 1991; Nagao et al; 1992). O mecanismo chave sugerido para a 

explicação da redução do relaxamento dependente do endotélio é a redução da 

biodisponibilidade de NO. Esta por sua vez está relacionada ao balanço entre a sua 

produção e degradação.  

Para avaliar a produção de NO estudou-se no presente trabalho a expressão 

das isoformas da sintase do NO eNOS e p-eNOS. Contudo, sabe-se que é de 

fundamental importância para biodisponibilidade do NO a sua taxa de degradação. 

Evidências sugerem que a disfunção endotelial poderia resultar da redução da 

liberação ou da inativação aumentada do NO (Comini et al; 1996; Katz et al; 1999).  

Os ânions superóxido parecem ser a principal fonte de inativação do NO 

(Gryglewski et al., 1986). Quando o NO combina-se com o ânion superóxido forma-

se o radical peroxinitrito (ONOO-) (Beckman et al; 1990) o qual pode formar 

radicaishidroxil e promover a nitração de resíduos de tirosina (Bouloumie et al., 

1997). O peroxinitrito pode, além de reduzir a biodisponibilidade do NO, oxidar 

grupos lipídios (Radi et al., 1991). Esta oxidação pode levar à formação de 

lipoproteina de baixa densidade oxidada (oxLDL) que, juntamente a outros produtos 

de peroxidação lipídica, pode reduzir a expressão da eNOS em células endoteliais 

(Liao et al., 1995). 

Desta forma, no presente trabalho foi avaliada a fluorescência produzida pela 

oxidação do dihidroetídeo verificar a produção de O2
.- em animais trinta dias após o 

IM, com e sem sinais de insuficiência cardíaca. O DHE é um derivado do etídio que 

entra em contato com O2
.- oxida-se e posteriormente se liga ao DNA das células 

emitindo fluorescência vermelha. Este método permitiu analisar a produção de O2
.- 

“in situ” nos segmentos arteriais de aorta. 

Foi encontrado significante aumento da produção de O2
.- nos anéis de aorta 

dos animais Inf e IC quando comparados aos animais Sham. 

Trabalhos com animais experimentais (Bauersachs et al; 1999; Schafer et al; 

2003; Schafer et al; 2004) e também com pacientes após infarto do miocárdio 

(Hornig et al; 1998b; Katz et al; 1999) corroboram os resultados encontrados no 
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presente trabalho, pois sugerem ou demonstraram um aumento na produção de 

ânions superóxido, que por sua vez, reduziria a biodisponibilidade de NO e levando 

à disfunção endotelial. O efeito da aldosterona como promotora de estresse 

oxidativo vascular tem sido enfaticamente sugerido por diversos estudos em vasos 

sanguíneos como coronárias (Sun et al., 2002) e vasos periféricos (Bauersachs et al; 

2002; Schafer et al; 2003). 

Indik et al. (2001) avaliaram a influência do estresse oxidativo sob o 

relaxamento induzido pela ACh em ratos com IC, 3 semanas após o IM. Semelhante 

aos resultados encontrados no presente trabalho, o relaxamento induzido pela ACh 

estava diminuído nos animais com IC. O prejuízo no relaxamento dependente do 

endotélio foi atribuído ao aumento das espécies reativas de oxigênio, excessiva 

degradação do NO e reduzida atividade da superóxido desmutase vascular (SOD, 

antioxidante capaz de prevenir a degradação de NO).  

O aumento dos níveis de citocinas, como o TNF-α também pode estar 

envolvido nessas alterações do metabolismo oxidativo após o infarto (Heba et al; 

2001). O TNF-α  pode causar disfunção endotelial por aumentar a produção de 

radicais livres derivados do oxigênio, os quais, a seu turno, destroem o NO 

produzido pelo endotélio. Além disso, o TNF-α pode inibir a expressão da SOD 

extracelular (Marklund, 1992). Evidências experimentais sugerem que a 

concentração plasmática de TNF-α em pacientes com IC, se relaciona ao grau de 

disfunção endotelial como por estímulo à ACh (Katz et al; 1994).  

A reduzida expressão da eNOS encontrada em animais com IC no presente 

trabalho pode ter sido ocasionada pelo aumento do estresse oxidativo. Entretanto, 

nos animais infartados sem sinais de IC, embora o estresse oxidativo estivesse 

aumentado, não houve diminuição da expressão da eNOS. Mais uma vez, ao 

desenvolvimento ou não de sinais de IC possibilita a caracterização de mecanismos 

diferentes quando se avalia disfunção endotelial e os fatores a ela relacionados 

como estresse oxidativo e biodisponibilidade de NO.  

É importante ressaltar também que de forma contrária aos resultados 

encontrados no presente trabalho, Bauersachs et al. (1999) demonstraram um 

aumento na expressão vascular da eNOS, 8 semanas após infarto do miocárdio, em 

animais com IC, concomitante ao aumento do estresse oxidativo vascular. A 

liberação basal de NO também está descrita aumentada na IC em pacientes (Drexler 

et al., 1992a; Habib et al., 1994).
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6 CONCLUSÃO 

30 dias após o IM, em ratos com AI semelhante, com e sem sinais de IC, 

existem diferenças nos mecanismos de relaxamento vascular que induzem a 

caracterização de dois grupos com respostas funcionais distintas. 

Dentre os possíveis mecanismos envolvidos nas diferenças entre os grupos, o 

presente trabalho propõe (Figura 39): o aumento da participação dos canais de K+ e 

o aumento do estresse oxidativo após o IM, bem como a expressão diminuída da p-

eNOS no grupo de animais que desenvolveram sinais de IC. 

Sugere-se que nos animais Inf os canais Kv estejam contribuindo mais para o 

relaxamento vascular, enquanto os animais IC, parecem depender mais dos canais 

KCa. As diferenças no relaxamento vascular, de acordo com os protocolos utilizados 

no presente trabalho, não estariam relacionadas à alteração da função e expressão 

da Na+K+-ATPase entre os grupos Inf e IC.  

 
 

 
Figura 39: Esquema sumarizando os principais resultados encontrados no presente 
trabalho.
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