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RESUMO 
 

A hipertensão arterial sistêmica é uma condição crônica que apesar da 

disponibilidade de um arsenal terapêutico considerável, é sempre foco do 

desenvolvimento de novos fármacos. Em estudos de triagem realizados em nosso 

grupo, o composto 1-[(2,3-diidro-1-benzofuran-2-il)metil]-4-fenilpiperazina 

(LINS01005) foi identificado como potente vasodilatador de anéis de aorta de ratos, 

o que motivou a investigação de seu potencial mecanismo de ação, bem como as 

características químicas da molécula que regem essa atividade. Dessa forma, o 

objetivo deste trabalho foi investigar as possíveis vias de relaxamento vascular 

envolvidas na ação desse composto em anéis de aorta torácica isolados de ratos 

Wistar e SHR através do uso de bloqueadores farmacológicos, e avaliar a potência e 

possíveis relações estrutura-atividade de uma série de derivados. Para tal, 

preparações de aorta com e sem endotélio íntegro foram incubadas com o composto 

LINS01005 na presença e ausência de bloqueadores da síntese de óxido nítrico, da 

guanilato ciclase, da síntese de prostanóides, de canais de potássio, de 

antagonistas de receptores de membrana e de antioxidantes. Os resultados 

mostraram que a ação vasodilatadora do composto LINS01005 é parcialmente 

depentende de fatores endoteliais, e possivelmente envolve a via do óxido nítrico-

guanilato ciclase-canais de potássio. Uma provável participação de receptores 

dopaminérgicos da família D2 também parecem ter um papel importante. 

Finalmente, a avaliação da potência desses compostos mostrou que o LINS01005 

tem atividade nanomolar, e sua ação é limitada por substituintes na região aromática 

e depende da porção fenilpiperazina. Esses dados auxiliarão no planejamento de 

compostos vasodilatadores ainda mais potentes, com mecanismo de ação definido. 

Palavras-chave: óxido nítrico; vasodilatadores; planejamento de fármacos; anti-

hipertensivos; fenilpiperazina.     
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ABSTRACT 
 

Systemic arterial hypertension is a chronic condition that despite the availability of a 

considerable therapeutic arsenal, is always focus of the development of new drugs. 

Screening studies performed in our group identified that the compound 1-[(2,3-

dihydro-1-benzofuran-2-yl)methyl]-4-phenylpiperazine (LINS01005) was a potent 

vasodilator of rat aortic rings, which motivated the investigation of its potential 

mechanism of action, as well as the chemical features from the molecule that 

determine this activity. Therefore, the objective of this work was to investigate the 

possible pathways of vascular relaxation involved in the action of this compound on 

thoracic aortic rings isolated from Wistar and SHR rats by using pharmacological 

blockers, in addition to evaluate the potency and possible structure-activity 

relationships of a set of derivatives. For this purpose, aortic preparations with and 

without functional endothelium were incubated with the compound LINS01005 in the 

presence and absence of nitric oxide synthesis, guanylate cyclase, prostanoid 

synthesis and potassium channels blockers, as well as membrane receptor 

antagonists and antioxidants. The results showed that the vasodilating effect of the 

compound LINS01005 is partially dependent on endothelial factors, and possibly 

involves the nitric oxide-guanylate cyclase-potassium channel pathway. Participation 

of D2-like dopaminergic receptors was also identified and seems to play an important 

role. Finally, the evaluation of the potency of these compounds showed that 

LINS01005 has nanomolar activity, and its action is limited by substituents in the 

aromatic region and depends on the phenylpiperazine moiety. These data will help in 

the design of even more potent vasodilator compounds, with a defined mechanism of 

action.  

Keywords: nitric oxide; vasodilators; drug design; antihypertensives; 

phenylpiperazine.   
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As doenças cardiovasculares (DCV) são as maiores causas de morbidade e 

mortalidade tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento (NITSA et al., 

2018). Em 2015, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que as DCV 

foram responsáveis por mais de 17,7 milhões de mortes, representando 31% das 

mortes em todo o mundo (ROTH et al., 2017). Além disso, projeções apontam que 

até 2030 mais de 23 milhões de pessoas morrerão em decorrência de DCV 

(FRANCULA- ZANINOVIC; NOLA, 2018).  

Assim como na maior parte do mundo, as DCV são as principais causas de 

óbitos no Brasil. Em 2017, de acordo com dados VIII Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão Arterial, de 2020 (BARROSO et al., 2021), ocorreram um total de 

1.312.663, óbitos sendo mais de 27% decorrentes de DCV, números expressivos 

que reforçam a importância destas doenças no contexto de saúde pública.  

Além do número significativo de óbitos, as DCV são também responsáveis por 

elevado impacto sócio-econômico tanto em razão do elevado número de pacientes 

que necessitam de internações, gerando custos elevados ao sistema de saúde 

assim como em decorrência da incapacitação prematura (SIQUEIRA; SIQUEIRA-

FILHO; POROT LAND, 2017). Dentre as DCV mais prevalentes na população, estão 

a doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca congestiva (ICC), acidente 

vascular cerebral (AVC), infarto agudo do miocárdio (IAM) e hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) (LAFEBER et al., 2016; LIBBY; KOBOLD, 2019)  

A HAS é uma condição clínica cuja principal característica é a presença de 

valores elevados e sustentados da pressão arterial que irão causar ao longo dos
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anos, na ausência de controle adequado, importantes alterações estruturais e 

funcionais em diferentes orgãos, especialmente coração, encéfalo e rins. Além 

disso, a  hipertensão é fator de risco independente e o mais importante para todas 

as doenças cardiovasculares (BARROSO et al., 2021).  

Os indivíduos são considerados hipertensos quando as medidas repetidas e 

em condições adequadas da pressão arterial forem iguais ou superiores a 140 

mmHg de pressão sistólica e ou 90 mmHg de pressão diastólica (FIÓRIO et al., 

2020).  

Segundo dados da OMS, a HAS afeta de 20 a 40% da população mundial 

adulta, com maior prevalência para o gênero masculino e em países de baixa e 

média renda. A prevalência de HAS esta aumentando no mundo todo em razão do 

aumento da longevidade que ocorre especialmente em países desenvolvidos, 

enquanto que nos países em desenvolvimento o aumento expressivo da obesidade 

é o principal fator associado.  Ainda, existe uma estimativa de crescimento global de 

60% dos casos de hipertensão até 2025 e cerca de 7,1 milhões de mortes anuais 

relacionadas forma direta ou indiretamente com a hipertensão.  

Cerca de 90 a 95 % dos pacientes hipertensos apresentam hipertensão 

primária ou essencial, ou seja, são pacientes cuja causa da elevação persistente da 

pressão arterial não tem causa estabelecida, enquanto que 5 a 10% apresentam 

uma causa definida, sendo por esta razão denominada como hipertensão 

secundária (DINIS et al., 2017).  

A hipertensão essencial é uma condição clínica complexa e envolve a 

participação de fatores genéticos, neurais, renais, vasculares e ambientais (JUDD; 

OPARIL, 2013; BOLIVAR, 2013; HERING; TRZEBISK; NARKIEWICS, 2017).  
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Embora a etiologia da doença não seja totalmente conhecida podemos 

identificar uma série de fatores de risco que estão intimamente associados com a 

elevação da pressão arterial, entre os quais destacamos a história familiar, idade, 

etnia, obesidade, fatores sócio econômicos e dietéticos (MAGALHÃES et al, 2014; 

FRANCULA- ZANINOVIC; NOLA, 2018)..   

O tratamento da HAS inclui a instituição de medidas não farmacológicas, que 

consistem basicamente em mudanças nos hábitos alimentares e no estilo de vida, 

destacando entre estas mudanças a redução da ingestão de sal, bebidas alcoólicas 

e gorduras saturadas, cessação do tabagismo, prática de atividade física e redução 

de peso (OZA; GARCELLANO, 2015; ALBARELLO et al., 2020). Além da terapia 

não-farmacológica, a utilização de medicamentos geralmente se faz necessária para 

a grande maioria dos pacientes.  

O arsenal medicamentoso envolve uma gama elevada de agentes 

pertencentes a várias classes de fármacos que exercem seus efeitos por diferentes 

mecanismos o que permite a sua utilização isolada ou na forma combinada 

(YANCEY, 2018). A maioria destes agentes promove a redução da pressão arterial 

diminuindo a resistência periférica total através de efeitos diretos ou indiretos sobre 

o tônus vascular (SOUZA; SANTIAGO; ALMEIDA, 2016; COELHO et al., 2020). 

Entretanto, também deve ser levado em consideração outros aspectos importantes 

para o manejo desta condição clínica quando se utiliza a terapia medicamentosa 

com especial destaque para a segurança, tolerabilidade, freqüência de 

administrações e custo do tratamento, principalmente na população mais idosa 

(GIALAMA; MANIADAKIS; 2013). 



---    444   ---    

 

Tendo em vista que as células endoteliais tem um papel importante no 

controle do tônus muscular através da síntese e secreção de mediadores químicos 

vasoativos, especialmente vasodilatadores, a presença de disfunção endotelial, um 

estado de desequilíbrio entre os mediadores vasodilatadores e vasoconstritores, 

com predomínio das ações destes, quer por uma síntese aumentada ou ainda por 

redução da síntese e secreção dos vasodilatadores possa ser um componente  

importante na gênese da hipertensão arterial (OPARIL et al., 2003; NOBRE et al., 

2013). 

Apesar da hipertensão ser uma condição onde se dispõem de um arsenal 

farmacoterapêutico considerável para seu tratamento e controle, a busca por novos 

agentes com propriedades anti-hipertensivas é contínua. Considerando ainda, que a 

hipertensão é uma doença crônica, e que o percentual de pacientes que conseguem 

controlar e manter a pressão arterial dentro de valores adequados ainda esta muito 

longe de ser considerado satisfatório, novos agentes anti-hipertensivos são sempre 

considerados potenciais fármacos quando descobertos. Assim, este trabalho tem 

como foco estudar um novo agente com atividade vasodilatadora (nomeado 

LINS01005) em relação aos seus prováveis mecanismos de ação, que possam 

nortear o planejamento racional de derivados mais potentes.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

O sistema cardiovascular é um sistema fechado e complexo que permite o aporte 

de oxigênio, nutrientes, hormônios, gases e eletrólitos necessários para o 

metabolismo celular e, simultaneamente, a remoção adequada dos produtos 

gerados por este metabolismo (GUYTON; HALL, 2017). A manutenção do estado de 

equilíbrio entre estas ações é fundamental para a homeostase de diferentes tecidos 

do organismo.  

O coração é uma bomba pulsátil, responsável por gerar a pressão necessária 

para promover o deslocamento do sangue através de uma série contínua de vasos 

que variam tanto em diâmetro quanto em características estruturais e/ou funcionais. 

Os vasos formam uma extensa rede tubular que se distribui através do corpo e que 

permite o fluxo de sangue do coração para todas as células, assim como o seu 

retorno para o coração (FOX, 2007) .   

 

Figura 1. As diferentes  camadas (túnicas) que constituem um vaso sanguíneo (NG 

et al., 2018). 
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Esta complexa rede tubular é constituída pelas artérias, arteríolas, capilares, 

vênulas e veias. Com exceção dos capilares, todos estes vasos são constituídos por 

três camadas concêntricas distintas (figura 1) denominados como túnica intima, a 

túnica média e túnica adventícia, respectivamente, a partir da luz vascular 

(MONTANARI, 2016; CAMILO et al., 2017). 

A túnica íntima, a mais delgada da parede vascular, é formada por uma 

camada única de epitélio pavimentoso simples, as células endoteliais, que revestem 

internamente o vaso, formando um leito contínuo que mantém contato direto com o 

sangue circulante. Esta túnica também apresenta uma camada subendotelial 

constituída de tecido conjuntivo e uma membrana basal formada por colágeno, 

elastina, fibronectina e proteoglicanos. Entre a túnica íntima e a média também 

observa se uma lâmina elástica interna composta por fibras elásticas (CAHILLA; 

EILEEN; REDMOND, 2016).   

A túnica ou camada média, situada entre a túnica íntima e a adventícia, é 

composta principalmente por tecido muscular liso, circular e longitudinal, que ao se 

contraírem ou relaxarem podem alterar o diâmetro interno do vaso. Esta camada 

também contém outros componentes, como proteoglicanos, fibras elásticas e fibrilas 

de colágeno (MONTANARI, 2016). É a camada mais espessa da parede das artérias 

e dependendo da proporção de músculo e elastina pode apresentar maior ou menor 

capacidade de estiramento e retração. Finalmente, a túnica adventícia é composta 

por tecido conjuntivo frouxo rico em fibras colágenas e fibrócitos, fibroblastos e 

terminações nervosas.  

As artérias transportam sangue rico em oxigênio, hormônios e nutrientes do 

coração esquerdo para os tecidos e sangue pobre em oxigênio do coração direito 
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para os pulmões. Algumas artérias podem ser classificadas, quanto à arquitetura da 

camada média, em artérias elásticas, de grande calibre, e artérias musculares, de 

menor calibre. A artéria aorta é a principal artéria elástica presente no organismo e 

que apresenta uma túnica média composta por grande quantidade de fibras de 

elastina dispersa entre as células musculares (POHL; WIT; GLOE, 2000).  

Esta maior quantidade de material elástico permite que a artéria possa se 

expandir durante a elevação da pressão do sangue, que ocorre durante a sístole, e 

se retrair, durante o relaxamento ventricular. Esta retração elástica, especialmente 

da artéria aorta, assim como de outras artérias de maior calibre, permite a 

manutenção de um fluxo permanente de sangue para todo o circuito arterial, 

principalmente durante o período em que o coração se encontra em diástole 

(GUYTON; HALL 2017). 

Por outro lado, as artérias de menor calibre e as arteríolas possuem uma 

camada mais espessa e concêntrica de músculo liso em relação ao seu diâmetro e 

menor quantidade de fibras elásticas, sendo por esta razão, denominadas como 

artérias musculares.  

A contração e o relaxamento da camada muscular lisa nas pequenas artérias 

e arteríolas produzem alterações importantes no fluxo através do sistema arterial, 

permitindo que estes vasos exerçam um controle direto sobre o fluxo sanguíneo 

através dos diferentes leitos capilares.  Além disso, a redução do calibre vascular, 

especialmente das arteríolas (que já possuem lúmem mais estreito resultante da 

contração da sua camada muscular lisa), oferece maior resistência à circulação do 

sangue, sendo responsável pelo aumento da resistência periférica total (ZICHA et al. 

2014).  
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A resistência periférica e o débito cardíaco são determinantes fisiológicos da 

pressão arterial. Devido a proporcionalidade existente entre estes dois parâmetros, a 

alteração de uma ou ambas as variáveis irá proporcionar mudanças importantes nos 

valores da pressão arterial (GUYTON; HALL, 2017; TYKOCKI; BOERMAN; 

JACKSON, 2017; JACKSON, 2018). 

 

2.1. Contração da Musculatura Lisa Vascular 

O acoplamento excitação-contração na musculatura lisa vascular pode 

ocorrer através de dois mecanismos: acoplamento eletromecânico e acoplamento 

farmacomecânico (PAIVA; FARIAS, 2005; AKATA, 2007; WYNNE; CHIAO; WEBB, 

2009).  

No primeiro, o processo de despolarização da membrana da célula muscular 

promove uma alteração conformacional dos canais de cálcio controlados por 

voltagem, especialmente os canais de cálcio tipo L, que aumenta a permeabilidade 

deste canal e a condutância para este íon (AKATA, 2007). Esta mudança mediada 

pela despolarização caracteriza se pela alteração do canal do seu estado fechado 

para o estado aberto e o conseqüente fluxo do cálcio dirigido para o interior da célula 

em razão do seu gradiente eletroquímico (TYKOCKI; BOERMAN; JACKSON 2017) 

Por outro lado, no acoplamento farmacomecânico, a interação de diferentes 

agentes agonistas com seus receptores específicos, em sua maioria acoplados à 

proteína G, pode promover a ativação da enzima fosfolipase C. Esta enzima catalisa 

a transformação do fosfolipídio de membrana fosfatidil inositol 4,5-difosfato (PIP2) 

nos segundos mensageiros trifosfato de inositol (IP3) e diacilgliceraol (DAG).  
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O IP3, mediador hidrossolúvel liberado no citosol, interage com a proteína sensível 

ao inositol no canal de cálcio (receptor de IP3) presente na membrana do retículo 

sarcoplasmático, o mais importante reservatório de cálcio intracelular, promovendo a 

liberação de cálcio armazenado nesta organela para o citosol. Já o DAG, ao 

contrário do IP3, é altamente lipofílico, e em associação com o cálcio, ativa a 

proteína quinase C (PKC), uma quinase que modula a sensibilidade dos filamentos 

contráteis. Além disso, a PKC fosforila proteínas ligadas ao canal de cálcio tipo L 

aumentando a sua condutância a este íon (WEBB, 2003; WYNNE; CHIAO; WEBB, 

2009) 

A liberação de cálcio armazenado no reticulo sarcoplasmático também pode 

ser mediada pela ativação de receptores de rianodina (RyR) nesta organela. Estes 

receptores, que recebem esta denominação por serem sensíveis ao alcalóide 

rianodina estão presentes em canais que apresentam alta condutância para o íon 

cálcio (KUSHNIRA; WAJSBERGA; MARSKA 2017).  

Estes receptores, também sensiveis a cafeína, são ativados pelo cálcio 

liberado pelo próprio retículo em resposta a formação de IP3 ou pelo influxo de cálcio 

através do sarcolema, processo que recebe a denominação liberação de cálcio 

induzida pelo próprio cálcio. Canais de cálcio operados por receptor também estão 

amplamente distribuídos na musculatura lisa vascular e podem ser ativados por 

diferentes agonistas endógenos, entre eles a acetilcolina, endotelina, serotonina e 

angiotensina II.  

O influxo de cálcio para a musculatura lisa vascular também pode ocorrer 

através de canais de cálcio operados por estoque (BOOTMAN et al., 2001; 

KAUFFENSTEIN et al., 2012). Estes canais são abertos em conseqüência da 
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depleção deste íon no retículo sarcoplasmático, principal sitio de armazenamento 

intracelular de cálcio. Desta forma, a abertura destes canais em resposta a depleção 

de cálcio armazenado permite a reposição e a manutenção de concentrações 

adequadas de cálcio nos seus sítios de armazenamento.   

O processo contrátil da musculatura lisa vascular é deflagrado pelo aumento 

da concentração intracelular de cálcio, elemento central do processo, o que 

possibilita a formação do complexo ativo cálcio calmodulina (KAUFFENSTEIN et al 

2012). A calmodulina é uma pequena proteína,  possui 148 aminoácidos, altamente 

conservada, pertencente a família de proteínas que se liga ao íon cálcio, presente 

em todas as células eucarióticas e que apresenta semelhanças com a troponina C 

(STEVENS, 1983; PAIVA; FARIAS, 2005; HAIECHA, 2019).  

Esta proteína possui 4 sítios de ligação para o íon cálcio e exerce um 

importante controle na atividade de uma ampla variedade de enzimas entre elas a 

miosina quinase de cadeia leve (MQCL) (HAIECHA, 2019). 

Na presença de baixas concentrações intracelulares de cálcio, a calmodulina 

encontra se na sua forma inativa. Porém, quando a concentração de cálcio no 

citoplasma se eleva, como consequência do seu deslocamento do meio extra para o 

meio intracelular a partir da abertura de canais de cálcio inseridos na mambrana 

celular e ou da sua liberação de sítios de armazenamento no meio intracelular, 

ocorre a ligação de íons cálcio na molécula de calmodulina. Este acoplamento 

promove uma alteração conformacional no complexo cálcio calmodulina que permite 

a sua interação subsequente com a MQCL (SOMLYO; SOMLYO, 1994; BOOTMAN 

et al., 2001) 
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Como conseqüência da formação deste novo complexo, ocorre o 

deslocamento da subunidade inibitória da enzima MQCL e a exposição do sitio 

catalítico da enzima (LIU; KHALIL, 2018). Por conseguinte, esta quinase ativa pode 

promover a fosforilação reversível do resíduo de serina19 da subunidade regulatória 

da cadeia leve da miosina 20kDa (MLC20) (WEEB, 2003). Esta fosforilação do 

resíduo de serina ativa a ATPase da miosina e viabiliza a ciclização entre os 

filamentos de miosina e actina, necessários para o processo de encurtamento da 

célula muscular (figura 2).  

 

Figura 2. Etapas envolvidas no processo de contração mediada pela interação de 

agentes agonistas em receptores presentes na membrana da célula muscular lisa 

vascular. Diferentes agonistas podem ativar a enzima fosfolipase C. Esta enzima na 

sua forma ativa promove a formação dos mensageiros IP3 e diacilglicerol (DG). O 

IP3 promove a liberação de cálcio armazenado no retículo sarcoplasmatico mediante 

interação com receptores de IP3 localizados nesta organela. O DG ativa a PKC e 

esta promove a fosforilação de diferentes proteínas alvo. A elevação da 
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concentração intracelular de cálcio promove a formação do complexo cálcio 

calmodulina, o complexo reponsável pela ativação da miosina quinase de cadeia 

leve. A miosina quinase fosforila a cadeia leve de miosina e permite a ciclização 

entre os filamentos de actina e miosina e o encurtamento da musculatura lisa 

vascular (Fonte: WEBB, 2003). 

Além da fosforilação da cadeia leve da miosina, também contribui para a 

contração do musculo liso vascular a participação de uma via alternativa que  

modula a atividade da enzima fosfatase da miosina de cadeia leve. Esta enzima que 

catalisa a remoção do grupamento fosfato da miosina de cadeia leve inativa esta 

última e permite consequentemente o relaxamento do músculo liso vascular. Esta 

ação modulatória envolve a participação da via de sinalização RhoA/Rho quinase.  

A proteína Rho quinase é uma proteína pequena que pertence a superfamília 

Ras-GTPases, que pode estar presente  tanto na forma ativa quanto inativa graças a 

capacidade que esta proteína possui de ciclar entre estes dois estados. Quando 

uma molécula de trifosfato de guanosina (GTP) está ligada à proteína, temos a Rho 

quinase em sua forma ativa. Por outro lado, na presença de difosfato de guanosina 

(GDP) a proteína encontra-se no estado inativo (JAFFE; HALL, 2005; SHIMOKAWA; 

SUNAMURA; SATOH, 2020; LIU; KHALIL, 2018).   

A ativação da Rho quinase ocorre pela ação de agonistas de diversos 

receptores acoplados a proteína G ou tirosina quinases, que ativam de forma direta 

ou indireta proteínas ativadoras. Entre elas, estão o fator trocador de nucleotídeo de 

guanina da RhoA (RhoGEF), que realiza o remanejamento do GDP por GTP na 

proteína. Por outro lado, a atividade fosfatase intrínseca da proteína Rho permite a 

conversão GTP para GDP e o retorno para a sua forma inativa.  
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Quando na forma Rho-GTP, esta proteína pode ativar a sua serina-treonina 

cinase associada, denominada ROCKinase que pode então fosforilar a enzima 

fosfatase de cadeia leve da miosina tornando-a inativa (figura 2). Este evento 

possibilita que a fosforilação da miosina de cadeia leve induzida pela MQCL seja 

ainda mais efetiva e contribua para a manutenção do estado contrátil (JAFFE; HALL, 

2005; AKATA, 2007; LIU; KHALIL, 2018). 

2.2. Relaxamento da Musculatura Lisa Vascular 

Fica evidente em razão do papel central do cálcio no processo contrátil que o 

relaxamento do músculo se estabeleça em decorrência da redução intracelular de 

cálcio livre. Para que esta concentração atinja os valores basais, existem 

mecanismos que envolvem a participação de transportadores presentes tanto em 

organelas intracelulares, especialmente o reticulo sarcoplasmático, como na 

membrana celular (AKATA, 2007).  A figura 3 mostra os mecanismos envolvidos na 

redução da concentração intracelular de cálcio na musculatura lisa 

vascular.  
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Figura 3. Processo de relaxamento da musculatura lisa vascular O reticulo 

sarcoplasmático e a membrana plamática apresentam Ca2+/Mg2+-ATPase assim 

como trocador Na+/Ca2+ que promovem a redução da concentração de cálcio do 

citoplasma. Na fase de relaxamento a entrada de calcio por diferentes canais de 

cálcio é inibida (Fonte: adaptado de WEBB, 2003).  

Na membrana plasmática, na região das cavéolas ou rafts lipídicos, 

encontram se dois transportadores de cálcio que promovem o seu deslocamento 

para o meio extracelular, a bomba de cálcio (também chamada cálcio-ATPase) e o 

trocador sódio-cálcio (FLOYD; WRAY, 2007; AKATA, 2007). Utilizando energia 

proveniente da hidrólise de trifosfato de adenosina (ATP), a cálcio-ATPase 

transporta o cálcio para o meio extracelular. Já o trocador sódio-cálcio utiliza o 

gradiente eletroquímico de sódio, gerado pela atividade da bomba Na+/K+-ATPase, 

para realizar a transferência de três íons sódio para o meio intracelular, ao mesmo 

tempo em que um íon cálcio é transportado para fora da célula (figura 3).  

Já no retículo sarcoplasmático, a proteína SERCA realiza o transporte de 

cálcio do citosol para o interior desta organela onde pode ser novamente 

armazenado na forma associada com diferentes proteínas, entre elas a 

calsequestrina, e posteriormente liberado durante o processo de contração 

muscular. Da mesma forma que a cálcio-ATPase presente na membrana plasmática, 

a proteína SERCA realiza transporte ativo utilizando energia proveniente da hidrólise 

de ATP (2 íons cálcio são transportados para cada molécula de ATP hidrolisada). No 

músculo liso vascular, a SERCA 2b é a principal isoforma presente (FLOYD; WRAY, 

2007; AGUAIO-ORTIZ; FONSECA-ESPINOZA, 2020).  



 

111555   
 

Parte do cálcio presente na célula muscular também pode ser armazenada 

em outras organelas, tais como mitocôndrias, núcleo celular além da sua associação 

com proteínas citoplasmáticas (AKATA 2007).   

A redução na concentração citosólica de cálcio livre também promove a 

dissociação do complexo cálcio/calmodulina/miosina quinase de cadeia leve e 

conseqüentemente reprime a fosforilação da cadeia leve de miosina. Além disso, a 

redução do cálcio incrementa a remoção de fosfato da miosina de cadeia leve 

mediante o aumento da atividade da enzima fosfatase (Figura 3) (CHANG et al., 

2018). 

Também podemos obter relaxamento da musculatura lisa vascular por 

intermédio de mediadores químicos (agentes vasodilatadores) que promovem o 

aumento da síntese dos nucleotídeos cíclicos. O monofosfato cíclico de adenosina 

(AMPc) e de guanosina (GMPc) são dois importantes mensageiros intracelulares 

envolvidos em vários processos fisiológicos, incluindo a agregação plaquetária, 

secreção de hormônios, transdução de sinal neuronal e imunomodulação, entre 

diversos outros (BOBIN et al., 2016). Esses sinalizadores são produzidos por 

intermédio de suas respectivas ciclases, adenilato e guanilato ciclase a partir dos 

substratos trifosforilados.   

Existem 2 isoformas da enzima guanilato ciclase: a forma solúvel denominada 

guanilato ciclável solúvel, expressa no citoplasma celular e ativada pelo óxido nítrico 

(ON), e a particulada, expressa na membrana celular e ativada pelos peptídeos 

natriuréticos, figura 4,  (STASCH; SCHLOSSMANN; HOCHER, 2015).   

No músculo liso vascular, a guanilato ciclase solúvel, isoforma predominante, 

é uma hemoproteína heterodímerica formada pela associação das subunidades alfa 
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e beta, com cada uma delas podendo ainda estar presente sob duas isoformas, alfa 

1 ou 2 e beta 1 ou 2 (DENNINGER; MARLETTA, 1999; KHALID et al., 2020).  

Para que esta proteína tenha atividade funcional, é necessária a expressão 

das duas subunidades (alfa e beta), figura 4, sendo o heterodimero alfa-1/beta-1 a 

isoforma predominante nos tecidos, incluindo  na musculatura lisa vascular 

(DERBYSHIRE; MARLETTA, 2012).  

Cada uma das subunidades que formam a enzima pode ser separada  

funcionalmente em 3 domínios: domínio N-terminal ou domínio de ligação ao grupo 

heme, domínio ou região central e domínio catalítico C-terminal (GILEADI, 2014).  

No domínio N-terminal encontra se o grupo prostético heme, local onde ocorre 

a ligação do óxido nítrico, constituído por um anel de 5 membros, que contém 4 

átomos de nitrogênio e centralmente um átomo de ferro, figura 4. Este último, liga-se 

ao aminoácido da posição 105 da cadeia beta, uma histidina, que correponde ao 

quinto membro do domínio (HILDERS; GARCIN, 2018). O domínio central tem a 

função de promover a dimerização das duas subunidades, enquanto que o domínio 

C-terminal apresenta a porção catalítica da enzima. Este domínio apresenta alto 

grau de homologia com as respectivas regiões na enzima guanilato ciclase 

particulada e adenilato ciclase (WEDEL et al., 1995; WEITMANN et al., 1999). 

Com a ativação da porção catalítica da enzima, ocorre a conversão do GTP 

em GMPc, segundo mensageiro que ativa a proteína quinase G (PKG), um 

homodímero que apresenta em cada subunidade um domínio regulador que possui 

o sitio de ligação para o GMPc e o sitio catalítico. Quando o GMPc liga-se ao 

domínio regulador, ocorre a liberação dos sítios catalíticos que passam a fosforilar 

as proteínas-alvo em resíduos de serina e treonina (XIAO, 2019).   
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Figura 4. Representação esquematica da enzima guanilato ciclase solúvel (GCs), 

particulata (GCp) e adenilato ciclase (AC). Hélices transmembrana estão 

representadas em cor púrpura. As regiões em amarelo representam as porções 

catalíticas das enzimas. As subunidades alfa 1 e beta 1 da enzima guanilato ciclase 

solúvel são mostrados em verde. Na subunidade beta encontra se o grupamento 

heme – ligado a histidina 105 (Fonte: DENNINGER; MARLETTA, 1999). 

Como referido anteriormente, o AMPc é um nucleotídeo formado no interior 

das células a partir do ATP e regula muitos aspectos da função celular por 

intermédio da ativação da proteína quinase A (PKA). Esta quinase pode controlar a 

função de diferentes proteínas pelo processo de fosforilação. Para a síntese do 

AMPc é necessária a ação catalítica da enzima adenilato ciclase, enzima ligada a 

membrana celular. Em mamíferos, já foram identificadas 10 isoformas da enzima 

adenilato ciclase, 9 presentes na membrana plasmática e uma na forma solúvel. 

Estruturalmente, a enzima presente na membrana apresenta 12 hélices 

transmembrana (TM), figura 4, sendo os primeiros seis domínios da enzima (TM1-
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TM6) ligados a uma porção citosólica que inclui um domínio catalítico (C1a), seguido 

por um domínio (C1b) regulador. Posteriormente, uma segunda região 

transmembrana (TM7-TM12) é ligada a uma nova porção citosólica, com um 

segundo domínio catalítico (C2a) e um domínio regulador (C2b) mais a porção C-

terminal (SADANA; DESSAUER, 2009; COLOMBE;PIDOUX, 2021).  

O AMPc exerce a maior parte de seus efeitos ativando as proteínas quinases 

dependentes de AMPc. Essas proteínas também apresentam regiões regulatórias 

(onde ocorre a ligação do nucleotídeo) e catalíticas que também fosforilam resíduos 

de serina e treonina de outras proteínas (BOBIN et al., 2016) 

A fosforilação de proteínas-alvo pela PKG ou PKA tem a propriedade de 

reduzir o tônus vascular por meio de múltiplos mecanismos tais como: aumento da 

fosforilação da proteína fosfolambana, maior efluxo de cálcio através do trocador 

sódio-cálcio e cálcio-ATPase, inibição de liberação de cálcio do retículo, fosforilação 

e inativação do receptor IP3 assim como menor síntese do mesmo por fosforilação 

da enzima fosfolipase C, diminuição da sensibilidade dos miofilamentos contrateis 

ao cálcio, redução do influxo de cálcio pelos canais de cálcio do tipo L, aumento da 

atividade da enzima fosfatase, redução da afinidade do complexo cálcio calmodulina 

com a miosina quinase e promovendo a ativação e abertura de canais de potássio 

cujo efluxo promove um estado de hiperpolarização da membrana e consequente 

redução do influxo de cálcio através de canais de cálcio do tipo L (LINCOLN; DEY; 

SELLAK, 2001; COLOMBE;PIDOUX, 2021). 

2.3. O Papel do Endotélio na Regulação do Tônus Vascular 

Como já mencionado, o endotélio é constituído por uma monocamada de 

células endoteliais que revestem a luz dos vasos sanguíneos, e que se apóia em 
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uma fina e delicada camada de tecido conjuntivo, formando uma membrana basal 

que a separa de outras camadas subjacentes (CHISTIAKOV et al., 2015). Até o final 

dos anos 1970, esta camada delgada de células era vista como um componente 

inerte, com função meramente seletiva, que permitia apenas a transferência de água 

e pequenas moléculas entre o lúmen e as camadas subendoteliais (HIRASE; NODE, 

2012). 

Entretanto, após 1970 o interesse pelo endotélio aumentou vertiginosamente 

quando vários estudos tanto experimentais como em humanos demonstraram de 

forma clara a importância desta camada de células. A partir de então, ficou evidente 

que o endotélio apresenta atividades específicas que são importantes para a 

manutenção da homeostasia do sistema cardiovascular, tais como a regulação do 

tônus e do crescimento vascular, efeitos anticoagulantes e pró-fibrinolíticos, inibição 

da adesão e agregação plaquetária e leucocitária, além de efeitos anti-inflamatórios 

e antioxidantes (KOHLMANN Jr., 2007; GIRIBELA et al., 2011; CHISTIAKOV et al., 

2015; SU, 2015). 

Entre todas as funções importantes do endotélio, merece grande destaque o 

seu importante papel sobre a regulação do tônus da musculatura lisa vascular 

(DIAS; NEGRAO; KRIEGER, 2011; GODO; SHIMOKAWA 2017).  

O endotélio tem a capacidade de sintetizar e secretar mediadores químicos 

que podem produzir vasodilatação, coletivamente denominados como fatores 

relaxantes s derivados do endotélio (EDRF), representados principalmente pelo 

óxido nítrico (ON), prostaciclina (ou prostaglandina I2, PGI2) e o próprio EDHF, ou 

vasoconstrição, representados principalmente pela tromboxana A2, angiotensina II, 
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endotelinas e espécies reativas de oxigênio (KOHLMANN Jr., 2007; DIAS; 

NEGRAO; KRIEGER, 2011; ANDRADE; SANTOS; MATIN, 2014).  

Em condições fisiológicas existe um estado de equilíbrio entre a secreção e 

ou disponibilidade dos agentes vasodilatadores e vasoconstritores sintetizados 

localmente, embora, normalmente ocorra um predomínio dos efeitos mediados pelos 

agentes com ação vasodilatadora (CARVALHO e cols,, 2001; GODO; SHIMOKAWA 

2017). A seguir, uma breve revisão sobre esses agentes é realizada. 

2.4. Vasoconstritores 

2.4.1. Catecolaminas 

As catecolaminas são mediadores químicos, sintetizados a partir da oxidação 

do aminoácido tirosina, que apresentam um núcleo catecol, representado por um 

anel benzênico com dois grupos hidroxilas, e uma cadeia lateral etilamina com suas 

respectivas modificações (WALKER e.DROUILLARD, 2012).  

A noradrenalina (ou norepinefrina), adrenalina (ou epinefrina) e dopamina são 

catecolaminas endógenas, produzidas no sistema nervoso central (SNC), no sistema 

nervoso simpático e medula da adrenal que produzem uma ampla variedade de 

efeitos biológicos, tais como modulação da liberação de hormônios, controle 

metabólico, regulação cardiovascular, gastrointestinal e do SNC. Estas ações são 

mediadas através da interação destes mediadores com receptores de superfície de 

membrana celular específicos, todos eles acoplados à proteína G (KATZUNG; 

TREVOR, 2017) .  

A adrenalina e a noradrenalina exercem a sua atividade biológica através da 

sua ligação com receptores denominados adrenérgicos. Esses receptores são 
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divididos em duas grandes famílias α e β, que são então subdivididos em  α1, α2 e 

β1, β2 e β3, sendo que os receptores α1 e α2 podem ainda ser subdivididos em α1A, 

α1B, α1D, α2A, α2B e α2C (SILVA; ZANESCO, 2010).  

No sistema cardiovascular, a ativação dos receptores α1-adrenérgicos 

localizados nos vasos, especialmente da pele e leitos vasculares esplânicos, leva à 

vasoconstrição, assim como de grandes artérias, veias e arteríolas (PIASCIK; 

PEREZ, 2001; KATZUNG; TREVOR, 2017).  

A ativação dos receptores β1 localizados no coração promovem efeitos 

cronotrópicos e inotrópicos positivos, enquanto que a ativação de receptores β2 

vasculares promovem relaxamento da musculatura lisa e causam vasodilatação 

(SILVA; ZANESCO, 2010).  

A dopamina, precursor metabólico imediato da noradrenalina, exerce a sua 

ação biológica através da interação com receptores dopaminérgicos (D) que se 

localizam principalmente no cérebro, vasculatura esplânica e renal. Os receptores de 

dopamina são subdivididos em cinco tipos, nomeados D1 a D5, sendo todos 

pertencentes à família dos receptores transmembrana acoplados à proteína G 

(BEAULIEU; GAINETDINOV, 2015). 

Em relação ao sistema cardiovascular, a dopamina promove relaxamento da 

musculatura lisa de muitos leitos vasculares, causando importante vasodilatação, 

especialmente no rim, pela ativação de receptores D1, acarretando aumento 

significante da taxa de filtração glomerular e da excreção renal de sódio. No 

coração, a dopamina promove efeito inotrópico positivo por ativação direta em 

receptores β1 e indiretamente pela liberação de noradrenalina (GOLDBERG, 1989). 
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Todas as ações biológicas das catecolaminas liberadas através dos terminais 

nervosos são abolidas por dois mecanismos. O primeiro depende da atividade de 

proteínas carreadoras que promovem a recaptação destes mediadores químicos 

para os terminais nervosos e tecidos extraneuronais, e o segundo através do 

metabolismo destes neurotransmissores mediados pelas enzimas monoamina 

oxidase (MAO) e catecol O-metil transferase (COMT)  (KVETNANSKY et al., 2009; 

SONG et al., 2019). 

2.4.2. Endotelinas 

As endotelinas, peptídeos constituidos por 21 aminoácidos e duas ligações 

dissulfeto, são mediadores quimicos amplamente distribuídos no organismo.  

Inicialmente identificadas em células endoteliais aorticas, estes mediadores 

podem estar presentes sob 3 isoformas (endotelinas 1, 2 e 3) que se originam a 

partir da clivagem de precursores conhecidos como pré-pró-endotelinas. Esses 

precursores geram pró-endotelinas por ação de endopeptidases, e posteriormente, 

em endotelinas pela ação da enzima conversora de endotelina presente 

principalmente no plasma, pulmões e rins (SUDANO et al., 2006; DAVENPORT et 

al., 2016).  

As ações das endotelinas dependem da sua interação com receptores 

próprios acoplados à proteína G e classificados em ETA, ETB e ETC.  Os receptores 

ETA e ETB podem ser divididos ainda em diferentes subtipos.  

Os receptores de endotelina estão distribuídos em diferentes tecidos, 

incluindo vasos sanguíneos, músculo cardíaco, pulmões, rins e SNC. Os receptores 

ETA são encontrados principalmente no músculo liso vascular e cardíaco, e 
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apresentam elevada afinidade pela endotelina-1 e fraca afinidade pela endotelina-3. 

Já os receptores ETB são expressos em células endoteliais, renais e  no músculo 

liso vascular, entretanto,  ao contrário dos receptores ETA., apresentam a mesma 

afinidade para as três isoformas de endotelinas (LIPP  et al., 2005; DAVENPORT et 

al., 2016). 

A administração intravenosa de endotelina-1 causa queda rápida e transitória 

da pressão arterial mediada pela liberação de prostaciclina e óxido nítrico. A 

liberação destes mediadores vasodilatadores é resultante da ativação de receptores 

ETB. Esta vasodilatação, observada tanto em artérias de maior ou menor calibre, é 

posteriormente substituida pela potente ação vasoconstritora da endotelina-1, 

(SIMONSON, 1993). 

A expressão do gene ET1 pode ser estimulada por diferentes mecanismos, 

sendo a hipóxia, o shear stress, a angiotensina II, a adrenalina, a insulina, a 

trombina, algumas citocinas, fatores de crescimento e os radicais livres entre os 

mais importantes, enquanto que o óxido nítrico, prostaciclina e fator natriurético atrial 

podem reduzir a expressão deste gene (LIPP et al., 2005; ZANATA et al., 2008). 

2.4.3. Angiotensina II 

A angiotensina II (AngII) é um octapeptídeo ativo produzido através da 

clivagem enzimática sequencial de precursores, que exerce ações importantes em 

vários tecidos, incluindo musculatura lisa vascular, córtex da supra-renal, rins e SNC 

(CARVALHO et al., 2001).  

Para a síntese do peptídeo ativo, inicialmente, um precursor, denominado 

angiotensinogênio, uma glicoproteína circulante sintetizada no tecido hepático, é 
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convertida em angiotensina I (AngI) mediante a ação da enzima renina, uma aspartil 

protease de origem renal (GIESTAS et al., 2010; MILLER; ARNOLD, 2019). 

A AngI, peptídeo sem atividade biológica relevante, é por sua vez convertida 

no octapeptídeo Angiotensina II (AngII) pela ação da enzima conversora da 

angiotensina (ECA), uma dipeptil carboxipeptidase. A AngII, o hormônio efetor do 

Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA) pode interagir com receptores 

que estão amplamente distribuidos pelo organismo.  

O peptídeo ativo pode interagir com quatro receptores, nomeados desde 

subtipo 1 (AT1) até subtipo 4 (AT4), sendo pouco conhecidas as funções dos dois 

últimos. As principais ações conhecidas da AngII são mediadas, em sua maior parte, 

pela ativação do receptor AT1, que também é um receptor acoplado a proteína G 

(HIGUCHI et al., 2007; MILLER; ARNOLD, 2019).  

No músculo liso vascular, a ativação deste receptor leva à ativação da enzima 

fosfolipase C e formação de diacilglicerol (DAG) e inositol trifosfato (IP3) (KANAIDE 

et al., 2003). 

2.5. Vasodilatadores 

2.5.1. Óxido Nítrico (ON) 

O Óxido nítrico ON, um radical livre gasoso, é uma molécula sinalizadora 

altamente reativa sintetizada em uma ampla variedade de células, especialmente 

nas células endoteliais. Esta molécula de baixo peso molecular e altamente lipofílica, 

propriedades que possibilitam a sua rápida passagem através das membranas 

biológicas, é produzida a partir do oxigênio molecular e do aminoácido L-arginina 

através da ação das enzimas óxido nítrico sintases (NOS)  
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Existem 3 isoformas conhecidas da óxido nítrico sintase, a isoforma I ou  

neuronal (nNOS ou NOS-I), presente em células neuronais;  a  isoforma II, ou 

induzida (iNOS ou NOS-II), que pode ser expressa em vários tipos de células 

em resposta a citocinas, lipopolissacarídeos ou outros agentes infecciosos; e a 

isoforma III (eNOS ou NOS-III) presente nas células endoteliais (HONG et al., 2019). 

O ON produzido nas células endoteliais tem um papel importante no controle 

do tônus muscular, onde além de exercer potente atividade vasodilatadora, induz à 

angiogênese, inibe a adesão de leucócitos na superfície endotelial, inibe a 

agregação plaquetária e o crescimento do músculo liso vascular (CAHILLA; 

REDMONDB, 2016; GHIMIRE et al., 2016; KHADDAJ MALLAT et al., 2017).  

O ON na célula muscular lisa vascular interage com o ferro do grupo heme 

presente na enzima guanilato ciclase solúvel (GCs), interação que promove uma 

alteração conformacional e ativação do sitio catalítico da enzima.  A enzima 

guanilato ciclase, na sua forma ativa, catalisa a saída de dois grupamentos fosfato 

da molécula de GTP, resultando no segundo mensageiro GMPc. O GMPc ativa 

proteína quinase dependente de GMPc (PKG), que fosforila várias proteínas 

celulares e pode promover relaxamento devido à redução do influxo de cálcio e ou 

inibição da sua liberação dos sítios intracelulares de armazenamento, redução da 

sensibilidade dos miofilamentos ao cálcio e ativação de canais de potássio (KANG, 

2014; SU, 2015; ZHAO et al., 2015; FALCONER et al., 2018)  

A ação vasodilatadora também envolve a ativação direta dos canais de 

potássio pelo ON, cuja abertura permite o efluxo deste íon para o meio extracelular e 

redução do potencial de membrana, gerando a hiperpolarização da célula. Este 

potencial mais negativo resulta no fechamento dos canais de cálcio dependentes de 
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voltagem, impedindo a entrada de cálcio no interior da célula muscular. Além disso, 

a redução do influxo de cálcio promove a  redução do complexo cálcio-calmodulina e 

a fosforilação da cadeia leve de miosina, eventos que resultam em relaxamento do 

músculo liso e vasodilatação (MITCHEL et al., 2007). 

Este mediador é continuamente liberado em vasos de resistência, em 

resposta a tensão de cisalhamento do fluxo sanguíneo e tem papel importante no 

controle da pressão arterial (FREIRE; YOSHIDA, 2002; BRITO et al., 2021). 

2.5.2. Prostaciclina 

A prostaciclina (PGI2) é um prostanóide derivado do ácido araquidônico, um 

ácido graxo de 20 carbonos e 4 duplas ligações, principal precursor de eicosanóides.   

A prostaciclina é sintetizada principalmente pelo endotélio vascular e 

plaquetas. Sua ação biológica depende da interação e ativação de receptores 

específicos acoplados a proteína Gs (preoteína G estimulatória), denominados IP 

(SU, 2015).  

Na célula muscular lisa vascular e nas plaquetas, a prostaciclina induz a 

formação de AMPc e ativação da PKA, que irá promover a vasodilatação e inibição 

da agregação plaquetária (CARVALHO et al., 2001; MITCHEL et al., 2007; SU, 

2015; KHADDAJ MALLAT et al., 2017).   Adicionalmente, a prostaciclina também 

exerce efeitos citoprotetores, entre eles atividade antioxidante e inibição da secreção 

fatores de crescimento associados ao espessamento da parede dos vasos 

(CAHILLA; REDMONDB, 2016). 

2.5.3. Bradicinina 
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A bradicinina e a calidina são cininas formadas a partir da ação de proteases 

(calicreinas ou cininogenases), presentes no plasma e tecidos, atuando sobre 

substratos denominados cininogênios, produzidos no tecido hepático, fonte primária, 

mas não exclusiva, a partir da α-2 globulina (GINOZA, 2007).  

Dois cininogênios são encontrados no plasma. Uma das formas apresenta 

baixo peso molecular (BPM) enquanto que outra apresenta alto peso molecular 

(APM). O cininogênio de BPM tem a capacidade de atravessar a parede dos 

capilares teciduais, podendo ser convertidos em cininas pelas calicreinas teciduais 

(KATZUNG; TREVOR 2017). 

Os vários efeitos farmacológicos das cininas são provenientes da ativação de 

dois tipos de receptores cininásicos, denominados receptores B1 e B2, ambos 

acoplados a proteína G. No sistema cardiovascular a infusão de bradicinina pode 

causar redução da pressão arterial decorrente do seu potente efeito vasodilatador 

que é mediada normalmente pela interação da bradicinina com receptores B2. Esta 

ação vasodilatadora endotélio-dependente está relacionada com a liberação de 

mediadores vasoativos, entre eles óxido nítrico, prostaglandinas vasodilatadoras 

(PGE2 e PGI2) e o fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF) (LOIOLA e 

cols., 2011). 

2.5.4. Fator Hiperpolarizante Derivado do Endotélio 

O fator hiperpolarizante derivado do endotélio (EDHF, do inglês endotelium-

derived hyperpolarizing factor) é um potente vasodilatador, particularmente de 

pequenas artérias, cujo efeito relaxante sobre a musculatura lisa vascular 

caracteriza se por ser independente da formação do segundo mensageiro GMPc e 

ou AMPc. Embora a identidade deste ou destes fatores ainda permaneça 
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desconhecida vários estudos tem sugerido que o H2O2, íons potássio ou metabólitos 

provenientes do citocromo P450 possam ser possíveis candidatos a EDHF (KANG, 

2014; GOTO, 2019).  

O efeito vasodilatador do EDHF é mediado pela hiperpolarização da célula 

muscular lisa vascular. Esta hiperpolarização, resultante da abertura de canais de 

potássio, reduz o influxo de cálcio para o interior da célula muscular causando desta 

forma vasodilatação.  

Os principais mecanismos propostos para explicar a origem desta 

hiperpolarização envolvem  a liberação de íon potássio pelas células endoteliais, que 

no meio extracelular podem hiperpolarizar as células musculares através da ativação 

de canais de potássio dependentes de cálcio e ou ativação da bomba Na+/K+-

ATPase presentes na membranas destas células (KANG, 2014) ou através da 

síntese e liberação de metabólitos do ácido araquidônico, entre eles o ácido 

epoxieicosatrienóico, mediada pela enzima epoxigenase, ou ainda por intermédio do 

peróxido de hidrogênio, produzido pelo processo de dismutação do O2
- pela 

superóxido dismutase. Estes dois últimos também podem se difundir para o músculo 

liso e ativar canais de potássio sensíveis ao cálcio, especialmente os de alta 

condutância, provendo o efluxo de potássio e a hiperpolarização da célula muscular 

(CAMPBELL et al., 2013; BRÉTON-ROMERO; LAMAS, 2014; ELLINSWORTH et al., 

2015).  

Outros estudos tem sugerido que a anandamida, um endocanabinóide 

produzido a partir do ácido araquidônico, o monóxido de carbono e radicais hidroxila 

também podem causar hiperpolarização, ou ainda que ela possa ser causada  
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inicialmente nas células endoteliais e transmitida para as células musculares através 

de junções gap (YANG, 2006; GOTO, 2019). 

2.6. O Papel do Potássio 

Os canais de potássio são estruturas protéicas constituídas por subunidades 

que se associam formando um poro que atravessa a membrana celular  e apresenta 

seletividade para o íon potássio. Estes canais são amplamente distribuidos nas 

células eucarióticas, sendo caracterizados ainda, pela sua ampla diversidade. 

Estes canais são agrupados em diferentes famílias de acordo com as suas 

características farmacológicas, diferenças na sua arquitetura e ou relacionadas com 

a sua cinética de abertura e fechamento.  

Além disso, cada família pode ser dividida em subfamílias com cada uma 

delas sendo constituídas por vários membros. Os canais de potássio podem ser 

distribuídos nas seguintes famílias: canais de potássio dependentes de voltagem 

(Kv), dependentes do Ca2+ (KCa), retificadores internos ou canais retificadores (Kir) e 

dependentes do ATP (KATP) (MOBASHERI et al., 2012; KUANG; PURHONEN; 

HERBERT, 2015; TYKOCKI; BOERMAN; JACKSON, 2018).  
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Figura 5. Estrutura dos diferentes canais de potássio. A. Subunidades Kv contém 6 

hélices transmembrana. Hélices S5 e S6 formam o poro e as hélices S3 e S4 

formam o sensor de voltagem. B. Subunidades Kir contém 2 poros transmembrana 

formando hélices, assim como uma hélice N terminal adicional e um domínio 

citosólico variável que permite que atividade do canal possa ser alterada ou regulada 

por diferentes agentes. C. Os canais de potássio sensíveis ao cálcio (KCa
2+) são 

topologicamente semelhantes aos canais Kv. Os canais KCa
2+

 1.1 tem uma hélice 

transmembrana adicional – total de sete (Fonte: McCOY; NIMEGEAN, 2012). 

Os canais de potássio no estado aberto permitem a passagem seletiva do íon 

K+ do meio intra para o meio extracelular em razão do seu gradiente eletroquímico. 

Este efluxo de potássio esta relacionado a uma série de eventos celulares 

importantes, incluindo regulação da atividade cardíaca, contração muscular, 

excitabilidade neuronal e secreção de insulina.  
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Os canais de potássio das 4 famílias estão presentes tanto nas células 

endoteliais quanto no músculo liso vascular onde participam diretamente do controle 

do potencial de membrana. 

2.6.1. Canais de Potássio Sensíveis à Voltagem 

Entre as diferentes familias de canais de potássio os que são controlados por 

voltagem (Kv) formam a família que apresenta o maior número de representantes  

com um total de 40 tipos distribuídos em 12 subfamilias (MANVILLE; ABOOTT, 

2020).   

Estruturalmente cada canal é formado pela associação de 4 subunidades α, 

sendo que cada subunidade é constituída por seis segmentos de hélices 

transmembranares (S1-S6) e regiões citoplasmáticas N- e C-terminal (Figura 5A). A 

região do poro é formada pelos segmentos transmembrana S5 e S6, que são unidos 

através de uma longa alça, denominada alça P. Já o  segmento denominado como 

domínio S4 apresenta-se como a região que funciona como o sensor de voltagem 

(McCOY; NIMEGEAN,2012; TYKOCKI; BOERMAN; JACKSON, 2018).  

Estes canais são proteínas que respondem a alterações do potencial 

transmembrana e são fundamentais para o processo de repolarização e retorno ao 

potencial de repouso de células excitáveis, tais como neurônios e células 

musculares (ISLAS 2016; SCHMIDT; SCHMIDT, 2016). São canais altamente 

expressos na musculatura lisa vascular, especialmente nas pequenas artérias e 

arteríolas onde contribuem para a regulação do potencial de membrana e na 

manutenção do tônus vascular em repouso (JACKSON, 2018).  
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A abertura destes canais promove o rápido deslocamento do potássio para o 

meio extracelular e como consequência da maior saida de carga positiva ocorre a 

redução do potencial de membrana e hiperpolarização. Este estado de 

hiperpolarização gera, por sua vez, o fechamento dos canais de cálcio dependente 

de voltagem impedindo o influxo de cálcio e sua elevação no meio intracelular 

resultando em vasodilatação (SHAH et al., 2011).  

Os canais de potássio voltagem dependentes podem ser bloqueados por 

compostos de amônio quartenário, entre eles o cátion tetraetilamônio, um 

bloqueador não-seletivo, e a 4-aminopiridina, bloqueador seletivo para Kv   

(SCHMIDT; SCHMIDT, 2016). 

2.6.2. Canais de Potássio Sensíveis ao Cálcio 

Os canais de potássio sensíveis ao cálcio (Kca
2+

) são canais de potássio com 

ampla distribuição no organismo podendo ser encontrados tanto em células 

excitáveis e não-excitáveis. Estes canais são  classificados de acordo com sua 

condutância ao potássio em canais de grande condutância (BKca
2+ ou MAXI K), 

Canais de condutância intermediária (IKCa
2+)  e canais de baixa condutância (SKCa

2+) 

(SALOMONSSON, 2012).   

No músculo liso vascular, especialmente em vasos de pequeno calibre, os 

canais BKCa2+ são o subtipo mais abundante, sendo que a ativação deste subtipo 

pode ocorrer através da despolarização ou por aumento da concentração celular de 

cálcio. Nestes vasos a ativação destes canais pode neutralizar a despolarização e 

contração vascular mediada pela ação de substâncias vasoconstritoras. Além disso, 

mediadores que aumentam a concentração intracelular de AMPc ou GMPc, peróxido 

de hidrogênio, epóxidos derivados do ácido araquidônico e óxido nítrico podem 
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ativar estes canais (ARCHER et al., 1994; MUGHAL; SUN; ROURKE, 2018). Por 

outro lado, IKCa
2+ e SKCa

2+ estão preferencialmente localizados em células 

endoteliais, onde a ativação destes canais  contribui para a geração de óxido nítrico 

e é necessária para provocar hiperpolarizações dependentes do endotélio 

(MITCHEL; FÉLÉTOU, 2009). 

Estruturalmente, os canais de alta condutância ao potássio ativados pelo 

cálcio são formados por 4 subunidades α e 4 subunidades β. As subunidades α 

apresentam 7 domínios transmembranares e uma longa longa cauda C-terminal 

citoplasmática, e de forma semelhante ao canal de potássio dependente de 

voltagem, apresentam um sensor de voltagem no domínio S4 e a região do poro 

localizado entre os domínios transmenbrana S5 e S6 (Figura 5C). A subunidade β, 

regulatória, apresenta 2 domínios transmembrana e um longa alça extracelular 

(TYKOCKI; BOERMAN; JACKSON, 2018).  

Canais do de baixa condutância também podem estar presentes em alguns 

leitos vasculares controlando a resistência vascular como observado em estudos de 

Brerentone et al que descreveram a presença destes canais em artérias de 

resistência na placa coriônica placentária. Ao contrário dos canais BKCa2
+, os de 

IKCa
2+ e SKCa

2+ não são controlados por voltagem, podendo ser ativados apenas na 

presença de cálcio (McCOY; NIMEGEAN,2012).  

A iberiotoxina e a caribdotoxina são agentes inibidores dos canais BKCa
2+, 

sendo a iberiotoxina a mais seletiva. O clotrimazol e também a caribdotoxina são 

inibidores dos IKCa
2+, enquanto que  a apamina inibe os do tipo SKCa (MARTIN et 

al., 2013). 
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2.6.3. Canais de Potássio de Retificação 

Os canais de retificação (Kir) são canais para potássio retificadores de 

reentrada que estão presentes em uma grande variedade de células excitáveis e 

não-excitáveis, incluindo células musculares lisas de vasos sanguíneos.  

Da mesmo forma que os canais descritos anteriormente, eles também se 

apresentam inseridos na membrana celular como um tetrâmero constituído por 

subunidades, que apresentam 2 domínios transmembranares denominados de TM1 

e TM2 que se conectam através de uma alça.  A região entre os dois domínios 

transmembrana formam a região do poro (Figura 5B).   

Eles apresentam um influxo de íons K+ maior que a saída para qualquer valor 

de voltagem. A relevância destes canais depende do seu grau de retificação. Ao 

contrário dos canais Kv e KCa, que são ativados pela despolarização da membrana 

os canais Kir são ativados pela hiperpolarização da membrana celular, (NELSON; 

QUAYLE, 1995; NELSON; QUAYLE, 1997). Estes canais são classificados em 7 

subfamílias Kir1 a Kir7, que podem ser bloqueados pelo íon bário. 

Os canais de potássio dependentes de ATP (KATP) pertencem a uma 

subfamília dos canais Kir. Estes canais estão amplamente distribuídos, podendo ser 

encontrados nas células cardíacas, células beta do pâncreas, neurônios e no 

músculo liso (AZIZ, LI, TINKER, 2017).  

Os KATP são assim definidos pela sua sensibilidade ao ATP intracelular de tal 

forma que o aumento da relação ATP/ADP citoplasmático inibe a sua atividade 

(NELSON, QUAYLE, 1995; KITAZONO et al., 1992; TOYODA et al., 1997). 
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Estes canais são formados pela associação de 4 subunidades Kir6 e 4 

subunidades SUR (Figura 6). Cada subunidade Kir6 apresenta dois domínios 

transmembrana, unidos por uma alça, além das porções  C- e N-terminais 

citoplasmáticos. A região do poro do canal encontra-se entre este dois domínios da 

subunidade Kir6. As subunidades SUR, regulatórias e que possuem os sitios de 

ligação para sulfoniluréias, apresentam 3 domínios transmembranares, um 

denominado TMD0 que contém 5 segmentos transmembrana e os domínios TMD1 e 

TMD2, cada um com 6 segmentos transmembranares (SHIMOMURA; MAEJIMA, 

2017).  

 

Figura 6. Estrutura canal de poássio ATP dependente Ilustração esquemática do 

canal de potássio ATP dependente. Kir6.2 apresenta 2 domínios transmembrana e 

uma alça que conrola o fluxo de potássio. A subunidade SUR1 consiste de três 

domínios transmembrana (TMD0-2) e contém 2 domínios de ligação de nucleotídeos 

NBD1 e 2  (Fonte: SHIMOMURA; MAEJIMA, 2017).  

Duas alças longas estão presentes na porção interna do canal. Em uma 

delas, está localizada os domínios TMD1 e TMD2, que promove a conexão entre 

estes domínios, e em outra localiza-se a porção C-terminal do domínio TMD2. Estas 

alças são regiões de ligação para os nucleotídeos e são denominadas, 

respectivamente, de sítios NBD1 e NBD2 (TYKOCKI; BOERMAN; JACKSON, 2018). 
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2.7. Panorama Geral da Descoberta de Fármacos 

Fármacos são substâncias químicas definidas, capazes de modificar ou 

interferir em um mecanismo fisiopatológico, com utilidade terapêutica. Para que um 

fármaco exerça seus efeitos biológicos, ele deve ser capaz de atravessar diversas 

barreiras do sistema biológico e, logo após, interagir com um alvo específico, de 

maneira complementar (BRUNTON et al., 2010; NELSON, 2012). 

Com a evolução do conhecimento médico-científico, novos mecanismos 

fisiopatológicos são compreendidos molecularmente e abrem-se novas perspectivas 

para a intervenção terapêutica através de métodos farmacológicos. Por isso, a 

indústria farmacêutica investe grandes recursos para desenvolver compostos que 

sejam capazes de intervir beneficamente em tais mecanismos e facilitar a terapia 

(LEMKE et al., 2012). 

Durante muitos anos, a pesquisa de novos fármacos foi centrada na 

investigação dos produtos naturais. A era da Química Farmacêutica iniciou-se em 

1930, com a síntese e utilização das sulfonamidas como antibacterianos. 

Atualmente, há grande número de doenças tratáveis através da utilização de 

fármacos sintéticos (LIMA, 2007). 

Outras formas de encontrar moléculas biologicamente ativas é a descoberta 

por empirismo (tentativa e erro) ou explorar os possíveis efeitos colaterais. Muitos 

compostos bioativos foram descobertos por conta do empirismo. Um exemplo foi a 

descoberta da clorpromazina, inicialmente desenvolvida para ser utilizada como anti-

histamínico. Quando avaliada clinicamente, observou-se que além das propriedades 

sedativas usuais dos anti-histamínicos, a clorpromazina melhorava o quadro de 

pacientes bipolares e esquizofrênicos. Desta forma, passou a ser utilizada como 
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antipsicótico, e possibilitou o desenvolvimento de todos os outros antipsicóticos 

fenotiazínicos (PATRICK, 2013). 

Entre os anos 1950 e 1980, o processo de desenvolvimento de fármacos 

mudou sensivelmente. As técnicas de modificação molecular foram intensivamente 

utilizadas por conta do desenvolvimento do bioisosterismo (LIMA, BARREIRO, 2005; 

WERMUTH, 2008), iniciando a era dos estudos das relações entre estrutura química 

e atividade biológica. 

Atualmente, a busca por novos agentes terapêuticos requer abordagens mais 

racionais. Embora o conhecimento do mecanismo de ação de um fármaco não seja 

condição essencial para seu uso terapêutico, a elucidação deste em nível molecular 

é extremamente valiosa para nortear o planejamento de novas moléculas que 

mantenham a atividade farmacológica desejada com características 

farmacocinéticas, farmacodinâmicas e toxicológicas adequadas (WERMUTH, 2008). 

A abordagem envolvendo o conhecimento prévio do mecanismo de ação 

farmacológica para o desenvolvimento de novos agentes bioativos é conhecida 

dentro da Química Medicinal como planejamento racional de fármacos. 

Com o mecanismo de ação elucidado em mãos, é possível planejar moléculas 

potencialmente bioativas com informações obtidas do alvo molecular (structure-

based drug design), ou de moléculas ligantes desse alvo (ligand-based drug desing) 

(KAPETANOVIC, 2008). Após a identificação de um composto líder, é possível 

propor outras moléculas com atividade farmacológica aprimorada através de 

modificações moleculares. Esse processo é conhecido, dentro do âmbito da 

pesquisa e desenvolvimento de fármacos, como otimização do composto líder. 
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Um exemplo clássico do sucesso desta abordagem pode ser verificada no 

desenvolvimento do captopril. Partindo de um modelo da ECA baseado na 

carboxipeptidase A bovina, um inibidor foi planejado através da substituição 

bioisostérica da ligação peptídica hidrolizada na angiotensina I pela ECA por um 

grupo quimicamente estável, gerando a succinilprolina, que apresentou atividade 

inibitória da ECA pouco relevante para um fármaco. Entretanto, modificações 

moleculares subseqüentes levaram ao aumento da afinidade em cerca de 20.000 

vezes, gerando a molécula hoje conhecida como captopril (PATRICK, 2009). 

2.7.1. Efeito Vasodilatador do LINS01005 

Em uma busca na literatura por potenciais agentes anti-hipertensivos, foi 

verificado que 1-[(2,3-diidro-1-benzofuran-2-il)metil]-4-fenilpiperazinas substituídas 

foram avaliadas como agentes anti-hipertensivos. De fato, o potencial terapêutico 

desses compostos foi protegido em uma patente (HUEBNER; WERNER, 1969), e 

alguns estudos preliminares da farmacocinética desses compostos foram realizados 

(LIN et al., 1972). Um estudo preliminar utilizando o composto 1-[(2,3-diidro-1-

benzofuran-2-il)metil]-4-fenilpiperazina (LINS01005) para verificar a atividade 

vasoativa em anéis de aorta isolados de ratos demonstraram potente atividade 

vasodilatadora. 

O LINS01005 foi planejado como potencial ligante de receptores de histamina 

H4 (H4R), utilizando como protótipo o composto da Johnson & Johnson JNJ-

7777120, um antagonista H4R potente e seletivo. A avaliação da atividade ligante 

desse composto demonstrou baixa afinidade do LINS01005 pelo H4R, possivelmente 

devido à ausência do nitrogênio indólico e do grupo carbonila (CORRÊA et al., 

2017). Porém, devido ao potencial terapêutico na hipertensão e em outras patologias 
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com envolvimento do sistema vascular, torna-se essencial a avaliação sistemática 

da potência desse composto como vasodilatador. Além disso, o mecanismo da ação 

vasodilatadora do LINS01005 não foi estudado e continua desconhecido. 

Com base em semelhanças entre o LINS01005 e moléculas de atividade 

comprovada e mecanismo de ação conhecido, pode-se sugerir que o efeito 

vasodilatador do LINS01005 tenha relação com alguns sistemas reguladores da 

ação vasomotora. Observando as semelhanças estruturais entre o LINS01005 e 

ligantes de receptores dopaminérgicos (Figura 1), pode-se inferir que o LINS01005 

pode ter alguma afinidade por esses receptores.  

O papel dos receptores dopaminérgicos (DRs) no controle da pressão arterial 

é bastante conhecido, e fármacos como dobutamina e a própria dopamina 

evidenciam essa importância (BRUNTON et al., 2010; GOLDBERG, 1989). A 

expressão de D1R e D3R em vasos sanguíneos já foi demonstrada, e a ativação 

desses receptores leva à vasodilatação (ZENG et al., 2004). O haloperidol é um 

agente antipsicótico que apresenta alta afinidade por todos os subtipos de 

receptores dopaminérgicos que apresenta semelhanças estruturais evidentes com o 

LINS01005. Outras moléculas descritas na literatura como ligantes de DR 

apresentam característica estrutural próxima ao haloperidol e ao LINS01005.  

O composto 1 (Figura 7) é um composto que apresenta a unidade fenilpiperazina e 

um heterociclo que apresenta alta afinidade (Ki 10 nM) por D3R (ANANTHAN et al., 

2014). Apesar de apresentar um espaçante maior que o LINS01005 entre essas 

duas unidades, a presença desses grupos podem fornecer afinidade ao D3R e ter 

relação com a atividade vasodilatadora. Além disso, recentemente nosso grupo 

avaliou a afinidade dos compostos da série LINS01 pelos receptores D2R e D3R e 
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verificou-se uma afinidade baixa a moderada, sendo os compostos que contém o 

grupo fenilpiperazina os mais potentes por estes receptores, com certa preferência 

pelo D3R (CORRÊA et al., 2020). 
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Figura 7. Ligantes de DRs. 

Dada a importância do sistema nervoso simpático na regulação da pressão 

arterial (SILVA; ZANESCO, 2010; PIASCIK; PEREZ, 2001), moléculas ligantes de 

receptores adrenérgicos também são capazes de afetar diretamente o tônus 

vascular. A doxazosina, um fármaco com utilidade anti-hipertensiva na terapêutica 

que atua como antagonista seletivo dos receptores α1-adrenérgicos e levando à 

vasodilatação (BRUNTON et al., 2010), apresenta em sua estrurura o heterociclo 

benzodioxano ligado ao grupo arilpiperazina.  

Essas características podem ser encontradas em outros antagonistas α1-

adrenérgicos, como prazosina e terazosina, mas também no LINS01005 (Figura 8). 

Outras moléculas encontradas na literatura, como o composto 2, também 

apresentam essas características estruturais (PATEL et al., 2008). O composto 2 é 
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um ligante de receptores α2-adrenérgicos, com maior atividade antagonista nos 

subtipos α2B e α2C. 

doxazosina

2

LINS01005

 

Figura 8. Ligantes de receptores α-adrenérgicos. 

Recentemente, foi demonstrada a expressão de receptores σ1 (σ1Rs) em 

aorta de ratos, e sua relação com possível atividade vasomotora decorrente da 

liberação de endotelina 1 (WILBERT-LAMPEN et al., 1998; TAGASHIRA et al., 

2013). Embora a função patológica  dos σ1Rs encontrados na aorta não foi ainda 

esclarecida, foi verificado que o tratamento crônico com agonistas σ1R podem levar 

à infra-regulação desses receptores na aorta, e leva à redução da pós-carga e 

melhoria na hipertrofia cardíaca induzida por esse fator (TAGASHIRA et al., 2013). 

Assim, ligantes de σ1R podem ter papel importante na atividade vasomotora, e 

consequentemente na terapia da insuficiência cardíaca.  

Já foram identificados vários agonistas e antagonistas de σ1Rs (Figura 9). 

Entre eles, podem-se destacar os agonistas SA-4503 e dropropizina. Dentre os 

antagonistas, podem ser citados o haloperidol e o BD1063. Esses compostos 

apresentam em comum a unidade piperazina e um anel aromático, como o 
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LINS01005. Além disso, o composto 3 (Figura 9), que difere estruturalmente do 

LINS01005 por um grupo benzil ao invés de fenil, também já foi avaliado quanto à 

afinidade por σRs (Ki 7 nM), demonstrando grande seletividade por esse receptor em 

relação ao D2R e 5HT1AR (YOUNES et al., 2000).  

levodropropizina

SA-4503
3

LINS01005

 

Figura 9. Ligantes de σRs. 
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3 OBJETIVOS  
 

Devido à semelhança estrutural do LINS01005 com os ligantes acima 

descritos, e à benéfica contribuição que o conhecimento do mecanismo de ação 

vasodilatadora pode dar ao desenvolvimento futuro de compostos mais potentes e 

farmacologicamente mais promissores, o objetivo deste trabalho é investigar a 

interferência do LINS01005 nas principais vias de relaxamento vascular em anéis de 

aorta isolados de ratos para definir o provável mecanismo de ação envolvido. Além 

disso, pretende-se avaliar a potência de compostos derivados do LINS01005 como 

vasodilatadores, para selecionar um composto líder mais promissor para o 

planejamento de moléculas mais ativas.   

Para fins de organização, este trabalho foi dividido em duas partes, e assim o 

desenvolvimento experimental e seus objetivos foram divididos da seguinte forma: 

PARTE 1: Avaliar a influência do composto LINS01005 nas vias clássicas de 

vasodilatação dependentes e indepententes de endotélio em anéis de aorta torácica 

isolados de ratos Wistar e spontaneously hypertensive rats (SHR); 

PARTE 2: Avaliar as relações iniciais entre a estrutura e a atividade vasodilatadora 

através da avaliação da potência de derivados do LINS01005. 

Os materiais e métodos deste trabalho são comuns às duas partes. Os 

resultados e discussão da primeira parte são apresentados neste trabalho na forma 

clássica, enquanto que a segunda parte é apresentada na forma de artigo científico, 

o qual foi recentemente publicado. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1. Reagentes e Substâncias Químicas 

Os compostos químicos utilizados neste trabalho foram adquiridos de fontes 

comerciais com grau de pureza adequado para os experimentos realizados. Os sais 

inorgânicos (cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio diidratado, sulfato 

de magnésio, fosfato de potássio monobásico, bicarbonato de sódio e cloreto de 

bário) foram adquiridos em pureza analítica (P.A.) da LabSynth Ltda, assim como 

alguns outros reagentes orgânicos como etilenodiamino tetracetato (EDTA) sódico, 

glicose, dimetilsulfóxido e etanol.  

Os compostos orgânicos cloridrato de fenilefrina, cloreto de acetilcolina, Nω-

nitro-L-arginina metil éster (L-NAME), indometacina, cloreto de tetraetilamônio (TEA), 

1-H-[1,2,4]-oxadiazole [4,3-a]quinoxalin-1-ona (ODQ), icatibanto (HOE-140), 

atropina, fentolamina, propranolol, glibenclamida, 4-aminopiridina, clotrimazol, 

pirilamina, sulpirida e cetanserina foram adquiridos da Sigma-Aldrich S.A. Para 

utilização nos ensaios, a indometacina foi dissolvida em etanol; ODQ foi dissolvido 

em DMSO e as outras soluções foram preparadas em água purificada. 

Os compostos 1-[(2,3-diidro-1-benzofuran-2-il)metil]-4-fenilpiperazinas 5-

substituídas (aqui chamados de compostos LINS01) foram sintetizados pelo grupo 

do Prof. Dr. João Paulo dos Santos Fernandes seguindo procedimento previamente 

reportado na literatura (CORRÊA et al., 2017; 2019; 2021; GINOZA et al., 2020) e 

cedidos para realização deste trabalho. As diferenças estruturais entre os compostos 

compreendem ao substituinte presente na posição 5 do anel diidrobenzofurano, 

sendo hidrogênio para o composto LINS01005 (5a), cloro para o composto 
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LINS01011 (5b), metila para o composto LINS01012 (5c), metoxila para o composto 

LINS01013 (5d), t-butila para o composto LINS01014 (5e) e fenila para o composto 

LINS01038 (5f). Os compostos tiveram sua pureza determinada e foram 

considerados adequados quando >95%. Esses compostos foram dissolvidos de 

DMSO para gerar uma solução-estoque de 1 mM. 

A solução nutritiva de Krebs-Henseleit foi preparada em água purificada com 

a seguinte composição: NaCl 130 mmol/L, KCl 4,7 mmol/L, KH2PO4 1,18 mmol/L, 

MgSO4.7H2O 1,17 mmol/L, NaHCO3 14,9 mmol/L, EDTA 0,026 mmol/L, CaCl2.2H2O 

1,6 mmol/L, D-glicose 5,55 mmol/L. Durante os experimentos, essa solução foi 

aerada constantemente  com solução carbogênica (95% O2 e 5% CO2) e mantida a 

37ºC. 

4.2. Animais 

Para este estudo, foram utilizados ratos machos da cepa Wistar e SHR, 

catalogados no Índice Internacional de Animais de Laboratório e fornecidos pelo 

Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para a Medicina (CEDEME) 

da UNIFESP que apresentavam faixa de peso entre 250 a 300 gramas.  

Os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP, sob registro CEUA nº 1012050417. Os animais foram mantidos no 

biotério da Disciplina de Nefrologia da mesma Instituição em gaiolas coletivas, 

contendo no máximo quatro animais cada, e permaneceram durante todo o estudo 

em condições ideais de temperatura (25°C), umidade ambiental (55%) e ciclo claro 

escuro com alternância de 12 horas, com acesso livre à água de beber e ração 

balanceada padrão (Nuvital®). 
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4.3. Equipamentos 

Para o registro das contrações isométricas foram utilizados transdutores de 

força isométricos modelo TIM 05 da empresa AVS (São Carlos, SP Brasil) 

conectados a um amplificador de sinal modelo AECAD 04F da empresa AVS, sendo 

este ultimo conectado a um computador. O sinal gerado no amplificador era 

transformado em registro visual através dos programas OQCAD para aquisição dos 

dados e ANCAD para a sua análise, ambos da empresa AVS. O aparelho apresenta 

4 cubas de vidro com capacidade de 10 ml e uma bomba termostática modelo BT 60 

AVS. 

4.4. Preparação dos Anéis de Aorta Torácica 

Os animais foram eutanasiados por meio de aprofundamento da anestesia 

induzida pela administração intraperitoneal (IP) de uma solução com mistura de 

anestésicos quetamina (100 mg/kg) e cloridrado de xilazina (10 mg/kg), fármacos 

com atividade sedativa, analgésica e relaxante muscular.  

Em seguida, com o animal em decúbito dorsal, foi realizada uma tóraco-

laparotomia que permitiu a visualização e acesso aos órgãos internos. O 

deslocamento cauteloso dos órgãos abdominais seguida pela secção do diafragma 

possibilitou a visualização da aorta que teve, então, seu segmento torácico 

cuidadosamente removido e imerso imediatamente em uma placa de Petri que 

continha solução nutritiva de Krebs-Henseleit. O fragmento foi lenta e 

cuidadosamente manipulado e dissecado para a retirada de coágulos de sangue, 

tecido conectivo e adiposo, e posteriormente dividido em 4 segmentos com 

aproximadamente 4 mm de comprimento. 
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4.5. Avaliação da Integridade dos Anéis de Aorta 

Os anéis de aorta preparados foram então colocados em duas hastes de aço 

inoxidável em forma de L foram inseridas na luz de cada anel antes de serem 

colocadas nas cubas contendo a solução nutritiva de Krebs. Uma das hastes foi 

fixada a um gancho de metal fixo localizado na porção inferior da cuba de vidro 

enquanto que a outra haste foi diretamente conectada ao transdutor de tensão 

isométrica acoplado a um sistema de aquisição de dados.  

Durante o procedimento cada segmento de aorta foi mantido dentro de uma 

cuba de vidro contendo 10 ml de solução nutritiva de Krebs-Heinseleit, com 

temperatura controlada a 37° C, pH de 7,4 e gaseificada com uma mistura 

carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2). Todo o procedimento, desde a remoção da 

artéria aorta, sua limpeza, secção em tamanhos apropriados e montagem nas cubas 

ocorreram sempre de forma rápida não excedendo 15 minutos. 

Em seguida, cada anel preparado foi submetido a uma tensão entre 1,0 a 1,5 

g por um período de 60 minutos, tempo necessário para a estabilização da 

preparação. Durante a fase de estabilização, a solução nutritiva de cada cuba foi 

substituída a cada 10-15 minutos, e nestes intervalos também foram realizados os 

ajustes necessários para a manutenção da tensão dentro dos valores descritos 

acima. 

Após o período de estabilização a viabilidade do músculo liso vascular de 

cada preparação foi avaliada através da exposição destes anéis a uma solução 

despolarizante de 80 mM KCl. Esta solução permaneceu em contato com cada anel 

por aproximadamente 5 minutos, tempo suficiente para que os mesmos atingissem 

um valor máximo de tensão que deveria ser de, no mínimo, um grama de força a 
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partir do valor basal. Posteriormente estes anéis foram lavados, trocando se a 

solução de Krebs-Heinsleit por três vezes, até retornarem a tensão de repouso. 

Foram descartados os anéis que não obtiveram o valor de contração pré 

estabelecido. 

Em seguida, os anéis foram submetidos à contração com adição de uma 

solução de cloridrato de norepinefrina (NE, 0,3 µM, 10 µL) para avaliar sua 

responsividade ao efeito deste agente. Foram considerados adequados os anéis que 

tiveram sua tensão aumentada em pelo menos 1 g a partir do valor basal. Com o 

objetivo de avaliar a integridade do endotélio, as preparações contraídas com NE e 

que atingiram o seu platô de contração foram expostas a uma solução de cloreto de 

acetilcolina (ACh, 1 μM, 10 µL), agonista de receptor muscarínico que promove 

relaxamento do vaso apenas na presença de endotélio.  

Neste estudo foram consideradas anéis de aorta com endotélio integro e 

funcional (E+) apenas as preparações cujo relaxamento induzido pela ACh foi igual 

ou superior a 75 % da contração induzida pela administração de NE, conforme 

esquematizado na Figura 10. 
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Figura 10. Registro com os traçados utilizados para avaliar a viabilidade dos anéis 

da artéria aorta de ratos Wistar e SHR. A. obtido de anéis da artéria aorta de ratos 

Wistar  e B. proveniente de aneis da artéria aorta de ratos SHR . 

4.6. Remoção do Endotélio Vascular 

Para a execução dos protocolos experimentais em anéis de aorta desprovidos 

de endotélio vascular (E-), a camada íntima foi removida mecanicamente através da 

fricção suave e homogênea da superfície interna de cada anel com uma das hastes 

de metal utilizada na fixação das preparações. A seguir, os anéis foram novamente 

submetidos à contração com solução de NE seguido pela adição da solução de ACh. 

A remoção do endotélio vascular foi considerada satisfatória após relaxamento 

máximo inferior a 10% ou a ausência total de relaxamento induzido pela ACh em 

vasos contraídos previamente com NE conforme demonstrado na Figura 11. 

A 

B 
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Figura 11. Registro de um traçado proveniente de um experimento onde foi 

realizada a remoção mecânica do endotélio da artéria aorta de rato Wistar. A 

ausência de relaxamento máximo inferior a 10% ou a ausência total de relaxamento 

induzido pela ACh em vasos contraídos previamente são considerados indicativos 

de ausência de endotélio funcional.  

4.7. Avaliação da Atividade Vasodilatadora dos Análogos LINS01 

Após a determinação dos testes de integridade ou não do endotélio vascular, 

as preparações foram lavadas com a solução nutritiva de Krebs e curvas 

concentração-resposta foram construídas para avaliar a ação do composto 

LINS01005 bem como de seus análogos. Estas curvas foram obtidas inicialmente a 

partir da contração prévia induzida através da exposição de cada preparação com 

10 μL de solução de NE 0,3 μM (ou vasopressina, 1 μM). Após a estabilização, 

concentrações cumulativas e crescentes do composto-teste a partir da solução 

estoque (1 mM) foram adicionadas às preparações (10 µL) com intervalos 

sequenciais de 5 minutos, de forma a obter concentrações finais na cuba de ensaio 

entre 0,1 nM e 10 µM (10-10 a 10-5 M). Seguindo este procedimento, as curvas foram 

realizadas em anéis com endotélio íntegro (E+) e sem endotélio (E-). 
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Para eliminar a possibilidade de que o efeito vasodilatador também pudesse 

ser mediado pela presença do solvente utilizado para a dissolução do composto 

LINS01005, algumas preparações de anéis da artéria aorta foram expostas ao 

dimetil sulfóxido (DMSO), solvente utilizado para solubilização do composto, nas 

mesmas concentrações e intervalos de tempo utilizados nos experimentos com a 

adição de concentrações crescentes e cumulativas do composto LINS01005. Não 

foram observados efeitos significativos nessa condição, conforme demonstrado na 

Figura 12. 

 

Figura 12. Registro de um traçado proveniente de um experimento com anel da 

artéria aorta de rato Wistar com endotélio integro exposto ao solvente DMSO. 

As variações de tensão em anéis de aorta proporcionadas pela adição do 

composto LINS01005 e análogos em diferentes concentrações são expressas como 

alterações percentuais no tônus a partir do platô de contração induzida pela NE 

(100%), seguindo a fórmula: 

 % tensão = (∆ tensão NE + composto (g)/∆ tensão NE) x 100 
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Os valores da concentração para obter 50% de redução da tensão inicial 

(EC50) foram calculados por regressão não-linear dos dados obtidos das curvas 

concentração-resposta para cada composto. As potências relativas dos compostos 

foram então comparadas através destes valores. 

4.8. Investigação dos Mecanismos Envolvidos nos Efeitos 

Vasodilatadores do Composto LINS01005 

Para avaliação do mecanismo vasodilatador e possíveis vias de sinalização 

mediada pelo composto em estudo, os anéis de aorta foram pré-incubados com 

diferentes agentes antagonistas de diferentes receptores farmacológicos, inibidores 

de enzimas envolvidas no processo de sinalização intracelular e diferentes 

bloqueadores de canais de potássio.  

Ao final de cada experimento foi observado que a exposição das preparações 

ao composto LINS01005 mesmo em doses cumulativas, não produziu efeitos 

deletérios sobre a atividade vascular, tendo em vista que após a lavagem das 

preparações por 30 minutos, todos os anéis continuaram apresentando resposta 

contrátil ao KCl e NE, contrações, em sua maioria, similares a aquelas produzidas 

antes da administração do composto LINS01005. 

4.8.1.Participação do endotélio  

Para averiguar se o efeito vasodilatador do composto LINS01005 depende da 

presença de endotélio funcional, foram realizadas curvas concentração-resposta em 

anéis da artéria aorta de ratos da cepa Wistar com e sem a presença de endotélio 

íntegro.  
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Os procedimentos para avaliar a integridade funcional ou não do endotélio 

foram descritos previamente e para todas as preparações foi respeitado um intervalo 

de estabilização de 60 minutos.  

Na sequência os anéis da aorta com e sem endotélio funcional foram 

contraídos pela adição de NE e, no momento em que as preparações atingiram a 

fase tônica da contração as mesmas foram expostas a concentrações crescentes e 

cumulativas do composto LINS01005. Os valores de EC50 obtidos para os anéis com 

(E+) e sem (E-) endotélio foram comparados estatisticamente. 

4.8.2. Participação da via NO/GMPc   

Com o intuito de avaliar se a inibição da via óxido nítrico sintase - guanilato 

ciclase solúvel interfere no mecanismo vasodilatador induzido pelo composto 

LINS01005, os anéis da artéria aorta com endotélio integro foram pré incubados 

durante 30 minutos com L-NAME (100 μM), inibidor competitivo reversível não 

seletivo da enzima NO sintase, e ODQ (10 μM), inibidor competitivo reversível e 

seletivo da guanilato ciclase solúvel.  

Ao final do período de incubação, a contração destes anéis foi induzida com 

NE, seguida, logo após a obtenção da fase estável de contração máxima, pela 

adição de concentrações crescentes e cumulativas do composto LINS01005.  

  As variações de tensão em anéis da aorta proporcionadas pela adição do 

composto LINS01005 em diferentes concentrações foram expressas como 

alterações percentuais no tônus a partir do platô de contração induzida pela NE. A 

partir das curvas, os valores de EC50 obtidos em anéis controle e pré-incubados com 
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L-NAME ou ODQ foram novamente calculados por regressão não-linear e 

comparados estatisticamente. 

4.8.3. Participação dos canais de potássio 

Para verificar se o efeito vasodilatador do composto LINS01005 depende de 

mecanismos hiperpolarizantes que envolvem a participação de canais de potássio, 

foram realizadas curvas concentração-resposta em anéis da artéria aorta com (E+) e 

sem (E-) endotélio funcional na presença de cloreto de tetraetilamônio (TEA, 10 

mM), um bloqueador não-seletivo de canais de potássio; clotrimazol (CLO, 1 µM M), 

bloqueador de canais de potássio dependentes de cálcio; glibenclamida (GLI, 10 

µM), bloqueador de canais de potássio sensíveis ao trifosfato de adenosina (ATP); 

cloreto de bário (BaCl2, 30 µM), bloqueador de canais de potássio tipo Kir; e 4-

aminopiridina (4-AP, 1 mM), bloqueador seletivo de canais de potássio sensíveis à 

voltagem.  

As preparações foram incubadas com estes agentes por 30 minutos. Ao final 

deste período as preparações foram contraídas com a adição de NE e a seguir, após 

atingirem o valor máximo e sustentado de contração foram expostas a 

concentrações crescentes e cumulativas do composto LINS01005. 

As variações de tensão em anéis da aorta proporcionadas pela adição do 

composto LINS01005 em diferentes concentrações foram expressas como 

alterações percentuais no tônus a partir do platô de contração induzida pela NE. A 

partir das curvas, os valores de EC50 obtidos em anéis controle e pré-incubados com 

cada bloqueador foram novamente calculados por regressão não-linear e 

comparados estatisticamente. 



 

555555   

 

4.8.4. Avaliação da ação em receptores de membrana 

Com o finalidade de avaliar quanto a ação em receptores de diferentes 

agentes vasoativos pode estar envolvida no efeito vasodilatador do composto 

LINS01005, anéis da artéria aorta com endotélio íntegro (E+) foram pré-incubados 

com atropina (antagonista competitivo, não-seletivo e reversível de receptores 

muscarínicos, 1 µM), HOE-140 (antagonista reversível e seletivo de receptores da 

bradicinina B2,10µM), pirilamina (antagonista competitivo, reversível e seletivo para 

receptores de histamina H1, 10 µM), fentolamina (antagonista não-seletivo de 

receptores α1 e α2-adrenérgicos, 10 µM), propranolol (antagonista reversível e não-

seletivo de receptores β1 e β2-adrenérgicos, 5 µM), sulpirida (antagonista reversível 

de receptores dopaminérgicos da família D2, 10 µM). Os anéis foram expostos a 

cada um destes agentes por 30 minutos antes da realização dos experimentos.  

Ao final do período de incubação, a contração dos anéis da aorta foi induzida 

com uma solução de NE (10 µL, 0,3 µM) e em seguida, após o estabelecimento de 

uma contração máxima e sustentada, foi realizada a adição de concentrações 

crescentes e cumulativas do composto LINS01005. Para o experimento com 

fentolamina, o agente vasoconstritor utilizado foi vasopressina (1 µM). A partir das 

curvas, os valores de EC50 obtidos em anéis controle e pré-incubados com cada 

antagonista foram novamente calculados por regressão não-linear e comparados 

estatisticamente.  

4.8.5. Participação de prostanóides 

Com o objetivo de avaliar se a ação vasodilatadora do composto LINS01005 

envolve a participação de prostanóides provenientes da via das ciclooxigenases 

(COX), anéis de artéria aorta com endotélio integro foram pré-incubados com o 
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fármaco indometacina (IMN, 10 μM), um inibidor competitivo reversível e não 

seletivo das cicloxigenases.  

Após o período de incubação de 30 minutos antes da realização dos 

experimentos, a contração dos anéis da aorta foi induzida com uma solução de NE e 

em seguida, após o estabelecimento de uma contração máxima e sustentada, foi 

realizada a adição de concentrações crescentes e cumulativas do composto 

LINS01005. A partir das curvas obtidas, os valores de EC50 obtidos em anéis 

controle e pré-incubados IMN foram novamente calculados por regressão não-linear 

e comparados estatisticamente. 

4.8.6. Participação de espécies reativas de oxigênio 

Com a finalidade de estudar a participação de espécies reativas de oxigênio 

na atividade vasodilatadora induzida pelo composto LINS01005, anéis da artéria 

aorta com endotélio integro foram pré incubados durante 30 minutos  com o agente 

acetovanilona (100 µM), antagonista de espécies reativas de oxigênio produzidas a 

partir do peróxido de hidrogênio. 

Após o período de incubação, os anéis da aorta foram contraídos pela adição de 

uma solução de NE na solução nutritiva e em seguida, após o estabelecimento de 

uma contração máxima e sustentada, foi realizada a adição de concentrações 

crescentes e cumulativas do composto LINS01005. A partir das curvas obtidas, os 

valores de EC50 obtidos em anéis controle e em anéis expostos à acetovanilona 

foram novamente calculados por regressão não-linear e comparados 

estatisticamente. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

PARTE 1: INVESTIGAÇÃO DOS MECANISMOS ENVOLVIDOS NA AÇÃO 

VASODILATADORA DO LINS01005 

5.1. Resultados  

 

 

Figura 13. Registro da ação vasodilatadora do composto LINS01005 em aneis da 

artéria aorta com endotélio integro de ratos Wistar e SHR. A. Registro obtido de 

anéis da artéria aorta de ratos Wistar. B. Registro obtido de anéis da artéria aorta de 

ratos SHR. As preparações pré;contraídas com Noradrenalina NE  (0,3 µM, 10 µL) e 

que atingiram o seu platô de contração foram expostas a doses crescentes e 

cumulativas do composto LINS01005 (10-10 a 10-5 M) .  

Após a aplicação do composto LINS01005 em anéis de aorta obtidos de ratos 

Wistas e SHR, foi observada uma atividade vasodilatadora que ocorre de forma 

A 

B 
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concentração-dependente. A Figura 13 demonstra um registro obtido da atividade 

vasodilatadora em anéis de aorta com endotélio íntegro (E+) após concentrações 

crescentes e cumulativas do composto LINS01005. 

5.1.1. Participação do endotélio 

 

Figura 14. Curvas concentração-resposta para o composto LINS01005 adicionado 

cumulativamente em anéis da artéria aorta de ratos Wistar com (E+ n=30) e sem (E- 

n=35) endotélio funcional e pré-contraídos com 10 µL de Noradrenalina NE (0,3 µM). 

Os dados foram plotados em escala linear e representam a média ± erro padrão da 

média. A magnitude do relaxamento da aorta foi expresso como percentagem de 

redução a partir do platô de contração induzido pela noradrenalina. As curvas 

concentração-resposta foram comparadas por teste-t não pareado.  

As curvas concentração-resposta provenientes de anéis da artéria aorta de 

ratos Wistar com (E+) e sem (E-) endotélio funcional, respectivamente, expostos a 

concentrações crescentes e cumulativas do composto LINS01005 são apresentados 

na Figura 14. Esses dados foram obtidos após contração máxima e sustentada pela 

NE adicionada na solução nutritiva, e são expressos como porcentagem de 

relaxamento a partir do valor de contração máxima obtida. Os valores de pEC50 e 

Emax% estão listados na Tabela 1. 
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Como pode ser observado na Figura 14, a exposição ao composto 

LINS01005 promoveu relaxamento da musculatura lisa vascular de maneira 

concentração-dependente, efeito que foi verificado tanto na presença quanto na 

ausência de endotélio íntegro. 

No entanto, quando são comparadas as curvas entre anéis com e sem 

endotélio verifica-se que a ausência de endotélio funcional reduziu o efeito 

vasodilatador do composto LINS01005 significativamente (p < 0,05), promovendo 

um desvio da curva concentração efeito para a direita. Entretanto, não foram 

observadas diferenças significativas na resposta máxima (E+ pEC50 8,28 ± 0,19 e 

Emax% 113,0 ± 2,0 n=30; E- pEC50 7,20 ± 0,16 e Emax 115,7 ± 1,8 n=35). Estes 

resultados são indicativos de que a ação vasodilatadora do composto em estudo 

depende parcialmente (mas não totalmente) da integridade do endotélio vascular, 

sugerindo um mecanismo de ação complexo.  

Tabela 1. Valores de pEC50 e Emax% (± erro padrão da média, EPM) obtidos com o 

composto LINS01005 em anéis de aorta isolados de ratos Wistar com (E+) e sem 

(E-) endotélio funcional. 

Anéis pEC50 ± EPM p-valor Emax% ± EPM p-valor 

E+ 8,28 ± 0,19 

< 0,05 

113,0 ± 2,0 

> 0,05 

E- 7,20 ± 0,16 115,7 ± 1,8 

 

De maneira semelhante, esses experimentos foram realizados com anéis 

provenientes da aorta de ratos SHR. As curvas concentração-resposta apresentadas 

na Figura 15 foram construídas a partir dos dados obtidos de anéis da artéria aorta 
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de ratos SHR com (E+) e sem (E-) endotélio funcional, respectivamente, expostos a 

doses crescentes e cumulativas do composto LINS01005. Os dados são expressos 

como percentagem de relaxamento e foram calculados a partir da contração máxima 

e sustentada mediada pela adição de NE. Os valores de pEC50 e Emax% estão 

listados na Tabela 2. 

 

Figura 15. Curvas concentração-resposta para o composto LINS01005 adicionado 

cumulativamente em anéis da artéria aorta de ratos SHR com (E+ n=25) e sem (E- 

n=24) endotélio funcional e pré-contraídos com 10 µL de Noradrenalina NE (0,3 µM). 

Os dados foram plotados em escala linear e representam a média ± erro padrão da 

média. A magnitude do relaxamento da aorta foi expressa como percentagem de 

redução a partir do platô de contração induzido pela noradrenalina. As curvas 

concentração-resposta foram comparadas por teste-t não pareado. 

Tabela 2. Valores de pEC50 e Emax% (± erro padrão da média, EPM) obtidos com o 

composto LINS01005 em anéis de aorta isolados de ratos SHR com (E+) e sem (E-) 

endotélio funcional. 
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Anéis pEC50 ± EPM p-valor Emax% ± EPM p-valor 

E+ 8,37 ± 0,18 

< 0,05 

122,3 ± 2,9 

> 0,05 

E- 7,22 ± 0,14 122,6 ± 3,4 

Como pode ser visualizado na Figura 15, a adição de doses cumulativas do 

composto LINS01005 também promoveu relaxamento concentração dependente 

tanto nas preparações da artéria aorta com (E+) e sem (E-) endotélio funcional de 

ratos SHR. 

O efeito vasodilatador do composto LINS01005, à semelhança do observado 

em anéis de ratos Wistar, também foi reduzido de forma significativa (p < 0,05) nas 

preparações onde houve remoção mecânica do endotélio. Adicionalmente, também 

não foram observadas diferenças significativas (p > 0,05) na resposta máxima entre 

as preparações com (E+) e sem (E-) endotélio íntegro (E+ pEC50 8,37 ± 0,18  e 

Emax% 122,3 ± 2,9 n=25; E- pEC50 7,22 ± 0,14 e Emax 122,6 ± 3,36 n=24). 

Tendo em vista que a adição cumulativa do composto LINS01005 foi capaz 

de promover relaxamento concentração dependente tanto na presença quanto na 

ausência de endotélio e que a ausência de células endoteliais também promoveu  

um desvio significante da curva concentração efeito para a direita, nossos resultados 

indicam que em anéis da artéria aorta de ratos SHR o composto LINS01005 também 

exerce a sua atividade vasodilatadora através de mecanismo dependente e 

independente de endotélio funcional. 

5.1.2. Participação da via NO/GMPc 

Como os resultados sugeriam a participação do endotélio na ação 

vasodilatadora do composto LINS01005, foram realizados experimentos com o 
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objetivo de investigar a participação do óxido nítrico e sua ação sobre a guanilato 

ciclase solúvel na via de sinalização relacionada à ação do composto LINS01005. 

Os dados estão sumarizados nas Tabelas 3 e 4 e Figuras 16 e 17. Esses 

experimentos foram realizados com anéis de aorta provenientes de ratos Wistar e 

SHR, respectivamente. 

Conforme pode ser observado na Figura 16A, as preparações de ratos Wistar 

expostas previamente com L-NAME, inibidor da síntese de óxido nítrico, 

apresentaram redução estatisticamente significante (p < 0,05) na atividade 

vasodilatadora do composto LINS01005 (pEC50 6,10 ± 0,08 n=13) quando 

comparado ao seu efeito em anéis da aorta controle (pEC50 7,22 ± 0,14 n=13) com 

acentuado deslocamento da curva de relaxamento para a direita. Estas preparações 

também apresentaram redução estatisticamente significante no valor do efeito 

máximo em comparação com anéis controle (L-NAME Emax% 91,0 ± 2,8 n=13; 

Controle Emax% 113,4 ± 2,8 n=13).   

De forma semelhante, a ação vasodilatadora foi significantemente deslocado 

para a direita com redução do efeito máximo e da potência em preparações pré-

incubadas com 1-H-[1,2,4]-oxadiazole [4,3-a]quinoxalin-1-ona, ODQ, um inibidor da 

guanilato ciclase solúvel (Figura 16B). Houve redução significativa na potência 

vasodilatadora do composto LINS01005 (Controle pEC50 7,40 ± 0,22 n=13) após a 

incubação com ODQ (pEC50 6,23 ± 0,08 n=13). Diferenças significativas também 

foram observadas em relação ao efeito máximo obtido (Controle Emax% 114,1 ± 2,8 

n=13; ODQ Emax% 95,3 ± 4,7  n=13).  
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Figura 16. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis de artéria aorta 

controle e incubadas com (A) L-NAME 100 µM n=13; CT n=13; (B) ODQ 10µM n=13; 

CT n=13. As curvas concentração-resposta foram realizadas para o composto 

LINS01005 em adição cumulativa em anéis da artéria aorta de ratos Wistar com 

endotélio funcional pré-incubados com os inibidores e pré-contraídos com 10 µL de 

Noradrenalina NE (0,3 µM). Os dados foram plotados em escala linear e 

representam a média ± erro padrão da média. A magnitude do relaxamento da aorta 

foi expresso como percentagem de redução a partir do platô de contração induzido 

pela NE. A resposta do composto foi comparada com os respectivos controles por 

teste-t não-pareado. 

Tabela 3. Valores de pEC50 e Emax% (± erro padrão da média, EPM) obtidos com o 

composto LINS01005 em anéis de aorta isolados de ratos Wistar com endotélio 

funcional (controle) e após incubação com L-NAME e ODQ. p-Valor em relação ao 

controle. 

Anéis pEC50 ± EPM p-valor Emax% ± EPM p-valor 

Controle 7,22 ± 0,14 < 0,05 113,4 ± 2,8 < 0,05 
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L-NAME 6.10 ± 0,08 91,0 ± 2,8 

Controle 7,40 ± 0,22 

< 0,05 

114,1 ± 2,8 

< 0,05 

ODQ 6,23 ± 0,08 95,3 ± 4,7 

 

 

Figura 17. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis de artéria aorta 

controle e incubadas com (A) L-NAME 100µM n=13; CT n=13 (B) ODQ 10 µM N=11; 

CT n=11. As curvas concentração-resposta foram realizadas para o composto 

LINS01005 em adição cumulativa em anéis da artéria aorta de ratos SHR com 

endotélio funcional pré-incubados com os inibidores e pré-contraídos com 10 µL de 

Noradrenalina NE (0,3 µM). Os dados foram plotados em escala linear e 

representam a média ± erro padrão da média. A magnitude do relaxamento da 

artéria aorta foi expresso como percentagem de redução a partir do platô de 

contração induzido pela NE. A resposta do composto foi comparada com os 

respectivos controles por teste-t não-pareado. 
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Efeitos semelhantes foram observados em preparações de aorta de ratos 

SHR. Como pode ser observado na Figura 17A, a exposição prévia de anéis da 

artéria aorta com endotélio funcional de ratos SHR  ao composto L-NAME  também 

promoveu redução estatisticamente significante (p < 0,05) na atividade 

vasodilatadora do composto LINS01005 (pEC50 6,02 ± 0,08; n= 13) quando 

comparado ao seu efeito em anéis da artéria aorta controle (pEC50 7,72 ± 0,27; 

n=13), promovendo acentuado deslocamento da curva de relaxamento para a 

direita. Estas preparações também apresentaram redução estatisticamente 

significativa no valor do efeito máximo em comparação com anéis controle (L-NAME 

Emax% 87,34 ± 8,28 n=13; Controle Emax% 120,1 ± 4,38 n=13). Os valores da pEC50 

e Emax% não foram estatisticamente diferentes (p > 0,05) na comparação entre anéis 

de ratos Wistar e SHR.  

O efeito vasodilatador do composto LINS01005, à semelhança do observado 

em anéis da artéria aorta de ratos Wistar, também foi reduzido de forma 

estatisticamente significante nas preparações provenientes de ratos SHR com 

endotélio funcional e expostos previamente ao agente ODQ. Conforme pode ser 

observado na figura 17B houve redução significativa na potência vasodilatadora do 

composto LINS01005 (Controle pEC50 7,35 ± 0,29 n=11) após a incubação com 

ODQ (pEC50 6,12 ± 0,27 n=11). Diferenças significativas também foram observadas 

em relação ao efeito máximo obtido (Controle Emax% 115,6 ± 2,4 n=11; ODQ Emax% 

95,9 ± 7,5 n=11). Como observado anteriormente, os valores da pEC50 e Emax% não 

foram estatisticamente diferentes na comparação entre anéis da artéria aorta de 

ratos Wistar e SHR.  



   

666666   

 

Tabela 4. Valores de pEC50 e Emax% (± erro padrão da média, EPM) obtidos com o 

composto LINS01005 em anéis de aorta isolados de ratos SHR com endotélio 

funcional (controle) e após incubação com L-NAME e ODQ. p-Valor em relação ao 

controle. 

Anéis pEC50 ± EPM p-valor Emax% ± EPM p-valor 

Controle 7,72 ± 0,27 

< 0,05 

113,4 ± 2,8 

< 0,05 

L-NAME 6,02 ± 0,08 91,0 ± 2,8 

Controle 7,35 ± 0,29 

< 0,05 

114,1 ± 2,8 

< 0,05 

ODQ 6,12 ± 0,27 95,3 ± 4,7 

 

Desta forma, os resultados desta série de experimentos são indicativos de 

que o mecanismo de ação do composto LINS01005 em anéis da aorta tanto de ratos 

Wistar como de ratos SHR depende, ao menos em parte, da participação da via do 

óxido nítrico e da ativação da enzima guanilato ciclase solúvel. 

5.1.3. Participação de canais de potássio 

Para avaliar a participação de canais de potássio na ação vasodilatadora do 

composto LINS01005, uma série de experimentos envolvendo o bloqueio de 

variados canais de potássio foram realizados em anéis de ratos Wistar e SHR. 

Assim, bloqueadores como cloreto de tetraetilamônio (TEA), clotrimazol (CLO), 

glibenclamida (GLI), cloreto de bário (BaCl2) e 4-aminopiridina (4-AP) foram 

empregados, para obter bloqueios de canais específicos. Esses experimentos foram 

realizados em anéis de aorta com (E+) e sem (E-) endotélio funcional. 
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As curvas concentração-resposta obtidas para os anéis de ratos Wistar com 

endotélio funcional estão apresentadas nas Figuras 18 e 19, e os dados 

apresentados na Tabela 5. Já os dados e curvas obtidas nos experimentos 

envolvendo anéis sem endotélio funcional são apresentados na Tabela 6 e Figuras 

20 e 21, respectivamente. 

Os resultados destes experimentos demonstram que a atividade 

vasodilatadora do composto LINS01005 em anéis com endotélio funcional foi 

reduzida de forma significativa (p < 0,05) após incubação com os bloqueadores TEA 

(pEC50 6,12 ± 0,18 n=12), bloqueador não-seletivo de canais de potássio, e 4-AP 

(pEC50 6,31 ± 0,19 n=12), bloqueador seletivo de canais de potássio sensíveis a 

voltagem, quando comparados com seus respectivos controles (pEC50 TEA 7,73 ± 

0,34 n=12; 4-AP 8,22 ± 0,34 n=12) (Figura 18 e Tabela 5). O efeito máximo foi 

significantemente reduzido em anéis com endotélio integro pré-tratados com TEA 

(Emax% 89,5 ± 5,0) quando comparado com seu respectivo controle (Emax% 109,2 ± 

4,0), entretanto este parâmetro não foi significativamente alterado em anéis pré-

tratados com 4-AP (Emax% 110,8 ± 3,1; Controle Emax% 105,9 ± 2,1).  

 

Figura 18. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis de artéria aorta 

com endotélio funcional (E+) e incubadas com (A) TEA 5 mM n=12, CT n=12; (B) 4-
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Ap 1mM n=12, CT=12. As curvas concentração-resposta foram realizadas para o 

composto LINS01005 em adição cumulativa em anéis da artéria aorta de ratos 

Wistar pré-contraídos com 10 µL de Noradrenalina NE (0,3 µM). Os dados foram 

plotados em escala linear e representam a média ± erro padrão da média. A 

magnitude do relaxamento da aorta foi expresso como percentagem de redução a 

partir do platô de contração induzido pela NE. A resposta do composto foi 

comparada com os respectivos controles por teste-t não-pareado. 

 

Figura 19. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis de artéria aorta 

com endotélio funcional (E+) e incubadas com (A) CLO 1µM n=12, CT n=12; (B) 

BaCl2 30µM n=11, CT n=12 e (C) GLI 10 µM n=10, CT n=10. As curvas 

concentração-resposta foram realizadas para o composto LINS01005 em adição 

cumulativa em anéis da artéria aorta de ratos Wistar pré-contraídos com 10 µL de 

Noradrenalina NE (0,3 µM). Os dados foram plotados em escala linear e 
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representam a média ± erro padrão da média. A magnitude do relaxamento da aorta 

foi expresso como percentagem de redução a partir do platô de contração induzido 

pela NE. A resposta do composto foi comparada com os respectivos controles por 

teste-t não-pareado. 

Tabela 5. Valores de pEC50 e Emax% (± erro padrão da média, EPM) obtidos com o 

composto LINS01005 em anéis de aorta isolados de ratos Wistar com endotélio 

funcional (E+, controle) e após incubação com os bloqueadores de canais de 

potássio TEA, 4-AP, CLO, BaCl2 e GLI. p-Valor em relação ao controle. 

Anéis (E+) pEC50 ± EPM p-valor Emax% ± EPM p-valor 

Controle 7,73 ± 0,34 

< 0,05 

109,2 ± 4,0 

< 0,05 

TEA 6,12 ± 0,18 89,5 ± 5,0 

Controle 8,22 ± 0,34 

< 0,05 

105,9 ± 2,1 

> 0,05 

4-AP 6,31 ± 0,19 110,8 ± 3,1 

Controle 7,25 ± 0,17 

> 0,05 

114,8 ± 1,8 

> 0,05 

CLO 7,47 ± 0,25 108,7 ± 3,3 

Controle 8,84 ± 0,24 

> 0,05 

119,0 ± 2,5 

> 0,05 

BaCl2 9,23 ± 0,25 114,7 ± 2,7 

Controle 7,84 ± 0,18 

> 0,05 

111,1 ± 2,8 

> 0,05 

GLI 8,36 ± 0,30 107,7 ± 1,8 
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Não foram observados efeitos significativos em relação ao pEC50 ou Emax% 

em anéis com endotélio integro incubados com CLO (pEC50 7,47 ± 0,25, Emax% 

108,7 ± 3,3 n=12; Controle pEC50 7,25 ± 0,17 , Emax% 114,8 ± 1,8 n=12), BaCl2 

(pEC50 9,23 ± 0,25, Emax% 114,7 ± 2,7 n=11; Controle pEC50 8,84 ± 0,24, Emax% 

119,0 ± 2,5 n=12) ou GLI (pEC50 8,36 ± 0,30, Emax% 107,7 ± 1,8 n=10; Controle 

pEC50 7,84 ± 0,18, Emax% 111,1 ± 2,8 n=10), indicando que a ação não envolve 

canais de potássio sensíveis ao cálcio, ao ATP e do tipo Kir, respectivamente (Figura 

19 e Tabela 5). 

Em preparações sem endotélio funcional (E-) a exposição ao TEA ou 4-AP 

também promoveu um desvio significante (p < 0,05) da curva concentração-resposta 

para a direita com redução da potência vasodilatadora do composto LINS01005 

(pEC50 TEA 6,31 ± 0,19 n=12; Controle 7,06 ± 0,13 n=12 e 4-AP 6,21 ± 0,12 n=12; 

Controle 7,25 ± 0,26 n=12), assim como do seu efeito máximo observado (Emax% 

TEA 91,2 ± 4,9;  Controle 114,6 ± 2,0 e 4-AP 98,0 ± 5,0; Controle 112,9 ± 3,7) 

(Figura 20 e Tabela 6).  

 

Figura 20. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis de artéria aorta 

sem endotélio funcional (E-) e incubadas com (A) TEA 5 mM; (B) 4-AP 1mM. As 
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curvas concentração-resposta foram realizadas para o composto LINS01005 em 

adição cumulativa em anéis da artéria aorta de ratos Wistar pré-contraídos com 10 

µL de noradrenalina NE (0,3 µM). Os dados foram plotados em escala linear e 

representam a média ± erro padrão da média. A magnitude do relaxamento da aorta 

foi expresso como percentagem de redução a partir do platô de contração induzido 

pela NE. A resposta do composto foi comparada com os respectivos controles por 

teste-t não-pareado. 

 

 

Figura 21. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis de artéria aorta 

sem endotélio funcional (E-) e incubadas com (A) CLO 1 µM n=12, CT n=12; (B) 

BaCl2 30 µM n=12, CT n=12; e (C) GLI. 10µM n=13, CT n=13 As curvas 

concentração-resposta foram realizadas para o composto LINS01005 em adição 
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cumulativa em anéis da artéria aorta de ratos Wistar pré-contraídos com 10 µL de 

NE (0,3 µM). Os dados foram plotados em escala linear e representam a média ± 

erro padrão da média. A magnitude do relaxamento da aorta foi expresso como 

percentagem de redução a partir do platô de contração induzido pela NE. A resposta 

do composto foi comparada com os respectivos controles por teste-t não-pareado. 

Tabela 6. Valores de pEC50 e Emax% (± erro padrão da média, EPM) obtidos com o 

composto LINS01005 em anéis de aorta isolados de ratos Wistar sem endotélio 

funcional (E-, controle) e após incubação com os bloqueadores de canais de 

potássio TEA, 4-AP, CLO, BaCl2 e GLI. p-Valor em relação ao controle. 

Anéis (E-) pEC50 ± EPM p-valor Emax% ± EPM p-valor 

Controle 7,06 ± 0,13 

< 0,05 

114,6 ± 2,0 

< 0,05 

TEA 6,31 ± 0,19 91,2 ± 4,9 

Controle 7,25 ± 0,26 

< 0,05 

112,9 ± 3,7 

< 0,05 

4-AP 6,21 ± 0,12 98,0 ± 5,0 

Controle 8,26 ± 0,41 

> 0,05 

122,3 ± 3,1 

> 0,05 

CLO 7,92 ± 0,27 100,6 ± 4,5 

Controle 7,72 ± 0,31 

> 0,05 

118,8 ± 3,2 

> 0,05 

BaCl2 7,80 ± 0,35 125,8 ± 4,2 

Controle 6,80 ± 0,17 

> 0,05 

114,7 ± 3,7 

> 0,05 

GLI 7,42 ± 0,30 109,3 ± 4,1 
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Por outro lado, nessas preparações sem endotélio funcional (E-) o pré-

tratamento com CLO (pEC50 7,92 ± 0,27 n=12; Controle 8,26 ± 0,41 n=12; Emax% 

100,6 ± 4,5; Controle 122,3 ± 3,1), BaCl2 (pEC50 7,80 ± 0,35 n=12; Controle 7,72 ± 

0,31n=12; Emax% 125,8 ± 4,2; Controle 118,8 ± 3,2) e GLI (pEC50 7,42 ± 0,30 n=12; 

Controle 6,80 ± 0,17 n=13; Emax% 109,3 ± 4,1; Controle 114,7 ± 3,7) não foram 

capazes de alterar de forma significativa a atividade vasodilatadora do composto 

LINS01005 (Figura 21 e Tabela 6), semelhante ao observado anteriormente com as 

preparações com endotélio íntegro. Esses dados confirmam o envolvimento dos 

canais de potássio sensíveis à voltagem presentes na camada sub-endotelial dos 

anéis de aorta. 

Para avaliar a participação de canais de potássio na ação vasodilatadora do 

composto LINS01005 em anéis da artéria aorta de ratos SHR com (E+) e sem (E-) 

endotélio funcional também foram utilizados os mesmos agentes utilizados no 

estudo realizado em aneis da artéria aorta de ratos Wistar. 
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Figura 22. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis da artéria aorta 

com endotélio funcional (E+) e incubadas com (A) TEA 5 mM n=10, CT n=12; (B) 4-

AP 1 mM n=13, CT n=13; (C) CLO 1 µM n=10, CT n=11. As curvas concentração-

resposta foram realizadas para o composto LINS01005 em adição cumulativa em 

anéis da artéria aorta de ratos SHR  pré-contraídos com 10 µL de noradrenalina NE 

(0,3 µM). Os dados foram plotados em escala linear e representam a média ± erro 

padrão da média. A magnitude do relaxamento da aorta foi expressa como 

percentagem de redução a partir do platô de contração induzido pela NE. A resposta 

do composto foi comparada com os respectivos controles por teste-t não-pareado.  
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Figura 23. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis de artéria aorta 

com endotélio funcional (E+) e incubadas com (A) BaCl2 30 µM n=12, CT n=12 e (B) 

GLI 10µM n=12, CT n=12. As curvas concentração-resposta foram realizadas para o 

composto LINS01005 em adição cumulativa em anéis da artéria aorta de ratos SHR  

pré-contraídos com 10 µL de Noradrenalina NE (0,3 µM). Os dados foram plotados 

em escala linear e representam a média ± erro padrão da média. A magnitude do 

relaxamento da aorta foi expressa como percentagem de redução a partir do platô 

de contração induzido pela NE. A resposta do composto foi comparada com os 

respectivos controles por teste-t não-pareado. 

As curvas concentração-resposta obtidas para os anéis de ratos SHR com 

endotélio funcional (E+) estão apresentadas na Tabela 7 e nas Figuras 22 e 23, 

enquanto que os dados referentes a potência e Emax% são apresentados na Tabela 

7. Na Tabela 8 e Figuras 24 e 25 são apresentados os dados e curvas  obtidos dos 

experimentos envolvendo anéis da artéria aorta sem endotélio funcional (E-). 

Tabela 7. Valores de pEC50 e Emax% (± erro padrão da média, EPM) obtidos com o 

composto LINS01005 em anéis de aorta isolados de ratos SHR com endotélio 



   

777666   

 

funcional (E+, controle) e após incubação com os bloqueadores de canais de 

potássio TEA, 4-AP, CLO, BaCl2 e GLI. p-Valor em relação ao controle. 

Anéis (E+) pEC50 ± EPM p-valor Emax% ± EPM p-valor 

Controle 8,34 ± 0,23 

< 0,05 

122,8 ± 4,7 

> 0,05 

TEA 7,35 ± 0,26 115,8 ± 5.3 

Controle 8,41 ± 0,27 

< 0,05 

121,8 ± 3,9 

< 0,05 

4-AP 6,78 ± 0,23 102,0 ± 5,9 

Controle 7,87 ± 0,11 

< 0,05 

113,9 ± 2,4 

< 0,05 

CLO 6,61 ± 0,46 62,1 ± 4,8 

Controle 8,18 ± 0,29 

> 0,05 

124,0 ± 3,7 

> 0,05 

BaCl2 8,76 ± 0,38 122,4 ± 2,2 

Controle 7,73 ± 0,29 

> 0,05 

116,3 ± 0,9 

> 0,05 

GLI 8,30 ± 0,34 114,0 ± 0,9 

 

Como pode ser observado na Figura 22 e na Tabela 7, a atividade 

vasodilatadora do composto LINS01005 em anéis com endotélio funcional de ratos 

SHR foi reduzida de forma significativa (p < 0,05) após incubação com os 

bloqueadores TEA (pEC50 7,35 ± 0,26; n=10), bloqueador não-seletivo de canais de 

potássio, 4-AP (pEC50 6,78 ± 0,23; n=13), bloqueador seletivo de canais de potássio 

sensíveis a voltagem e CLO (6,61 ± 0,46; n=10) bloqueador de canais de potássio 
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sensiveis ao cálcio, quando comparados com seus respectivos controles (pEC50 TEA 

8,34 ± 0,23, n=12; 4-AP 8,41 ± 0,27, n=13; CLO 7,87 ± 0,11, n=11).  

O efeito máximo foi significativamente reduzido em anéis com endotélio 

íntegro pré-tratados com 4-AP (Emax% 102,0 ± 5,9, n=13 ) e CLO (Emax% 62,01 ± 4,8, 

n=10) quando comparados com seu respectivos controles (Emax% 121,8 ± 3,9, n=13 

e Emax% 113,9 ± 2,4, n=11, respectivamente). Entretanto, este parâmetro não foi 

significativamente alterado em anéis pré-tratados com TEA (Emax% 115,8 ± 5,3; 

Controle Emax% 122,8 ± 4,7). Estes resultados são indicativos de que a ação 

vasodilatadora do composto LINS01005 em aneis da artéria aorta de ratos tanto 

Wistar como SHR pode envolver a participação de canais de potássio sensiveis a 

voltagem e também sensíveis ao cálcio de maneira semelhante nas duas cepas. 

Também não foram observados efeitos significativos em relação ao pEC50 ou 

Emax% em anéis com endotélio integro (E+) incubados com BaCl2 (pEC50 8,76 ± 

0,38, Emax% 124,4 ± 2,2, n=12; Controle pEC50 8,18 ± 0,29, Emax% 124,0 ± 3,7, n=12) 

ou GLI (pEC50 8,30 ± 0,34, Emax% 114,7 ± 1,8, n=12; Controle pEC50 7,73 ± 0,29, 

Emax% 116,3 ± 2,8, n=12), indicando que a ação do composto LINS01005, de forma 

semelhante ao observado em aneis de ratos Wistar, não envolve a participação de 

canais de potássio sensíveis ao ATP e do tipo Kir, respectivamente (Figura 23 e 

Tabela 7). 

De forma semelhante ao experimento anterior, em preparações sem endotélio 

funcional (E-) a exposição prévia ao TEA, 4-AP e CLO também foram capazes de 

promover desvio significativo (p < 0,05) da curva concentração-resposta para a 

direita com redução significante da potência vasodilatadora do composto LINS01005 

(pEC50 TEA 6,19 ± 0,21, n=9; Controle 7,26 ± 0,23, n=12; pEC50 4-AP 6,25 ± 0,25, 
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n=12;  Controle 7,18 ± 0,17, n=12; pEC50 CLO 7,33 ± 018, n=10; Controle 8,16 ± 

0,17, n=11).  

A exposição a estes agentes, com exceção para os  anéis tratados com CLO 

também promoveram redução significativa do efeito máximo (Emax% TEA 99,9 ± 7,4, 

n=9; Controle 124,6 ± 5,8, n =12; Emax% 4-AP 88,0 ± 9,7, n=12; Controle 120,05 ± 

3,5, n=12). O Emax% para os anéis pré-incubados com CLO foi de 105,8 ± 8,6 (n=10) 

enquanto que para os anéis controle foi de 111,3 ±7,5 (n=11) (Figura 24 e Tabela 8).  

 

Figura 24. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis da artéria aorta 

sem endotélio funcional (E-) e incubadas com (A) TEA 5 mM n=9, CT n=12; (B) 4-AP 

1mM n=12, CT n=12; (C) CLO n=10, CT n=11. As curvas concentração-resposta 

foram realizadas para o composto LINS01005 em adição cumulativa em anéis da 

artéria aorta de ratos SHR  pré-contraídos com 10 µL de Noradrenalina NE (0,3 µM). 
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Os dados foram plotados em escala linear e representam a média ± erro padrão da 

média. A magnitude do relaxamento da aorta foi expressa como percentagem de 

redução a partir do platô de contração induzido pela NE. A resposta do composto foi 

comparada com os respectivos controles por teste-t não-pareado. 

 

Figura 25. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis de artéria aorta 

sem endotélio funcional (E-) e incubadas com (A) BaCl2 30 µM n=12, CT n=12 e (B) 

GLI 10 µM n=12, CT n=12. As curvas concentração-resposta foram realizadas para 

o composto LINS01005 em adição cumulativa em anéis da artéria aorta de ratos 

SHR pré-contraídos com 10 µL de noradrenalina NE (0,3 µM). Os dados foram 

plotados em escala linear e representam a média ± erro padrão da média. A 

magnitude do relaxamento da aorta foi expresso como percentagem de redução a 

partir do platô de contração induzido pela NE. A resposta do composto foi 

comparada com os respectivos controles por teste-t não-pareado. 

Por outro lado, nas preparações sem endotélio funcional (E-) o pré-tratamento 

com  BaCl2 (pEC50 7,66 ± 0,28, Emax% 118,3 ± 3,5, n=12; Controle 7,47 ± 0,25, 

Emax% 123,3 ± 3,6, n=12) e GLI (pEC50 7,66 ± 0,32, Emax% 117,4 ± 2,8, n=12; 

Controle 7,09 ± 0,26, Emax% 121,6 ± 3,9, n=12) não foram capazes de alterar de 
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forma significativa a atividade vasodilatadora do composto LINS01005 (Figura 25 e 

Tabela 8), como observado anteriormente com as preparações com endotélio 

íntegro.  

Tabela 8. Valores de pEC50 e Emax% (± erro padrão da média, EPM) obtidos com o 

composto LINS01005 em anéis de aorta isolados de ratos SHR sem endotélio 

funcional (E-, controle) e após incubação com os bloqueadores de canais de 

potássio TEA, 4-AP, CLO, BaCl2 e GLI. p-Valor em relação ao controle. 

Anéis (E-) pEC50 ± EPM p-valor Emax% ± EPM p-valor 

Controle 7,26 ± 0,23 

< 0,05 

124,6 ± 5,8 

< 0,05 

TEA 6,19 ± 0,21 99,99 ±7,4 

Controle 7,18 ± 0,17 

< 0,05 

120,5 ± 3,5 

< 0,05 

4-AP 6,25 ± 0,25 88,03 ± 9,7 

Controle 8,16 ± 0,25 

< 0,05 

113,3 ±7,5 

> 0,05 

CLO 7,33 ± 0,36 105,8 ± 8,6 

Controle 7,47 ± 0,25 

> 0,05 

123,3 ± 3,6 

> 0,05 

BaCl2 7,65 ± 0,28 118,3 ± 3,5 

Controle 7,09 ± 0,26 

> 0,05 

121,6 ±3,9 

> 0,05 

GLI 7,66 ± 0,33 117,4 ± 2,8 
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Estes resultados confirmam o envolvimento dos canais de potássio sensíveis 

à voltagem assim como também de canais de potássio sensíveis ao cálcio na ação 

vasodilatadora do composto LINS01005 em  anéis da artéria aorta de ratos SHR, a 

exemplo do observado para anéis de ratos Wistar. 

5.1.4. Avaliação da ação em receptores de membrana 

De forma semelhante aos experimentos anteriores, as curvas concentração-

resposta obtidas de anéis da artéria aorta obtidos de ratos Wistar e SHR com 

endotélio íntegro pré-incubados com diferentes antagonistas de receptores de 

membrana envolvidos em mecanismos de vasodilatação estão representadas na 

Figura 26 e 27. Os antagonistas utilizados foram atropina (ATR), icatibanto (HOE-

140), pirilamina (PIR), fentolamina (FEN), propranolol (PRO) e sulpirida (SUL). Os 

valores de pEC50 e Emax% foram calculados a partir destas curvas e estão descritos 

nas Tabelas 9 e 10. 

Como pode ser observado o pré-tratamento dos anéis de aorta de ratos 

Wistar com atropina (pEC50 7,84 ± 0,12 n=12; Controle 7,48 ± 0,13 n=12; Emax% 

116,1 ± 2,1; Controle 107,7 ± 1,5), icatibanto (pEC50 8,17 ± 0,37 n=10; Controle 7,54 

± 0,39 n=10; Emax% 108,4 ± 1,9; Controle 107,4 ± 2,3) ou pirilamina (pEC50 8,33 ± 

0,33 n=13; Controle 7,74 ± 0,16 n=13; Emax% 109,4 ± 1,4; Controle 117,4 ± 4,2), 

antagonistas farmacológicos de receptores para acetilcolina, bradicinina e histamina, 

respectivamente, não afetou significativamente o efeito do composto LINS01005 em 

relação ao controle sem pré-tratamento (Figura 26A-C e Tabela 5), apresentando 

potência e efeito máximo semelhantes antes e após o bloqueio com esses 

antagonistas.  
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Portanto, estes resultados demonstram que nenhum dos agentes 

antagonistas utilizados nesta serie de experimentos foi capaz de alterar o efeito 

vasodilatador do composto LINS01005 nos anéis de artéria aorta provenientes de 

ratos Wistar e que este efeito vasodilatador não é mediado por uma ação agonista 

do composto sobre os receptores de acetilcolina, bradicinina ou histamina. 

 

Figura 26. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis de artéria aorta 

com endotélio (controle, CT) e incubadas com (A) ATR 1µM n=12, CT n=12; (B) 
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HOE-140 (icatibanto) 10 µM n=10, CT n=10; (C) PIR 10 µM n=13, CT n=13; (D) FEN 

10 µM n=12, CT n=12; (E) PRO 5 µM n=12, CT n=12; e (F) SUL 10 µM n=12, CT 

n=12. As curvas concentração-resposta foram realizadas para o composto 

LINS01005 em adição cumulativa em anéis da artéria aorta de ratos Wistar pré-

contraídos com 10 µL de Noradrenalina NE (0,3 µM) ou vasopressina (para FEN). 

Os dados foram plotados em escala linear e representam a média ± erro padrão da 

média. A magnitude do relaxamento da aorta foi expresso como percentagem de 

redução a partir do platô de contração induzido pela NE (ou vasopressina para 

FEN). A resposta do composto foi comparada com os respectivos controles por 

teste-t não-pareado. 

Tabela 9. Valores de pEC50 e Emax% (± erro padrão da média, EPM) obtidos com o 

composto LINS01005 em anéis de aorta íntegros isolados de ratos Wistar (controle) 

e após incubação com os bloqueadores de receptores de membrana. p-Valor em 

relação ao controle. 

Anéis pEC50 ± EPM p-valor Emax% ± EPM p-valor 

Controle 7,48 ± 0,13 

NS 

107,7 ± 1,5 

NS 

Atropina 7,84 ± 0,12 116,1 ± 2,1 

Controle 7,54 ± 0,39 

NS 

107,4 ± 2,3 

NS 

Icatibanto 8,17 ± 0,37 108,4 ± 1,9 

Controle 7,74 ± 0,16 

NS 

117,4 ± 4,2 

NS 

Pirilamina 8,33 ± 0,33 109,4 ± 1,4 
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Controle 8,64 ± 0,19 

NS 

110,1 ± 2,5 

NS 

Fentolamina 9,16 ± 0,20 109,9 ± 2,4 

Controle 7,81 ± 0,22 

NS 

112,6 ± 2,7 

NS 

Propranolol 8,57 ± 0,30 110,5 ± 2,6 

Controle 8,16 ± 0,21 

< 0,05 

106,6 ± 1,1 

< 0,05 

Sulpirida 6,76 ± 0,10 85,1 ± 2,5 

 

Os gráficos contidos na Figura 26D-F representam as curvas concentração-resposta 

obtidas após a adição cumulativa do composto LINS01005 em anéis de artéria aorta 

pré incubados com fentolamina, propranolol e sulpirida, antagonistas dos receptores 

α-adrenérgicos, β-adrenérgicos e dopaminérgicos D2, respectivamente. Os valores 

obtidos de pEC50 e Emax%, calculados a partir das curvas concentração-resposta, 

são descritos na Tabela 5.   

Os resultados obtidos mostraram que o tratamento prévio com os agentes 

antagonistas adrenérgicos fentolamina (pEC50 9,16 ± 0,20; Emax% 109,9 ± 2,4 n=12; 

Controle pEC50 8,64 ± 0,19; Emax% 110,1 ± 2,5 n=12) e propranolol (pEC50 8,57 ± 

0,30; Emax% 110,5 ± 2,6 n=12; Controle pEC50 7,81 ± 0,22; Emax% 112,6 ± 2,7 n=12) 

não foram capazes de promover diferenças estatisticamente significantes em 

relação ao efeito vasodilatador do composto LINS01005 (Figura 26D e 26E). Em 

contrapartida, o bloqueio dos receptores dopaminérgicos D2 obtido através da 

exposição prévia ao agente sulpirida (Figura 26F) atenuou de forma significativa o 

efeito do composto LINS01005 (p < 0,05) em sua potência e efeito máximo (pEC50 
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6,76 ± 0,10; Emax% 85,1 ± 2,5 n=12; Controle pEC50 8,16 ± 0,21; Emax% 106,6 ± 1,1 

n=12), sugerindo uma possível participação destes receptores na ação deste 

composto. 

A ação vasodilatadora do composto LINS01005 também foi avaliada em aneis 

da artéria aorta da ratos SHR utilizando os mesmos protocolos e agentes 

antagonistas utilizados nos experimentos com aneis de ratos Wistar. Na Figura 27 

estão representadas as curvas concentração-resposta obtidas nesses anéis com 

endotélio íntegro e expostos previamente aos mesmos antagonistas. Os valores de 

pEC50 e Emax% foram calculados a partir destas curvas e estão descritos nas Tabela 

10. 
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Figura 27. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis de artéria aorta 

com endotélio (controle, CT) e incubadas com (A) ATR 1µM n=11, CT n=11; (B) 

HOE-140 10 µM n=11, CT=11; (C) PIR 10 µM n=13, CT n=13; (D) FEN 10µM n=12, 

CT n=12; (E) PRO 5µM n=11, CT n=11; e (F) SUL 10µM n=10, CT n=11. As curvas 

concentração-resposta foram realizadas para o composto LINS01005 em adição 

cumulativa em anéis da artéria aorta de ratos SHR pré-contraídos com 10 µL de 

Noradrenalina NE (0,3 µM) ou vasopressina (para FEN). Os dados foram plotados 

em escala linear e representam a média ± erro padrão da média. A magnitude do 
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relaxamento da aorta foi expressa como percentagem de redução a partir do platô 

de contração induzido pela NE (ou vasopressina para FEN). A resposta do composto 

foi comparada com os respectivos controles por teste-t não-pareado. 

Como pode ser observado na Figura 27, os anéis da artéria aorta de ratos 

SHR previamente expostos  com atropina (pEC50 8,86 ± 0,34, Emax% 114,1 ± 1,8, 

n=11; Controle pEC50 8,32 ± 0,15, Emax% 120,7 ± 4,3, n=11), icatibanto (pEC50 7,98 ± 

0,26, Emax% 117,9 ± 5,2, n=11; Controle pEC50 8,11 ± 0,32, Emax% 128,6 ±3,1, n=11), 

pirilamina (pEC50 7,32 ± 0,22, Emax% 95,50 ± 3,81 n=13; Controle pEC50 7,64 ± 0,34 

Emax% 108,3 ± 2,56, n=13) não afetaram significativamente o efeito do composto 

LINS01005 em compração aos seus respectivos controle sem pré-tratamento (Figura 

27A-C e Tabela 10), apresentando potência e efeito máximo semelhantes antes e 

após o bloqueio com esses antagonistas.  

Portanto, estes resultados indicam que os agentes antagonistas utilizados 

nesta série de experimentos não alteraram o efeito vasodilatador do composto 

LINS01005, a exemplo do observado com anéis de ratos Wistar. 

As curvas concentração-resposta obtidas em anéis da artéria aorta de ratos 

SHR pré-incubados com fentolamina, propranolol e sulpirida são apresentadas na 

Figura 27D a 27F, e os valores obtidos de pEC50 e Emax%, calculados são descritos 

na Tabela 10. Pode ser observado que o tratamento prévio com os agentes 

antagonistas adrenérgicos fentolamina (pEC50 8,69 ± 0,26; Emax% 114,5 ± 2,4 n=12; 

Controle pEC50 8,57 ± 0,25; Emax% 114,4 ± 1,9 n=12) e propranolol (pEC50 7,87 ± 

0,23; Emax% 116,6 ± 2,2 n=11; Controle pEC50 7,62 ± 0,27, Emax% 126,5 ± 4,2, n=11) 

não promoveram diferenças estatisticamente significantes em relação ao efeito 

vasodilatador do composto LINS01005 (Figura 27D e 27E).  
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Por outro lado, o bloqueio dos receptores dopaminérgicos D2 mediado pela 

pré-incubação com o antagonista sulpirida (Figura 27F) atenuou de forma 

significativa o efeito do composto LINS01005 (p < 0,05) em sua potência e efeito 

máximo (pEC50 7,66 ± 0,28, Emax% 100,8 ± 6,0, n=10; Controle pEC50 8,77 ± 0,2, 

Emax% 122,0 ± 3,3, n=11), sugerindo que em preparações da artéria aorta de ratos 

SHR a ação vasodilatadora do composto LIS01005 também envolve a participação 

de receptores D2, de maneira semelhante ao observado para anéis de ratos Wistar. 

Tabela 10. Valores de pEC50 e Emax% (± erro padrão da média, EPM) obtidos com o 

composto LINS01005 em anéis de aorta íntegros isolados de ratos SHR (controle) e 

após incubação com os bloqueadores de receptores de membrana. p-Valor em 

relação ao controle. 

Anéis pEC50 ± EPM p-valor Emax% ± EPM p-valor 

Controle 7,86 ± 0,34 

NS 

114,1 ± 1,8 

NS 

Atropina 7,32 ± 0,15 120,7 ± 4,2 

Controle 8,11 ± 0,32 

NS 

128,6 ± 3,1 

NS 

Icatibanto 7,99 ± 0,26 117,9 ± 5,2 

Controle 7,64 ± 0,34 

NS 

108,3± 2,56 

NS 

Pirilamina 7,32 ± 0,22 95,5 ± 3,81 

Controle 8,57 ± 0,25 

NS 

114,4 ± 1,9 

NS 

Fentolamina 8,69 ± 0,26 109,9 ± 2,4 
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Controle 7,62 ± 0,27 

NS 

126,5 ±4,2 

NS 

Propranolol 7,87 ± 0,23 114,5 ± 2,4 

Controle 8,77± 0,20 

< 0,05 

122,0 ± 3,3 

< 0,05 

Sulpirida 6,76 ± 0,28 100,8 ± 6,0 

 

5.1.5. Participação de prostanóides 

A participação de derivados prostanóides provenientes da via das 

cicloxigenases foi verificada através do bloqueio não-seletivo destas enzimas pela 

indometacina. As curvas concentração-resposta obtidas a partir da adição 

cumulativa do composto LINS01005 em anéis da artéria aorta de ratos da cepa 

Wistar, pré-incubados com indometacina e seus respectivos controles, são 

apresentadas na Figura 28. Os valores dos parâmetros farmacológicos analisados, 

pEC50 e Emax% estão inseridos na Tabela 11. 

Nesta série de experimentos, realizado para avaliar a participação dos 

metabolitos do ácido aracdônico na ação farmacológica induzida pelo composto 

LINS01005, podemos observar que a ação vasodilatadora mediada pela adição do 

composto, em anéis de aorta provenientes de ratos Wistar  expostos previamente 

com indometacina, inibidor não seletivo da COX, mostrou se semelhante àquela 

obtida nos seus respectivos controles não apresentando diferenças significativas em 

relação à potencia ou efeito máximo, conforme pode ser observado na Figura 28A e 

na Tabela 11. 
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Tabela 11. Valores de pEC50 e Emax% (± erro padrão da média, EPM) obtidos com o 

composto LINS01005 em anéis de aorta íntegros isolados de ratos Wistar e SHR 

(controle) e após incubação com indometacina. p-Valor em relação ao controle. 

Anéis pEC50 ± EPM p-valor Emax% ± EPM p-valor 

Wistar 8,01 ± 0,31 

NS 

105,5 ± 1,1 

NS 

Indometacina 8,43 ± 0,29 106,4 ± 1,8 

SHR 7,48 ± 0,18 

NS 

132,8 ± 2,9 

NS 

Indometacina 7,83 ± 0,15 124,1 ± 3,9 

(n) wistar controle e indometacina =10 – (n) SHR controle  e indometacina=11 

 

Figura 28. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis de artéria aorta 

com endotélio (controle, CT) e incubadas com indometacina. As curvas 

concentração-resposta foram realizadas para o composto LINS01005 em adição 

cumulativa em anéis da artéria aorta de ratos (A) Wistar (Indometacina 10µM n=10, 

CT n=10) e (B) SHR (Indometacina 10µM n=11, Ct n=11) pré-contraídos com 10 µL 

de Noradrenalina NE (0,3 µM). Os dados foram plotados em escala linear e 
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representam a média ± erro padrão da média. A magnitude do relaxamento da aorta 

foi expresso como percentagem de redução a partir do platô de contração induzido 

pela NE. A resposta do composto foi comparada com os respectivos controles por 

teste-t não-pareado. 

A participação de derivados prostanóides na ação vasodilatadora do 

composto LINS01005 em aneis da artéria aorta de ratos SHR também foi avaliada 

através da exposição prévia destas preparações com agente indometacina. As 

curvas concentração-resposta obtidas a partir da adição cumulativa do composto 

LINS01005 em anéis da aorta de ratos da cepa SHR, pré-incubados com 

indometacina e seus respectivos controles, são apresentadas na Figura 28B. Os 

valores dos parâmetros farmacológicos analisados, pEC50 e Emax% estão inseridos 

na Tabela 11. 

Considerando a ausência de efeito significativo sobre a atividade do composto 

LINS01005 em anéis de aorta de ratos Wistar e de ratos SHR pré-incubados com 

indometacina, estes resultados são indicativos que a via da ciclooxigenase não está 

envolvida no efeito vasodilatador do composto LINS01005. 

5.1.6. Participação de espécies reativas de oxigênio 

Curvas concentração-resposta para o composto LINS01005 foram realizadas 

com anéis de aorta torácia com endotélio integro (controle) e pré-incubados com 

acetovanilona, um agente antioxidante com atividade neutralizante sobre espécies 

reativas de oxigênio produzidas a partir de peróxido de hidrogênio ou superóxido 

dismutase. Estes resultados são apresentados na Figura 29. Os dados sumarizados 

na Tabela 12 (pEC50 e Emax%) foram obtidos a partir dessas curvas.  
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Tabela 12. Valores de pEC50 e Emax% (± erro padrão da média, EPM) obtidos com o 

composto LINS01005 em anéis de aorta íntegros isolados de ratos Wistar e SHR 

(controle) e após incubação com acetovanilona. p-Valor em relação ao controle. 

Anéis pEC50 ± EPM p-valor Emax% ± EPM p-valor 

Wistar 7,22 ± 0,25 

NS 

116,9 ± 2,8 

NS 

Acetovanilona 7,76 ± 0,24 114,8 ± 3,8 

SHR 7,22 ± 0,25 

NS 

116,9 ± 2,8 

NS 

Acetovanilona 7,76 ± 0,24 114,8 ± 3,8 

(n) wistar controle e acetovanilona =11 – (n) SHR controle e acetovalinola =12  

 

Figura 29. Efeito do composto LINS01005 em preparações de anéis de artéria aorta 

com endotélio (controle, CT) e incubadas com acetovanilona. As curvas 

concentração-resposta foram realizadas para o composto LINS01005 em adição 

cumulativa em anéis da artéria aorta de ratos (A) Wistar (Acetovanilona 100µM 

n=11, CT n=11) e (B) SHR (Acetovanilona 100 µM n=12, CT n=12) pré-contraídos 

com 10 µL de Noradrenalina NE (0,3 µM). Os dados foram plotados em escala linear 
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e representam a média ± erro padrão da média. A magnitude do relaxamento da 

aorta foi expresso como percentagem de redução a partir do platô de contração 

induzido pela NE. A resposta do composto foi comparada com os respectivos 

controles por teste-t não-pareado. 

Nota-se, ao avaliar estes resultados, que a pré-incubação com acetovanilona 

não modificou de forma estatisticamente significativa a ação vasodilatadora do 

composto LINS01005, sugerindo que as espécies reativas de oxigênio não 

participam do efeito vasodilatador do composto. 
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5.2. Discussão dos Resultados Obtidos    

O composto LINS01005, quimicamente 1-[(2,3-diidro-1-benzofuran-2-il)metil]-

4-fenilpiperazina, foi planejado como potencial ligante de receptores de histamina H4 

(H4R), utilizando como protótipo o composto da Johnson & Johnson JNJ-7777120, 

um antagonista H4R potente e seletivo. Entretanto, a avaliação da atividade ligante 

desse composto demonstrou baixa afinidade do LINS01005 pelo H4R (CORRÊA et 

al., 2017; 2019). No entanto, em estudo preliminar realizado no Laboratório de 

Hipertensão Experimental da Disciplina de Nefrologia da Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP), foi observado que o composto LINS01005 tem a capacidade 

de induzir relaxamento concentração dependente em anéis de aorta torácica de 

ratos normotensos.  

Para eliminar a possibilidade de que este efeito vasodilatador não fosse 

inerente ao composto LINS01005, algumas preparações de anéis da artéria aorta 

foram expostas ao dimetil sulfóxido (DMSO), solvente utilizado para solubilização do 

composto, com os mesmos volumes e intervalos de tempo utilizados nos 

experimentos com a substância ativa. Como esperado, a presença do solvente 

isoladamente e adicionado cumulativamente não produziu alteração significativa do 

tônus vascular durante a fase tônica da contração mediada pela adição de 

noradrenalina, como pode ser observado na Figura 13, confirmando que o efeito 

vasodilatador é exclusivo do composto em estudo. 

Além disso, também merece destaque o fato de que a exposição ao composto 

não gerou aparentemente alterações funcionais e ou estruturais destes anéis. 

Durante a administração em doses crescentes e de forma cumulativa do composto 

teste, não ocorreram mudanças significativas na resposta vascular mediada pela 
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exposição das preparações aos agentes noradrenalina e acetilcolina ou solução 

despolarizante de cloreto de potássio após exposição ao composto (Figura 10). 

Estes resultados indicam que a funcionalidade do vaso foi preservada, sem sinais 

evidentes de toxicidade. Isso indica que o composto LINS01005 apresenta potente 

atividade vasodilatadora, sem importante atividade tóxica para os tecidos que 

compõem o vaso em estudo. Estudos anteriores também já demonstravam que esse 

composto não teve citotoxicidade apreciável contra células mamíferas (CORRÊA et 

al., 2017b). 

Tendo em vista que os vasos sanguíneos (especialmente os de menor 

calibre, também chamados de vasos de resistência) tem um papel fundamental no 

controle e manutenção da pressão arterial, esta ação vasodilatadora do composto 

LINS01005 pode ser potencialmente promissora para o tratamento de doenças 

cardiovasculares, especialmente da hipertensão arterial. O tratamento adequado 

dessa condição requer a utilização de fármacos que, em sua grande maioria, atuam 

de forma direta ou indireta sobre o tônus dos vasos de resistência (SOUZA; 

SANTIAGO; ALMEIDA, 2016; COELHO et al., 2020).  

Apesar do arsenal terapêutico para o tratamento da hipertensão contar com 

elevado número de agentes pertencentes a diferentes classes químicas, o 

percentual de pacientes que conseguem controlar e manter a pressão arterial dentro 

de valores adequados ainda esta muito longe de ser considerado satisfatório. Por 

esse motivo, o interesse pela descoberta de novos agentes com propriedade 

vasodilatadora permanece evidente (COELHO et al., 2020).    

Embora tenha sido demonstrado que o composto LINS01005 tem potente 

ação vasodilatadora sobre os anéis de aorta utilizados na abordagem explorada 
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neste trabalho, os mecanismos que regem este efeito permaneciam desconhecidos. 

Considerando que o composto foi planejado como ligante de receptores 

histaminérgicos (CORRÊA et al., 2017; 2019), uma hipótese evidente seria o 

envolvimento de receptores de histamina nesta ação. Entretanto, estudos piloto 

mostraram que esta hipótese não se confirmou, motivando uma investigação mais 

sistemática acerca desse mecanismo. Assim, neste estudo ex vivo, uma série de 

experimentos utilizando anéis da artéria aorta foram realizados, utilizando diferentes 

agentes farmacológicos na presença ou ausência de endotélio com a finalidade de 

elucidar os possíveis mecanismos da ação vasorrelaxante do composto LINS01005. 

Neste estudo optamos por utilizar ratos da cepa SHR pelo fato de 

representarem o modelo experimental mais utilizado para o estudo da fisiopatogenia 

da hipertensão, tendo em vista que as alterações decorrentes da elevação da 

pressão arterial se assemelham àquelas verificadas em pacientes com hipertensão 

essencial, destacando especialmente a origem poligênica e influência de fatores 

ambientais na elevação da pressão arterial (FAZAN et al. 2006; PRAVENEE; 

KURTZ; 2010; DORNAS; SILVA; 2011).  

Estes animais, desenvolvidos por Okamoto e Aoki, a partir de acasalamentos 

sucessivos de ratos Sprage Dawley hipertensos, apresentam elevação espontânea 

da pressão arterial a partir da 6ª a 8ª semana de vida atingindo valores considerados 

como hipertensão entre a 8ª e 15ª semana. Os valores máximos e estáveis de 

pressão arterial são observados entre a 20ª e 22ª semana de vida (FAZAN et al. 

2006).  

Diversos fatores podem estar associados a elevação da pressão arterial neste 

modelo animal, entre eles distúrbios hemodinâmicos e metabólicos multifatoriais, 
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alterações estruturais e funcionais de diferentes tecidos e orgãos, especialmente 

coração e rins  e alterações da função endotelial (FÉLÉTOU; VERBEUREM; 

VANHOUTTE 2009). Em animais adultos, a hipertensão caracteriza se por aumento 

da resistência vascular periférica, mediada principalmente pela hipertrofia da 

camada média e que resulta em menor complacência arterial, associada com 

redução ou sem apresentar alterações significativas do débito cardíaco (FAZAN et 

al. 2006; DORNAS; SILVA 2011).  

Em uma primeira série de experimentos, foi observado que o composto 

LINS01005 foi capaz de promover relaxamento de maneira concentração-

dependente em anéis da artéria aorta de ratos Wistar e SHR tanto com endotélio 

íntegro como na ausência deste. Entretanto, a análise dos resultados obtidos com 

estes anéis indicou que a ausência de endotélio funcional reduziu significativamente 

o efeito vasodilatador do composto, promovendo um desvio estatisticamente 

significativo da curva concentração-resposta para a direita sem, no entanto, verificar-

se alteração significativa na resposta máxima (Figuras 14 e 15, e Tabelas 1 e 2).  

Estes resultados iniciais são um indicativo de que a ação vasodilatadora do 

composto LINS01005 envolve a participação parcial do endotélio em ambas as 

cepas, mas que existe também um componente independente de endotélio. Isso 

pode ser notado nos resultados (Tabelas 1 e 2), já que houve manutenção do efeito 

vasodilatador do composto mesmo em anéis de ratos Wistar e SHR cujo endotélio 

foi removido mecanicamente (E-). 

Graças aos estudos realizados Furchgott, Ignarro e Murad, sabe-se 

atualmente que o endotélio é uma camada de células que tem um papel essencial 

no controle do tônus vascular em razão da sua capacidade de sintetizar e liberar 
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uma grande quantidade de mediadores vasoativos, que podem causar relaxamento 

ou contração da musculatura lisa vascular. Entre os mediadores químicos que 

podem produzir vasodilatação, destacam-se o óxido nítrico e a prostaciclina. Por 

outro lado, os agentes que promovem vasoconstrição podem ser representados 

principalmente pelo prostanóide tromboxana A2, pela Angiotensina II, pelas 

endotelinas e finalmente, pelas espécies reativas de oxigênio (EROs) (KOHLMANN 

Jr., 2007; CAHILL; REDMOND, 2016). 

Entre os diferentes mediadores endoteliais com atividade vasodilatadora sem 

dúvida o mais estudado é o óxido nítrico (Figura 30), sendo este principalmente 

derivado das células endoteliais. O óxido nítrico é um radical livre gasoso, que 

apresenta meia-vida curta, altamente solúvel tanto em meio aquoso quanto lipídico 

da célula, que se difunde rapidamente através dos tecidos. Sua síntese é mediada 

pela enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS ou NOS-III), enzima que catalisa 

a conversão do substrato L-arginina em L-citrulina, produzindo óxido nítrico (ZHAO, 

2015; FELETOU, 2016, CRUZ-OJEDA et al., 2021).   
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Figura 30. O óxido nítrico (ON) é produzido a partir do aminoácido L-arginina em 

uma reação dependente de oxigênio e NADPH e cofatores como tetraidrobiopterina 

(BH4) e flavina adenina dinucleotídeo. A síntese de ON pode ser inibida pelo agente 

LNAME, inibidor competitivo reversível não seletivo da enzima óxido nitrico sintase.  

A enzima guanilato ciclase, na sua forma ativa, catalisa a saída de dois grupamentos 

fosfato da molécula de GTP, resultando no segundo mensageiro GMPc.  

A atividade desta enzima é  inibida pelo agente ODQ inibidor competitivo 

reversível e seletivo da guanilato ciclase solúvel. O óxido nítrico e o GMPc são 

mediadores que podem ativar diretamente vários tipos de canais de potássio, 

proteínas importantes no controle do potencial de membrana e na manutenção do 

tônus vascular. Estes Canais podem ser bloqueados por diferentes agentes (TEA = 

tetraetilamônia, 4 AP = 4 aminopiridina, CLO = clotrimazol, BaCl2= cloreto de bário e 

GLI = glibenclamida) 

Este gás liberado pelas células endoteliais pode se difundir em direção à 

camada muscular lisa vascular, onde pode interagir com o ferro do grupo heme da 

enzima guanilato ciclase solúvel, um heterodímero presente no tecido vascular, 

tornando a ativa. Esta enzima, por sua vez, catalisa a remoção de dois grupamentos 

fosfato da molécula de GTP, o que resulta na formação do segundo mensageiro 

GMPc (AHIMAD et al., 2018; JESUS; SHIVA; GLADWIN, 2019; LYNHE et al., 2020). 

Além de ser um importante vasodilatador endógeno, o ON exerce outras ações 

vasculares importantes, incluindo supressão da proliferação das células musculares 

lisas e ação antiplaquetária entre outros efeitos (LYNHE et al., 2020). 

O GMPc ativa a PKG, que fosforila várias proteínas intracelulares que 

promovem, em seu conjunto, relaxamento da musculatura lisa vascular, 
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principalmente por mecanismos que diminuem a concentração citoplasmática de 

cálcio. Entre estes efeitos mediados pela PKG destacam-se o aumento da 

recaptação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático, maior transporte de cálcio 

mediado pela cálcio-ATPase e pelo trocador sódio-cálcio, estes últimos localizados 

na membrana celular. Além disso, a PKG promove a abertura de canais de potássio, 

especialmente aqueles sensíveis ao cálcio (ZHAO; VANHOUTTE; LEUNG, 2015; 

ALIMORADI et al., 2019; LYNHE et al., 2020).  

Considerando que a via de sinalização ON / GMPc / PKG é fundamental no 

controle do tônus vascular, investigamos a possível participação destas substâncias 

na atividade vasodilatadora do composto LINS01005. Vale observar que o composto 

LINS01005, diferentemente de outros agentes farmacológicos como nitroprussiato 

de sódio, não é capaz de produzir quimicamente óxido nítrico de forma direta, e 

assim, uma modulação nessa via possivelmente envolve interação com proteínas 

específicas, capaz de regular esta via.  

Para tanto, anéis da artéria aorta isolada de ratos Wistar e SHR com endotélio 

funcional foram pré-incubados com o composto L-NAME (Figura 30), um falso 

substrato que inibe de forma não-seletiva todas as isoformas da enzima óxido nítrico 

sintase, tanto as isoformas constitutivas quanto a induzida, o que acarreta em 

redução significativa da síntese endógena de ON (MAJZUNOVA et al., 2019). Os 

resultados obtidos demonstraram inicialmente que a inibição da enzima óxido nítrico 

sintase promoveu deslocamento da curva concentração-resposta obtida para o 

composto LINS01005 para a direita após incubação com L-NAME, com significativa 

redução tanto da potência (indicada pelo pEC50) quanto do efeito máximo (Emax%), 

indicando que o efeito vasodilatador do composto em estudo depende, ao menos 
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parcialmente, de um mecanismo que envolve a síntese de óxido nítrico tanto em 

ratos Wistar como SHR. Entretanto, este efeito pode ocorrer por diversas proteínas, 

não significando que o composto LINS01005 seja um ativador direto da eNOS. 

Outros mecanismos, entre eles uma possível ação do composto interferindo na 

degradação do óxido nítrico, não podem ser descartados.  

Na etapa seguinte para avaliar se a atividade vasodilatadora do composto 

LINS01005 envolve a participação da guanilato ciclase, principal enzima-alvo 

modulada pelo óxido nítrico, experimentos com anéis de aorta com endotélio íntegro 

foram realizados com pré-incubação com ODQ, um bloqueador da guanilato ciclase 

que atua por impedir a ligação do óxido nítrico com a porção heme da enzima, 

atuando assim como inibidor competitivo e seletivo da enzima guanilato ciclase 

solúvel (Figura 30). As preparações foram expostas a este agente inibidor por 30 

minutos antes da realização dos experimentos.   

Os resultados revelaram que a presença de ODQ nas preparações também 

promoveu redução significativa da ação vasodilatadora do composto LINS01005 

(Figuras 16 e 17 e Tabelas 3 e 4). A atividade do composto LINS01005 teve 

importante desvio da curva concentração-resposta para concentrações mais altas 

(direita), sendo observada novamente redução tanto da potência (indicada pelo 

pEC50) quanto do efeito máximo (Emax%) em comparação com anéis controle, 

sugerindo desta forma que a ativação desta enzima também está envolvida no 

mecanismo de ação deste composto. Isto é notório, já que diversos estudos 

(BYONG et al., 2017; BADRAN et al., 2019; MEDINA-RUIZ et al., 2019)  tem 

demonstrado que muitos compostos que possuem atividade vasodilatadora, 

encontrados em plantas ou planejados de forma racional em laboratório, envolvem 
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parcial ou totalmente a via de sinalização ON/guanilato ciclase solúvel, o que vem ao 

encontro com o observado neste estudo.  Além do seu importante papel na via de 

sinalização que permite o relaxamento da musculatura lisa vascular, o óxido nítrico 

também pode exercer sua atividade modulando a ação catalítica de outras enzimas 

presentes nos vasos sanguíneos. Entre elas, estão as ciclooxigenases (COX), 

enzimas fundamentais para a síntese de diferentes prostanóides, em especial a 

prostaciclina, que tem ação vasoativa (SALVEMINI; KIM; MOLLACE, 2013; 

ALIMORADI et al., 2019) . A prostaciclina (PGI2) é um eicosanóide produzido 

principalmente nas plaquetas, onde apresenta importante atividade antiagregante 

plaquetária, mas também em células endoteliais e na musculatura lisa vascular, 

onde exerce atividade vasodilatadora (SU, 2015; CAHILL; REDMONDB, 2016).  

Este mediador é produzido a partir do substrato ácido araquidônico, um ácido 

graxo de cadeia longa poli-insaturado, constituinte dos fosfolipideos da membrana 

celular (BRAUNE; KUPPFER, JUNG, 2020). A enzima fosfolipase A2 pode liberar 

este substrato da membrana plasmática o que permite, então, a sua conversão em 

endoperóxido cíclico pelas COXs (Figura 31). Posteriormente, este endoperóxido 

pode ser transformado em prostaciclina por intermédio da enzima prostaciclina 

sintase (MENDES et al., 2012; XIN et al., 2019) 

.  
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Figura 31. O ácido araquidônico é convertido pela enzima ciclooxigenase em 

endoperóxido cíclico, que posteriomente é convertido em prostaciclina (PGI2) pela 

ação da prostaciclina sintase. A síntese de prostaciclina pode ser abolida com a 

administração da indometacina, um inibidor reversível e não seletivo da enzima 

ciclooxigenase.  .  

A prostaciclina interage com receptores IP, que são receptores acoplado à 

proteína Gs, localizados na membrana das células (Figura 31). Entre os diversos 

locais de sua expressão, estão a célula muscular lisa vascular, onde aumenta a 

produção do segundo mensageiro intracelular monofosfato cíclico de adenosina 

(AMPc). Por sua vez, o AMPc ativa a proteína quinase A (PKA), que promove a 

fosforilação de diversos substratos intracelulares que promovem relaxamento da 

musculatura lisa vascular por mecanismos semelhantes àqueles mediados pela PKG 

(MAJED; KHALIL, 2012; CAHILL; REDMONDB, 2016). Além disso, a prostaciclina 

também pode ativar as enzimas NOS e canais de potássio sensíveis ao cálcio (FUJII 

et al., 2016). 

Entretanto, no presente estudo o envolvimento da prostaciclina ou de outros 

prostanóides provenientes da via das COXs não foi evidenciado. Quando os anéis 

de aorta de ambas as cepas foram incubados com indometacina, um inibidor não 

seletivo da COX, a atividade do composto LINS01005 não foi significativamente 

alterada (Tabela 11 e Figura 28). Isso permite pressupor que a produção de 

prostaciclina mediada pelas enzimas da via das COXs não tem participação 

importante ou significativa no mecanismo vasorelaxante do composto LINS01005. 

Além do óxido nítrico e da prostaciclina, outro fator liberado pelo endotélio 

com importante atividade vasodilatadora é o fator hiperpolarizante derivado do 
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endotélio (EDHF). Várias substâncias tem sido apontadas como prováveis 

moduladores do EDHF, entre elas o íon potássio, endocanabinóides,  ácido 

epoxieicosatrienóico, monóxido de carbono e o peróxido de hidrogênio (KANG, 

2014; GOTO, 2019; SHIMOKAWA;GODO, 2020).  

O EDHF pode induzir relaxamento aumentando a condutância de canais de 

potássio, especialmente ativados por cálcio, o que permite o rápido efluxo deste íon 

para o liquido intersticial (SERVIENTE et al., 2020). Esta maior saída do íon gera um 

estado de hiperpolarização da membrana celular, que pode promover o fechamento 

de canais de cálcio voltagem-dependentes e consequentemente redução da entrada 

de cálcio para o interior da célula muscular lisa e vasodilatação (GARLAND; HILEY; 

DORA, 211).  

Shimokawa e Godo (2020) destacam em um artigo de revisão que o peróxido 

de hidrogênio atua como um dos principais fatores hiperpolarizantes derivados do 

endotélio, especialmente em vasos de resistência. Morikawa et al. (2004) também 

observaram este comportamento em artéria mesentérica  humana. Este mediador é 

formado pelo processo de dismutação do ânion superóxido (O2
-) mediado pela 

enzima superóxido dismutase ou autooxidação. Após sua síntese, o peróxido de 

hidrogênio pode se difundir para o músculo liso e ativar canais de potássio sensíveis 

ao cálcio, especialmente os de alta condutância, provendo a hiperpolarização da 

célula (CAMPBELL et al., 2013, BRÉTON-ROMERO; LAMAS, 2014; 

ELLINSWORTH et al., 2015).  

Para avaliar a influência das espécies reativas de oxigênio (mais 

especificamente o peróxido de hidrogênio) no efeito vasodilatador do composto 

LINS01005, os anéis da artéria aorta foram incubados com acetovanilona, um 
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agente antioxidante que neutraliza o peróxido de hidrogênio. Os resultados do 

presente estudo indicam que a presença deste agente antioxidante não alterou a 

capacidade do composto LINS01005 em promover relaxamento vascular em anéis 

de aorta de ambas as cepas, sugerindo que o efeito vasodilatador do composto em 

estudo não envolve a participação do H2O2 (Figura 29 e Tabela 12). Possivelmente, 

isso ocorre em razão desta espécie reativa de oxigênio ser mais importante no 

controle do tônus em artérias de pequeno calibre e não em vasos de condutância, 

de maior calibre, como a artéria aorta (SHIMOKAWA; GODO, 2020). 

Os canais de potássio formam um grupo de canais iônicos amplamente 

distribuídos nas células onde exercem diferentes funções biológicas, incluindo o 

controle do tônus da musculatura lisa vascular (ISLAS, 2016). A abertura destes 

canais no músculo liso vascular causa efluxo de corrente positiva para o meio 

extracelular, gerando hiperpolarização da membrana celular e consequente 

vasodilatação (AZIZ; LI; TINKER, 2018; DOPICO; BUKYA; JAGGAR, 2018).  

Na musculatura lisa vascular são encontrados diversos tipos de canais de 

potássio, sendo os mais importantes o voltagem dependente (Kv), canais de alta 

condutância sensíveis ao cálcio (BKCa), canais de baixa condutância sensíveis ao 

cálcio (SKCa), canais dependentes de ATP (KATP) e retificadores de entrada (Kir) 

(MOBASHERI et al., 2012; KUANG; PURHONEN; HERBERT, 2015; TYKOCKI; 

BOERMAN; JACKSON, 2018).  

Tendo em vista que a abertura de canais de potássio resulta em relaxamento 

vascular e que o óxido nítrico, o GMPc e a PKG podem atuar diretamente em canais 

de potássio alterando a sua condutância, neste estudo a participação destes canais 
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no mecanismo vasodilatador do composto LINS01005 foram investigados (TRIGGLE 

et al., 2003; MITCHEL et al., 2007).  

Inicialmente, os anéis da artéria aorta com (E+) e sem (E-) endotélio foram 

incubados com TEA, um inibidor não seletivo de canais de potássio (Figura 30). Na 

presença deste bloqueador, verificou-se que existe uma importante participação 

destes canais no mecanismo de ação do composto LINS01005 (Figuras 18A e 20A, 

e Tabelas 5 e 6). Anéis da artéria aorta incubados com TEA apresentaram 

atenuação significativa da potência e do efeito máximo do composto tanto em anéis 

com ou sem endotélio integro. Como o TEA não exibe seletividade para subtipos 

específicos de canais de potássio, experimentos adicionais com bloqueadores mais 

seletivos foram realizados. Com a finalidade de identificar quais canais estariam 

envolvidos no efeito vasorelaxante do composto LINS01005, experimentos com e 

sem a presença de 4-aminopiridina (4-AP), clotrimazol (CLO), cloreto de bário e 

glibenclamida (GLI) incubados separadamente em diferentes preparações foram 

realizados (Figura 30).  

Nas preparações que foram expostas ao agente 4-AP (bloqueador seletivo de 

canais de potássio controlados por voltagem), observou-se importante deslocamento 

para a direita da curva concentração-resposta, com atenuação significativa da 

potência (pEC50), mas não do efeito máximo (Emax%) do composto LINS01005 tanto 

em anéis com endotélio integro (E+) (Tabela 5). Entretanto, em anéis sem endotélio 

íntegro, redução significativa no  Emax% foi identificada (Tabela 6). Isso sugere que 

os canais sensíveis à voltagem envolvidos no mecanismo vasodilatador do 

LINS01005 encontram-se possivelmente na camada sub-endotelial do vaso.   
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Por outro lado, o efeito do composto LINS01005 sobre o tônus vascular não 

foi alterado de forma significativa quando os anéis foram incubados com CLO 

(bloqueador de canais de potássio dependentes de cálcio), cloreto de bário 

(bloqueador dos canais Kir) ou glibenclamida (bloqueador de canais dependente de 

ATP) (Figuras 20 e 21, e Tabelas 5 e 6). Isto sugere que apenas a ativação de 

canais de potássio ativados por voltagem tem participação no mecanismo 

vasodilatador induzido pelo composto LINS01005 em anéis de ratos Wistar. Vale 

ressaltar que esses canais, juntamente com os canais de alta condutância, são os 

mais importantes para a regulação do tônus vascular (NELSON, QUAYLE, 1995; 

JACKSON, 2018; DOPICO; BUKIYA; JAGGAR, 2018; GAO et al., 2020). 

Anéis da artéria aorta de ratos SHR com (E+) e sem (E-) endotélio incubados 

com TEA também apresentaram atenuação significativa da potência do composto 

LINS01005  tanto em anéis com ou sem endotélio integro (Figuras 22A e 24A e 

Tabelas 7 e 8). Não foi observado alteração significativa no Emax% em anéis com 

endotélio integro, entretanto, em anéis sem endotélio íntegro foi verficado uma 

redução significativa no Emax% (Tabela 8). Estes resultados à semelhança do 

observado em anéis de ratos Wistar indicam novamente que existe uma participação 

importante de canais de potássio no mecanismo de ação do composto LINS01005 

em preparações provenientes de ratos SHR. Desta forma, repetimos os mesmos 

protocolos utilizados anteriormente com a finalidade de identificar se os mesmos 

canais observados em anéis de ratos Wistar, ou outros estariam envolvidos no efeito 

vasorelaxante do composto LINS01005 em anéis da artéria aorta de ratos SHR.    

Nas preparações que foram expostas ao agente 4-AP observou-se 

novamente importante deslocamento para a direita da curva concentração-resposta, 



   

111000888   

 

com atenuação significativa da potência (pEC50) e do efeito máximo (Emax%) do 

composto LINS01005 tanto em anéis com endotélio integro (E+) (Tabela 7) quanto 

em preparações sem endotélio integro (Tabela 8). 

Além disso, em preparações expostas ao agente clotrimazol (CLO) também 

observou se importante deslocamento para a direita da curva concentração-

resposta, com atenuação significativa da potência (pEC50) tanto em anéis com e sem 

endotélio integro, assim como do efeito máximo (Emax%) em anéis com endotélio 

íntegro (E+) (Tabela 7). Em anéis sem endotélio íntegro, não foi observada redução 

significativa no  Emax% (Tabela 8).  

Novamente e semelhante ao observado em preparações de ratos Wistar, o 

tônus vascular não foi alterado de forma significativa quando os anéis de ratos SHR 

com e sem endotélio funcional foram incubados com cloreto de bário ou 

glibenclamida (GLI) (Figuras 23 e 24 e Tabelas 7 e 8).  

Sendo assim, estes resultados sugerem que em anéis da artéria aorta de 

ratos SHR a ação vasodilatadora induzida pelo composto LINS01005 envolve a 

participação de canais de potássio ativados por voltagem e sensíveis ao cálcio. 

Estes resultados foram semelhantes aos observados no estudo de Qian e 

colaboradores (2017) que descreveram que o efeito vasodilatador do remifentanil em 

artéria basilar de ratos SHR depende parcialmente da ativação destes subtipos de 

canais de potássio. Além disso, confirmando a importância destes canais na artéria 

de ratos SHR, ensaios realizados em animais desta cepa ex vivo demonstraram que 

a vasodilatação promovida pela infusão de isoprenalina (um agonista de receptores 

β2-adrenérgicos) também é mediada pela ativação de canais de potássio 

dependentes de voltagem e sensíveis ao cálcio (PINTÉROVÁ et al. 2014). Vale 
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ressaltar ainda que esses canais são os mais importantes para a regulação do tônus 

vascular (NELSON, QUAYLE, 1995; JACKSON, 2018; DOPICO; BUKIYA; JAGGAR, 

2018; GAO et al., 2020). 

Para avaliar se o mecanismo de ação do composto LINS01005 envolve a 

participação de receptores de membrana presentes nas células endoteliais, uma 

série de experimentos com antagonistas selecionados foram realizados. A ativação 

desses receptores por agonistas endógenos pode resultar na ativação da enzima 

NOS através da via de sinalização dependente de cálcio-calmodulina.   

Assim, diferentes preparações foram incubadas com os fármacos atropina 

(antagonista competitivo e reversível de receptores muscarínicos), HOE-140 

(antagonista reversível e seletivo de receptores da bradicinina B2), pirilamina 

(antagonista competitivo reversível e seletivo para receptores de histamina H1) e o 

composto LINS01005 adicionado a seguir (Figuras 26 e 27A-C, e Tabelas 9 e 10).  

Os resultados obtidos mostraram que não ocorreram alterações significativas 

nas curvas concentração-resposta do composto LINS01005 nas preparações 

incubadas com esses antagonistas, descartando desta forma a participação dos 

receptores muscarínicos, B2 e H1 no efeito vasodilatador (FEHER et al., 2013; SLAM 

et al., 2014; POTJE et al., 2019).  

Além dos receptores citados anteriormente, também foram estudadas a 

participação dos receptores α- e β-adrenérgicos na ação vasorelaxante do composto 

LINS01005. Receptores α2 e β2-adrenérgicos estão presentes nas células 

endoteliais e na musculatura lisa vascular, e sua ativação pode promover ativação 

da eNOS e consequente formação de óxido nítrico (MOLIN; BENDHACK, 2004; 

SILVA; ZANESCO, 2010; BELLO et al., 2020).  
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Para avaliar se os efeitos do composto em estudo são mediados por ativação 

destes receptores adrenérgicos, as preparações provenientes de ratos Wistar e SHR 

foram incubadas separadamente com fentolamina (inibidor não seletivo dos 

receptores α1 e α2)  e propranolol (antagonista β1 e β2). Os resultados (Figuras 26 e 

27D-E, e Tabelas 9 e 10) mostraram que a exposição dos anéis de aorta aos 

respectivos antagonistas destes receptores não foram capazes de promover 

alterações significativas nas curvas concentração-resposta mediadas pelo agente 

em estudo, indicando desta forma que o composto LINS01005 não promove 

ativação destes receptores em preparações provenientes de ratos Wistar ou SHR. 

Vale ressaltar que para o estudo com fentolamina, outro agente vasoconstritor foi 

necessário em detrimento à NE. Assim, foi utilizada nesses estudos a vasopressina.  

Finalmente, também foi avaliada a participação dos receptores 

dopaminérgicos da família D2 na ação do composto LINS01005. A dopamina exerce 

a sua ação biológica através da interação com receptores próprios, além de ser 

precursor metabólico imediato da NE. Os receptores dopaminérgicos são expressos 

em cinco subtipos (D1 a D5), todos pertencentes à família dos receptores 

transmembrana acoplados à proteína G (BEAULIEU; GAINETDINOV, 2015). Os 

receptores D1 e D5 são acoplados a proteína Gs e classificados como família D1, 

enquanto que os receptores D2, D3 e D4 são acoplados a proteína Gi e classificados 

conjuntamente como família D2. Os receptores D2 podem apresentar localização pré 

e pós-sináptica, e podem ser subdvididos de acordo com a diferença de 

comprimento da alça intracelular destes receptores em D2S (curto) e D2L (longo) 

(CAVALOTTI et al., 2002; PYNE-GEITHMAN et al., 2009; BUTINI et al., 2016)  
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Estudos realizados por Kim e colaboradores (1999) utilizando técnica de 

hibridização demonstraram expressão importante de RNA mensageiro de receptores 

dopaminérgicos D2 nas células endoteliais e na camada subendotelial de artérias 

sistêmicas e pulmonares de ratos. Também foram identificados receptores D2 por 

autoradiografia em artéria coronária de ratos por Cavalotti e colaboradores (2002), 

receptores D3 na camada íntima e média da artéria mesentérica de ratos (ZENG at al 

2004), assim como receptores D3 e D4 em cultura de células endoteliais 

provenientes da veia umbilical humana (ZAREI et al 2006; WANG et al 2019).  

Além disso, trabalhos de Pfeil et al. (2013) demonstraram através de técnica 

de radioimunoensaio que as células endoteliais tem a capacidade de sintetizar e 

liberar dopamina em resposta a tensão de oxigênio tecidual.  

Em nosso estudo anéis da artéria aorta tanto de ratos Wistar quanto SHR 

previamente expostos à sulpirida, um antagonista dopaminérgico da família de 

receptores D2, levou à atenuação significativa da potência e do efeito máximo do 

composto LINS01005 (Figuras 26 e 27F, e Tabelas 9 e 10),  

É possivel que esta atenuação seja, pelo menos em parte, associada a uma  

supressão  da síntese e liberação de óxido nítrico pelas células endoteliais mediada 

pelo bloqueio dos receptores da familia D2 tendo em vista que células endoteliais 

provenientes da veia umbilical humana apresentam aumento da síntese de óxido 

nítrico por meio da via de sinalização  PI3K/AKT, uma via independente de cálcio, 

que fosforila o resíduo de serina 1177 da enzima eNOS tornando a ativa. A ativação 

da eNOS por esta via também foi observada pela ativação de receptores D4 (WANG 

et al 2019).  De forma semelhante, estudo ex vivo utilizando artéria carótida de porco 

com vasoespasmo induzido também demonstrou que a dopamina, através da 
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ativação de receptores D2, promove redução significativa da contração deste 

segmento arterial com a participação da via do óxido nítrico (PYNE-GEITHMAN et 

al., 2009). 

Assim como observado nos estudos citados acima, em nossas preparações a 

administração de LNAME reduziu de forma significativa a potência vasodilatadora do 

composto LINS01005, como já destacado anteriormente.  

Desta forma, com nossos resultados mais os anteriormente citados, pode-se 

sugerir que o composto LINS01005 exerça parte da sua atividade vasodilatadora 

através da sua interação com receptores dopaminérgicos presentes na membrana 

das células endoteliais (figura 30).  

Além da participação dos receptores dopaminérgicos endoteliais existe a 

possibilidade de que parte do efeito vasodilatador do composto LINS01005 também 

seja mediada através de uma ação sobre receptores da familia D2 localizados na 

musculatura lisa vascular vascular .  

Trabalhos da literatura indicam que receptores dopaminérgicos D1, D2 e D3 

(Figura 32) são expressos em células musculares da aorta torácica de ratos (ZENG 

et al., 2004). A ativação dos receptores dopaminérgicos D1 causa ativação da 

proteína Gs, que aumenta a produção de AMPc a partir do ATP (Figura 32). Assim, 

um efeito vasodilatador decorre da via de sinalização dependente de AMPc, que 

ativa a PKA (ZINGALES et al., 2021).  
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Figura 32: o composto LINS01005 pode exercer sua atividade vasodilatadora pelo 

aumento da síntese de óxido nitrico mediada em parte pela sua interação com 

receptores dopaminérgicos localizados na célula endotelial ou modulando a 

atividade de canais de potássio localizados na célula muscular lisa vascular.  

Por outro lado a ativação dos receptores D2 e D3 localizados na musculatura 

lisa vascular poderia causar vasodilatação através de uma ação moduladora sobre a 

atividade de canais de potássio, proteínas que tem um papel fundamental no 

controle do potencial de membrana e tônus vascular.  

           A participação destes receptores na atividade destes canais é evidente em 

vários trabalhos, entre eles o de LIU e et al (2020) em cultura de células beta de 

pâncreas de rato, assim como em trabalhos realizados por LIU et al (1999) e 

MARTEL et al (2011) em células neuronais. Estes autores demonstraram que a 

ativação dos receptores D2 e D3 pode ativar vias de sinalização que promovem a 

abertura de canais de potássio voltagem dependente ocasionando rápido efluxo de 
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íon potássio e consequente hiperpolarização da célula. Esta alteração do potencial 

de membrana reduz o influxo de cálcio através de canais de cálcio sensíveis a 

voltagem levando a uma menor liberação de insulina pelas células beta e redução 

da liberação de neurotransmissores em células neuronais.  

Tendo em vista que nossos resultados mostraram que o composto 

LINS01005 exerce sua atividade vasodilatadora através da abertura de canais de 

potássio não podemos descartar que este efeito possa ser, pelo menos em parte, 

mediado pela ação do composto nos receptores dopaminérgicos da familia D2 

presentes na membrana muscular lisa vascular (figura 32).  

Além disso, estudos de afinidade realizados por nosso grupo mostraram que 

o composto LINS01005 tem afinidade micromolar pelos receptores dopaminérgicos 

D2 e D3 humanos (CORRÊA et al., 2020). Entretanto, a atividade funcional do 

LINS01005 nesses receptores não foi determinada, tampouco a afinidade por 

receptores D1. A sulpirida é um fármaco que inibe de forma não-seletiva os 

receptores da família D2, mas tem baixa afinidade por receptores da família D1 

(BESNARD et al., 2012). Assim, pode-se assumir que o bloqueio realizado pela 

sulpirida inibe os efeitos nos receptores da família D2 mas não da família D1, e isso 

sugere que o efeito vasodilatador do composto LINS01005 pode envolver a ativação 

de receptores da família D2 (ZENG et al., 2008; NAEF et al., 2017).  

Entretanto, pelo fato da sulpirida também poder bloquear os receptores D1, 

embora em maiores concentrações, não podemos descartar a possibilidade do 

composto LINS01005 exercer seu efeito vasodilatador por meio de uma ação 

agonista sobre receptores da família D1, tendo em vista que Pfeil e colaboradores 

(2014) relatam que a dopamina pode ser produzida por células do endotélio 
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vascular, com objetivo de atuar de forma autócrina (na própria célula endotelial) ou 

de forma parácrina (em receptores dopaminérgicos na camada média).  

A ativação autócrina de receptores D1 pela dopamina endotelial leva à 

produção de ON, causando efeito vasodilatador indireto (Figura 32) (BUCOLO et al., 

2019). Entretanto, o efeito direto sobre receptores D1 nas células musculares causa 

vasodilatação mais relevante (ZINGALES et al., 2021) 

Em suma, nossos resultados mostram pela primeira vez que o composto 

LINS01005 possui potente atividade vasodilatadora e que parte do seu efeito 

vasodilatador depende parcialmente da presença de endotélio integro. Tendo em 

vista que a ação vasodilatadora também envolve uma via independente de 

endotélio, novos estudos devem ser realizados a fim de avaliar outras vias de 

sinalização que possam estar envolvidas no mecanismo vasodilatador do composto. 

Adicionalmente, sua ação também deve ser avaliada em artérias de resistência 

assim como seus efeitos ex vivo, especialmente em modelos de hipertensão para 

avaliar se existe a possibilidade, futuramente, deste composto ser um agente com 

propriedade anti-hipertensiva. 

PARTE 2: ESTUDO DAS RELAÇÕES ESTRUTURA-ATIVIDADE DE DERIVADOS 

DO LINS01005 

Esta segunda parte é apresentada como um manuscrito submetido para publicação, 

contendo os dados referentes ao estudo da potência vasodilatadora de diversos 

derivados do composto LINS01005 em anéis de aorta isolados de ratos Wistar e 

SHR. Nesses estudos, bloqueios das vias envolvidas não foram realizados; apenas 

avaliação da potência dos compostos em vasos com e sem endotélio íntegro. 
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Abstract 

Cardiovascular diseases (CVDs) present high prevalence rates in the current world. It 

is estimated that approximately one-third of the global deaths are related to CVDs, 

and thus there is still a need for novel drugs to treat these disorders. We 

serendipitously discovered that LINS01005 (5a) is a potent vasodilating agent in rat 

aorta, and therefore a set of analogues were evaluated for the vasodilating potency 

in Wistar and SHR rat thoracic aorta precontracted with norepinephrine, with 

endothelium intact (E+) or denuded (E–) aortic rings. Compounds 5a and 5b were 

the most potent, showing submicromolar potency for endothelium intact vessels 

(EC50 853 and 941 nM, respectively) and micromolar values for E– vessels (EC50 2.4 

and 7.1 µM, respectively). These compounds were indeed significantly more potent 

vasodilating agents in SHR-derived aortic rings (p < 0.001), showing nanomolar 

potency for 5a [EC50 2.4 nM (E+) 9.0 nM (E–)] and 5b [EC50 20 nM (E+) 2.1 µM (E–)]. 

SAR analysis though PCA and HCA were performed, suggesting that N-

phenylpiperazine is essential to the activity, while increasing volume in the 

substituted aromatic moiety is detrimental to the potency. This is the first report of the 

vasodilating properties of such compounds, and studies regarding the mechanism of 

action are in progress in our group.   

Keywords: Vasodilating agents, SAR analysis, thoracic aorta, chemometric analysis. 
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Introduction 

The cardiovascular diseases (CVDs) are a group of hearth and blood vessels 

disorders which include high prevalence conditions such as hypertension, chronic 

congestive heart failure and coronary diseases. According to World Health 

Organization (WHO), CVDs together are responsible for 31% of all global deaths per 

year, meaning about 17.9 million people worldwide (WHO, 2019). Hypertension is the 

most important cardiovascular disease presenting a very complex and multifactorial 

clinical condition with high prevalence rates in Brazil and worldwide, being a common 

public health issue (Malachias et al., 2016). Hypertension is characterized by 

abnormal and persistent elevation of blood pressure (Franklin and Wong, 2013; 

Whelton et al., 2018), and therefore it is one of the major risks for coronary artery 

disease and heart failure (Malachias et al., 2016; Whelton et al., 2018; WHO, 2019). 

People suffering from hypertension has functional and structural alterations on the 

arteries such as the increase of vascular resistance (Laurent and Boutouyrie, 2015). 

Considering the high prevalence of hypertension and CVDs, the need for new drugs 

or novel treatments has always  attracting the attention of several research groups 

(Bouider et al., 2015; Canbakan, 2013; Kümmerle et al., 2009; Marona et al., 2009; 

Srour et al., 2016).  

In order to reduce the blood pressure and therefore the risk of CVDs, several 

vasodilating agents are already available, such as angiotensin-converting enzyme 

inhibitors, angiotensin receptor blockers and calcium antagonists. However, these 

agents are frequently used in association with other drugs, since several patients 

become refractory to the therapy (Canbakan, 2013). Moreover, none of the available 

agents are free of side effects. This illustrates the need of searching novel 

vasodilating agents (McInnes, 2007; Singh et al., 2017). These agents can be also 

used to treat several other diseases beyond hypertension, such as cerebrovascular 

disease, renal failure and hearth diseases (Srour et al., 2016).  

The LINS01 compounds were initially designed as ligands of histamine H3 and H4 

receptors due to the similarity with H3 and H4 ligands such as ABT-239 and JNJ-

7777120 (Corrêa et al., 2019a, 2017a). Some compounds in the set showed 

nanomolar affinities for such targets, with general selectivity towards the H3 receptors 

over H1, H2 and H4. During our investigations regarding the pharmacology of these 

compounds in rat thoracic aorta, we serendipitously observed that the compound 
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LINS01005 (5a, Figure 24) showed promising vasodilating effect (personal data). 

Recently, we reported that the LINS01 compounds are considerably selective H3 

receptor antagonists with very low affinity to other histamine receptor subtypes, 

especially H1 and H2 receptors (Corrêa et al., 2019a). Accordingly, the vasodilating 

effect of LINS01005 is not related to these histamine receptors, and to date its 

molecular mechanism of action is still unknown. 

Considering the potential of LINS01005 as vasodilating agent, we decided to further 

explore its potency as vasodilator in rat thoracic aorta. Moreover, a set of derivatives 

containing different substituents in the dihydrobenzofuran and piperazine moieties 

were prepared and evaluated to assess how these substitutents can affect the 

vasodilating potency of such compounds and therefore determine the initial structure-

activity relationships.  

 

Material and methods 

The starting materials and chemicals used were purchased from Sigma-Aldrich and 

LabSynth and used as provided. The NMR spectra were recorded in a Bruker 

Advance 300 operating at 300 MHz for 1H and 75 MHz for 13C analysis. Chemical 

shifts (δ) were measured from tetramethylsilane (TMS) as internal reference and are 

reported in ppm. Coupling constants (J) are reported in Hz, when applicable. The low 

resolution mass spectra (LRMS) were obtained through electron ionization (70 eV) 

on a Shimadzu GCMS-QP2010 plus mass spectrometer. The ion-radical (M+) and its 

fragments (in % relative abundance) are reported in mass/charge ratio (m/z). High 

resolution mass spectra (HRMS) were recorded in a MicroToF Bruker Daltonics 

through electron-spray ionization in positive mode (ESI+) and reported in m/z for the 

monoprotonated form of the compounds. The compounds’ purity was assessed by 

HPLC-DAD, using an isocratic acetonitrile:water mixture as eluent and a C-18 

column, and monitored in the 250 nm wavelength. The compounds were considered 

adequate for testing when purity was over 95%. The retention times (tR) are reported 

in minutes and presented along with spectral data. 

 

 



   

111222000   

 

Preparation of the compounds 

The compounds were synthesized as previously by our group (Figure 24) (Corrêa et 

al., 2017b, 2017a, 2016). Compounds 5b-f were prepared from the corresponding 4-

substituted phenols, which were allylated with allyl bromide, followed by Claisen 

rearrangement under microwave conditions. The obtained orto-allyl phenols were 

converted to the iodomethyl-dihydrobenzofurans 4a-e through iodine-promoted 

cyclization, using an eco-friendly procedure (Corrêa et al., 2016). The last step 

consisted in the reaction with R’-piperazines (1-phenyl, 1-methyl or 1-allyl), using a 

recently reported method which uses a microwave reactor, providing increased yield 

than the conventional synthetic methodology (Corrêa et al., 2019b). This method was 

successfully employed to prepare the novel compounds 5d and 5e, with comparable 

yields. However, the conventional methodology (reflux) led to better yields for 

compounds 6a, 7a and 8a. The NMR data for the compounds 5a, 5b, 5c, 5f, 6a, 7a 

and 8a are in line with the previous literature reports (Corrêa et al., 2019c, 2019a, 

2017a, 2017b). 

1b-f 4a-f2b-f 3a-f

5a-f  R' = Ph
6a  R' = Me
7a  R' = Allyl
8a  R' = H

ca b d

R = a: H; b: Cl; c: Me; d: OMe; e: tBu; f: Ph

R

IO

R

N

R'

NOR

O H

R

O

R

O H

 

Figure 24:  General synthetic procedure for the compounds. a. allyl bromide (2 eq.), 

K2CO3 (2 eq.), acetone, 60 ºC, 8-12 h; b. 180 ºC, DMF, MW 300 W, 1-2 h; c. I2 (1.1 

eq.), water, 4-6 h; d. R’-piperazine K2CO3 (1 eq.), THF, MW 300 W, 1.5 h or reflux, 

24-48 h. 

1-[(5-methoxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-2-yl)methyl]-4-phenylpiperazine (5d). 65% 

yield. tR
 5.194 min. 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz): δ 2.62 (dd, 1H, J = 13.3, 4.0 Hz); 2.74 

(dt, 3H, J = 10.6, 5.2 Hz); 2.84 (dd, 1H, J = 13.3, 7.8 Hz); 2.97 (dd, 1H, J = 15.8, 8.0 

Hz); 3.09-3.33 (m, 6H); 3.75 (s, 3H); 4.99 (dt, 1H, J = 12.8, 4.1 Hz); 6.60-6.79 (m, 

3H); 6.86 (t, 1H, J = 7.3 Hz); 6.94 (d, 2H, J = 7.9 Hz); 7.20-7.33 (m, 2H). 13C-NMR 

(CDCl3, 75 MHz): δ 34.68; 49.06; 53.88; 56.03; 63.21; 80.91; 109.48; 111.27; 112.74; 

116.09; 119.73; 127.48; 129.14; 151.33; 153.62; 154.04. LRMS (EI): m/z (rel. %) 350 
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[M+] (20); 335 (5); 175 (100); 132 (31); 70 (56). HRMS (ESI+) calculated for 

C23H31N2O+ m/z 351.2430; experimental m/z 351.2431. 

1-[(5-t-butyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-2-yl)methyl]-4-phenylpiperazine (5e). 50% 

yield. tR
 4.681 min. 1H-NMR (CDCl3, 300 MHz): δ 1.29 (s, 9H); 2.63 (dd, 1H, J = 13.3, 

4.0 Hz); 2.71-2.79 (m, 4H); 2.84 (dd, 1H, J = 13.3, 7.9 Hz); 2.94 (dd, 1H, J = 15.7, 7.9 

Hz); 3.21-3.34 (m, 5H); 4.99 (dq, 1H, J = 8.3, 4.0 Hz); 6.73 (d, 1H, J = 8.3 Hz); 6.85 

(t, 1H, J = 7.2 Hz); 6.94 (d, 2H, J = 8.1 Hz); 7.13 (d, 1H, J = 8.4 Hz); 7.20-7.34 (m, 

3H). 13C-NMR (CDCl3, 75 MHz): δ 31.74; 34.27; 34.49; 49.07; 53.88; 63.36; 80.90; 

108.81; 116.08; 119.68; 121.92; 124.76; 126.00; 129.12; 143.42; 151.36; 157.29. 

LRMS (EI): m/z (rel. %) 370 [M+] (18); 175 (100); 132 (27); 70 (56). HRMS (ESI+) 

calculated for C23H31N2O+ m/z 371.2117; experimental m/z 371.2116. 

 

Animals 

Thirty adult (>12 weeks old) Wistar and eight adult spontaneously hypertensive rats 

(SHR) were obtained from CEDEME (Center for Development of Experimental 

Medicine and Biology, Federal University of São Paulo, Brazil) and used to obtain the 

thoracic aortic rings. The rats were housed by four animals/home cage and 

maintained during acclimation and experimental time with free access to food and 

water and under a 12:12 h light cycle (lights on at 6:00 a.m.), controlled temperature 

(22 ºC ± 2) and relative humidity (53% ± 2). Food and water were provided ad libitum. 

All procedures were conducted in agreement to the Brazilian law for the use of 

animals in research (Law Number 11.794/2008) and were approved by the local 

ethics committee for animal usage of Federal University of São Paulo (CEUA 

UNIFESP, approval no. 1012050417). The animals were sacrificed by intraperitoneal 

administration using a mixture of ketamine (100 mg/kg) and xylazine chloride (10 

mg/kg) (Jodas et al., 2014) prior to the surgeries.  

 

Preparation of the aortic rings 

The used procedure was following previous literature reports (Rattmann et al., 2006; 

Vasconcelos et al., 2018a). The thoracic aorta was dissected, put into a Petri dish, 

cut in four rings (2-4 mm) and placed between two metallic hooks inside of a vertical 
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chamber from the isolated organ bath apparatus (model IOB, AVS Projetos Inc.) filled 

with a nutritive Krebs-Henseleit solution composed by (in mmol/L) NaCl 130; KCl 4.7; 

KH2PO4 1.18; MgSO4.7H2O 1.17; NaHCO3 14.9; EDTA 0.026; CaCl2.2H2O 1.6; D-

glucose 5.55 (pH 7.4). The rings were kept at 37 ºC and continuously oxygenated 

with carbogen mixture (5% CO2 in O2). The hooks were attached in a force 

transducer (TIM 200) coupled to a computational system (AQCAD version 2.3.8, AVS 

Projetos Inc.). The system recorded the value of each contraction continuously. All 

the rings were subjected to constant tension (~1 gf) during 60 minutes and 

afterwards the solution was substituted every 10 minutes until re-stabilization before 

each experiment. The responsiveness of the rings was tested by the contraction with 

KCl solution (80 mM), followed by washing and ring re-stabilization (60 min). The 

endothelium viability was checked by the contraction with norepinephrine 

hydrochloride (NE, 0.3 µM) followed by relaxation with acetylcholine chloride (1 µM). 

The ring was considered viable when the contraction was reduced by 75% through 

endothelium dependent mechanism. The endothelium was considered intact (E+) if 

at least 50% relaxation was achieved by acetylcholine chloride addition (Rattmann et 

al., 2006). Acetylcholine chloride was also used as positive control. The endothelium-

denuded rings (E–) were prepared through gentle rubbing the rings between the 

fingers, and the absence of functional endothelium was checked through the non-

response after the application of 1 µM acetylcholine chloride. 

 

Determination of the vasodilating potency of the compounds 

The aortic rings were pre-contracted with NE to achieve an increase >1 gf in the 

basal tension. Afterwards the compounds were added (10 µL) in different 

concentrations after NE contraction effect. The dihydrobenzofurans 5a-f, 6a, 7a and 

8a were dissolved in dimetilsufoxide (DMSO) to generate a stock solution of 1 mM 

and maximal concentration of 0.01% in the test medium. DMSO was also tested 

alone (without compounds) to confirm no activity and no interference in the rat’s aorta 

rings assay. The tested concentrations of the compounds ranged from 100 µM to 0.1 

nM. Vasodilating effect of each compound (Figures 25, 26 and Table 13) was 

determined as percentage of the reduction in the tension caused by NE (100%) as 

the following formula: % tension = (∆ NE tension + compound/∆ NE tension) x 100. 
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Statistics 

Potency data is expressed as means ± standard error of mean (SEM) of a given 

number of observations (n). Potency was determined as concentration to reduce the 

contraction induced by NE in 50% (EC50), using non-linear regression in the 

GraphPad Prism 5.0 software. The data was converted to the corresponding pEC50 

[log(1/EC50), Table 13]. The difference between the potencies in the aortic rings with 

(E+) and without (E–) endothelium, as well as the potencies in Wistar and SHR 

thoracic aorta were compared through analysis of variance (ANOVA) followed by 

Bonferroni’s post-hoc test. The significance level considered in all cases was 95% (p 

< 0.05). 

Descriptors calculations 

The molecular descriptors were calculated using Marvin Sketch 16.1.8.0 (ChemAxon 

Inc.) using the default configuration in the software, which were preliminary selected 

through visual inspection from a scatter plot between vasodilating activity vs. 

descriptor. The selected descriptors included the acidic constant pKa of the nitrogen 

N4, the distribution coefficient in pH 7.4 (logD7.4), polarizability (α), steric effects at R 

and R’ (SER and SER’, respectively), topological descriptors Platt, Balaban, Randič 

indexes, van der Waals volume (VvdW), solvent accessible area (SAA) and total 

molar refractivity (A) and at R and R’ (AR and AR’, respectively). The values for these 

descriptors are presented in the Supplementary Table 1. 

 

Principal Component and Hierarchical Cluster Analyses 

The exploratory principal component (PCA) and hierarchical cluster (HCA) analyses 

were carried out using the descriptors using the PAST 3.17 software (Hammer et al., 

2001). The descriptor data were pretreated by autoscaling procedure, where each 

value was subtracted by the column’s mean and divided by the standard deviation 

(van den Berg et al., 2006), to avoid the spans of the variables in different ranges 

that could influence in the weight of each independent variable on the result of the 

analysis. The PCA eigenvectors (principal components or PCs) were obtained by 

using the variance-covariance matrix. The obtained component loadings are 

presented in Table 14, and the scatter plot of the PCA data is presented in Figure 27. 

The HCA were performed through Ward’s Method, which uses the Euclidean 
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similarity index to separate the compounds. The obtained dendrogram plot is 

presented in Figure 28.  

Results and Discussion 

Effects of the compounds on isolated aortic rings  

The search for novel vasodilating agents have been the focus of several research 

reports. For instance, Silva et al. (Silva et al., 2002) reported the effects of LaSSBio-

294 on rat aorta, showing IC50 value of 74 µM on endothelium-intact rings. This effect 

seems to be dependent of GMPc, since the activity was abolished when the 

endothelium was removed. Other derivatives were prepared showing improved 

potency, such as LaSSBio-1456 [IC50 3.1 µM (E+) and 17.8 µM (E–)] (Kümmerle et 

al., 2009). Recently, Magalhães’ group (Teófilo et al., 2017; Vasconcelos et al., 

2018b) have been investigating the effects of nitro-derivatives with potencies 

between 1 mM and 61 µM, with no difference between E+ and E– aortic rings. 

Further, Egyptian researchers prepared and evaluated benzofuran-containing 

compounds in rat thoracic aorta (Srour et al., 2016) derived from previously reported 

benzimidazoles (Nofal et al., 2013) with similar potencies, ranging from IC50 145 to 

488 nM.  

Table 13 summarizes the obtained results for the vasodilating activity of LINS01 

compounds on Wistar and SHR rats-derived thoracic aorta rings. The most potent 

compound in Wistar’s endothelium-intact aorta rings was 5d (E+ EC50 649 nM), 

followed by compounds 5a and 5b (E+ EC50 853 and 941 nM, respectively). 

However, ANOVA showed no statistical differences between the potencies of these 

compounds (p > 0.05). Considering the maximal effect at the higher concentration of 

each compound (Figure 25), it can be noted that although compound 5d showed 

higher EC50 value, the contraction achieved at maximal tested concentration on E+ 

was only 36.3%, while compounds 5a and 5b could reduce the contraction induced 

by NE to 28.0% and 22.2%, respectively. When considering the effect in the Wistar’s 

endothelium-denuded vessels (E–), compound 5d did not reached 50% contraction, 

and thus it showed EC50 values > 100 µM (pEC50 < 4.00). On the other hand, 

compounds 5a and 5b showed EC50 2.4 and 7.1 µM, respectively. Compounds 5e 

and 5f showed poor efficacy as vasodilators, with relaxing effects that not reached 
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50% reduction of the NE-induced contraction in both E+ or E– vessels. No important 

effects were observed for compounds 6a, 7a or 8a for both E+ or E– vessels. 

Table 13. Potency of the vasodilating activity of the compounds in thoracic aorta from 

Wistar and SHR rats (n = 6-10). 

 

Comp R R’ pEC50 (±SEM) 

Wistar E+ Wistar E– SHR E+ SHR E– 

5a H Ph 6.07 ±0.16 5.61 ±0.08 8.62 ±0.22 8.05 ±0.25 

5b Cl Ph 6.02 ±0.31 5.14 ±0.21 7.69 ±0.13 5.67 ±0.13 

5c Me Ph 5.45 ±0.26 5.83 ±0.34 n.d. n.d. 

5d MeO Ph 6.18 ±0.18 <4.00 n.d. n.d. 

5e t-Bu Ph <4.00 <4.00 n.d. n.d. 

5f Ph Ph <4.00 <4.00 n.d. n.d. 

6a H Me <4.00 <4.00 n.d. n.d. 

7a H Allyl <4.00 <4.00 n.d. n.d. 

8a H H <4.00 <4.00 n.d. n.d. 
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Figure 25. Effects of the compounds 5a (A), 5b (B), 5c (C) and 5d (D) on Wistar rat 

aorta rings (n = 6-10) with (E+) and without (E–) endothelium. Vertical bars represent 

the standard error of mean (±SEM). 

Considering these data, compounds 5a and 5b can be considered the most 

promising in the set. The comparison between the effect on E+ and E– vessels 

through ANOVA showed that there is not significant differences (p > 0.05), 

suggesting that the vasodilating effects of LINS01 compounds on Wistar rats’ aorta 

are independent of endothelial factors, with exception made to compound 5d, which 

showed significant different effects (p < 0.01) between E+ and E– vessels, and 

Bonferroni’s post-hoc test showed that these differences occurred in all 

concentrations tested (p < 0.05). This suggests that the presence of the methoxy 

group may exert important influence on the mechanisms behind the vasodilating 

effect. Although the mechanism of action for all these compounds remains unknown, 

studies regarding the possible pathways involved in the vasodilating effect are in 

progress by our group. 

The obtained EC50 values suggest that LINS01 compounds are very promising 

vasodilating agents. Compounds 5a, 5b and 5d showed submicromolar potency in 
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Wistar-derived aorta, being much more potent than prazosin (IC50 487 µM) (Nofal et 

al., 2013) and amiodarone (IC50 312 µM) (Srour et al., 2016), which are drugs with 

clinical use to treat CVDs, and comparable to other potent compounds such as N-

acylhydrazones (Kümmerle et al., 2009). Moreover, these compounds are more 

potent than other reported in literature such as pyridazines (George and Saleh, 2016) 

or flavonoids (Herrera et al., 1996), and also higher potency than other benzofuran-

containing compounds such as benzofuran-pyridines (Srour et al., 2016). 

 

Figure 26. Effects of the compounds 5a (A) and 5b (B) on SHR rat aorta rings (n = 6-

10) with (E+) and without (E–) endothelium. Vertical bars represent the standard 

error of mean (±SEM). 

In order to compare the effects of selected compounds in a more reactive blood 

vessel, the compounds 5a and 5b were also evaluated in thoracic aorta rings from 

SHR (Table 13). Similarly to the observed on Wistar aorta, these compounds showed 

to be more potent in the endothelium-intact than in the endothelium-denuded aorta, 

but with increased potency. Compound 5a showed nanomolar potency (EC50 2.4 nM) 

in E+ and also in E–, with comparable potency (EC50 9.0 nM). In both cases, this 

compound practically reverted the contraction induced by NE, leading the tension to 

the baseline at 1 µM, and leading to negative NE-induced tension values when the 

concentration was 10 µM (-16% and -27% to E+ and E–, respectively; Figure 26A). 

Similarly, compound 5b was also more potent in SHR vessels, however with lower 

potency [EC50 20 nM (E+) and 2.1 µM (E–)] than 5a. The maximal effect for 

compound 5b was 14% to E+ and 29% E– at the higher concentration tested (~100 

µM, Figure 26B). 
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Two-way ANOVA showed that there are significant differences between the effects of 

5b in E+ and E– vessels (p < 0.01), but not to the effects of compound 5a, 

suggesting that similarly to the observed for Wistar-derived vessels, the substituent in 

R’ may play a role in the mechanism of vasodilating effect. Moreover, the effects in 

SHR vessels were also compared to those obtained to Wistar vessels through two-

way ANOVA, and significant differences were identified (p < 0.001), suggesting that 

LINS01 compounds are more effective in SHR than in Wistar rats. This also suggests 

that the effects of LINS01 compounds are dependent on possible misregulated 

pathways in the SHR rat cells. Further studies are in progress in our group to unveil 

the mechanisms involved in the vasodilating effects of LINS01 compounds. 

SAR Analysis 

The results provided some structure-activity relationship (SAR) data regarding these 

compounds. As can be seen in Table 13, the presence of methyl or allyl group 

(compounds 6a and 7a, respectively) in the piperazine moiety (R’) completely 

abolished the vasodilating activity, suggesting that the N-phenylpiperazine moiety 

(5a) is essential to the activity. Additionally, the presence of a substituent in the 

dihydrobenzofuran nucleus (R) plays the role in the potency. When small 

substituents are attached in the aromatic ring, the potency is maintained. For 

instance, compounds 5b and 5c present similar EC50 values to those obtained for 5a, 

and compound 5d was slightly more potent than 5c. However, the activity of 

compounds with bulkier groups such as t-butyl (5e) or phenyl (5f) is strongly 

decreased. This suggests that there is a steric limit to bind to the pharmacological 

target, which allows the binding of the compound 5d presenting the methoxy group, 

but does not allow the interaction of molecules with bigger groups such as t-butyl or 

phenyl. The steric and topological descriptors in Table S1 support this hypothesis. 

To evaluate the SAR by a more systematic manner, a set of molecular descriptors 

were calculated and used to perform a statistical analysis through PCA and HCA. 

The PCA and HCA are exploratory statistical methods to find what molecular features 

are playing the role in a given set of compounds (Varela et al., 2018; Vendrame et 

al., 2002). PCA uses the selected descriptors (Table 14) to build new orthogonal 

variables which explain the variance of the descriptor’s values, known as PCs. These 

PCs load the information from the descriptors, used to identify the SAR data for a set 

of compounds. HCA uses the same descriptors to generate a separation tree (known 
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as dendogram) according to the similarity of the molecules, clustering the 

compounds by a similarity index (Euclidean distances). When the compounds are 

grouped in the same cluster mean that they present high similarity, which can be 

correlated to the activity. It must be stressed that PCA and HCA are different but 

complementary analysis (Ferreira et al., 2014), and thus if both present similar 

results, the obtained SAR can be considered reliable and not a product from chance 

(Varela et al., 2018). 

Table 14. Loadings of the descriptors in each PC. 

Descriptors PC1 PC2 

pKa N
4 -0.23908 0.43991 

logD7.4 0.28646 -0.15589 

α 0.29495 0.07133 

SER 0.26555 -0.35424 

SER’ 0.24336 0.4946 

Platt index 0.29589 0.033006 

Balaban index -0.27609 -0.19742 

Randič index 0.29457 0.018816 

VvdW 0.29473 0.024644 

SAA 0.29253 0.02675 

A 0.29616 0.016298 

AR 0.25213 0.4604 

AR’ 0.26414 -0.39115 
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Figure 27. Scatter plot for the PCA results. Cluster A is comprised by the more active 

compounds, cluster B by the poorly active N-phenylpiperazine compounds and 

cluster C by the inactive compounds. 

The PCA scatter plot (Figure 27) showed a clear separation of the compounds into 

three clusters, comprised by the active N-phenylpiperazine derivatives 5a-d (cluster 

A), the poorly active N-phenylpiperazine derivatives 5e and 5f (cluster B) and the 

completely inactive compounds 6a, 7a and 8a (cluster C). PCA showed that the two 

main PCs (PC1 and PC2) explained 97.0% of the total variance of the model, being 

87.2% for PC1 and 9.8% for PC2. Table 2 shows the weight (loadings) of each 

descriptor in each PC. Data presented in Table 14 indicate that properties related to 

volume and ionization have high impact on separation of the compounds by PC1 and 

PC2, suggesting that volume and basicity of the nitrogen plays the role in the activity. 

Positive values for PC1 and negative values for PC2 separate the more active 

compounds from cluster A. As can be noted in Figure 27, compounds in cluster A are 

bigger and less basic than compounds in cluster C, mainly given by the N-

phenylpiperazine motif, and accordingly this group seems extremely important to 

keep the vasodilating activity. On the other hand, PC2 also suggests that the 

increasing volume in R leads to positive value for PC2 and is detrimental to the 
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vasodilating activity. Compounds 5e and 5f in cluster B present bulky groups such as 

t-butyl and phenyl, respectively, in R’ and showed to be poorly active.   

 

Figure 28. Dendrogram obtained by the HCA. Cluster A is comprised by the more 

active compounds, cluster B by the poorly active N-phenylpiperazine compounds and 

cluster C by the inactive compounds. 

Similar results were obtained in the HCA, as can be seen in Figure 28. The 

dendrogram shows that compounds that contain the N-phenylpiperazine motif in 

clusters A and B are sharply different from the inactive compounds 6a, 7a and 8a, 

which are separated in the cluster C. Additionally, the more active N-

phenylpiperazine compounds 5a-d are grouped in the same cluster A, while 

compounds 5e and 5f are in a separated cluster B, corroborating to the observation 

that the higher the volume in R, the lower the activity. Since the results from both 

methodologies were almost identical, the proposed SAR can be considered feasible 

and must be taken into account for designing compounds with improved activity. 

Conclusion 

In summary, the present paper reports novel potent vasodilating agents in rat aorta, 

that can be considered promising agents for treating cardiovascular and other 

vascular-related diseases. Prototype compound 5a (LINS01005) should be 
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highlighted due to its high potency, showing submicromolar EC50 values for Wistar 

rats and nanomolar EC50 values for SHR. The significant differences between the 

effects on Wistar and SHR rats suggests that the effect is possibly linked to the 

misregulated pathways involved in the SHR aorta reactivity. The SAR studies 

indicated that activity is highly dependent of the presence of the N-phenylpiperazine 

motif, and potency depends on volume of the substituents. Further modifications 

should consider these features to improve the efficacy of future analogues. Although 

the studies to unveil the exact mechanism of action of such compounds are in 

progress in our group, this is the first report of the activity of such compounds, and 

brings important contribution to the rational design of novel vasodilators.  
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6. CONCLUSÕES 
 

Em suma, os resultados obtidos neste trabalho permitem concluir que o 

composto LINS01005 é um agente vasodilatador potente e eficaz de artéria aorta de 

ratos Wistar e SHR, com potência em escala nanomolar, e que atua através de 

mecanismos dependentes e independentes do endotélio íntegro. Além disso, este 

composto não apresenta atividade tóxica para os anéis de aorta isolados. 

O mecanismo da ação vasodilatadora do composto LINS01005 possivelmente 

envolve a participação da via NO/guanilato ciclase, e o envolvimento de canais de 

potássio sensíveis à voltagem (mas não de outros canais de potássio estudados) foi 

identificado. Além disso, os resultados indicam que a ação vasodilatadora pode 

envolver também os receptores dopaminérgicos da família D2. 

Finalmente, a ação do composto LINS01005 parece estruturalmente específica e 

dependente da presença do grupo fenilpiperazina, já que análogos modificados 

tiveram potência significativamente alterada. 
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